
Doe mee met CATCH in de 

regio! 

  

Hoe kunnen Overijsselse gemeenten versnellen in 

klimaatadaptatie?  

Met CATCH+ geven we een impuls 

 

 

 

 

 

Met CATCH+ gaan we in Overijssel het proces voor klimaatadaptatie versnellen door 

gemeenten te ondersteunen bij de DPRA risicodialogen. Hiervoor maken we gebruik van de 

bevindingen van het Interreg Noordzeeproject CATCH, waarin de provincie Overijssel, de 

Universiteit Twente, Waterschap Vechtstromen, gemeente Enschede en gemeente Zwolle 

deelnemen.   

In CATCH + kunnen vier Overijsselse gemeenten deelnemen om verdere ondersteuning te 

krijgen bij de voorbereiding en de uitvoering van de risicodialogen. Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 

Marcel Tonkes: M.Tonkes@overijssel.nl  

Of 

Susan Lijzenga: S.Lijzenga@vechtstromen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A T C H + 



Het CATCH + project 
CATCH+, versnelling van klimaatadaptatie in Overijsselse gemeenten, gaan we gemeenten in 

Overijssel ondersteunen in de voorbereiding en uitvoering van de risicodialogen. Hiervoor 

maken we gebruik van de ervaringen en lessen die worden geleerd uit het  project CATCH 

dat op dit moment wordt uitgevoerd.  

Tijdens het CATCH+ project wordt: 

� Geleerde lessen en opgeleverde digitale hulpmiddelen van CATCH praktisch 

toepasbaar gemaakt voor Overijsselse gemeenten 

� Vier Overijsselse gemeenten bij het voorbereiden en, indien haalbaar, uitvoeren van 

de risicodialoog zoals die wordt beoogd in het DPRA  

� Een vergelijkende analyse 

gemaakt van de resultaten van 

verschillende gemeenten en op 

basis hiervan aanbevelingen 

doen voor de versnelling van 

adaptatieprocessen 

� Workshops/trainingen 

organiseren om een groter 

aantal gemeenten te 

ondersteunen bij het 

voorbereiden van risicodialogen.  

 

Het project start in oktober 2018 en loopt tot en met maart 2021. 

 

Aansluiting met de uitdagingen in Nederland  
In september 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. Een gezamenlijk 

plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van 

wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en 

intensiveert. Daarin zijn zeven ambities in stappen benoemd. De tweede stap is de 

uitvoering van risicodialogen, en de derde stap is het opstellen van uitvoeringsagenda’s in 

samenwerking met de gebiedspartners.  

 

Het inzicht dat gemeenten en hun 

partners krijgen in de eigen 

organisaties, de omgeving en de 

interactie met de omgeving krijgen 

door het gebruik van de digitale 

CATCH hulpmiddelen helpt direct bij 

het uitvoering van risicodialogen. 

 

 



Interessant voor uw gemeente? 

Alle gemeenten staan voor de uitdaging om risicodialogen uit te voeren. De manier waarop 

gemeenten invulling willen geven aan de risicodialogen verschilt. Als je een van de volgende 

aspecten aanspreken, dan is deelname aan CATCH+ voor jou gemeente interessant. 

� We willen de risicodialogen gedegen en systematisch uitvoeren. 

� We willen graag ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de 

risicodialogen. 

� We vinden het interessant dat onze werkwijze ook wordt geëvalueerd waardoor we 

lessen kunnen leren voor het vervolg. 

� We willen onze kennis and ervaring over klimaatadaptatie uitwisselen met andere 

gemeenten in Overijssel. 

 

De achtergrond, het CATCH project   
CATCH staat voor ‘water sensitive Cities; the Answer To CHallenges of extreme weather 

events’. In dit Interreg Noordzee project werken gemeenten, waterschappen, regionale 

overheden en kennisinstellingen in internationaal verband samen om te zorgen dat kleine en 

middelgrote steden in de Noordzeeregio beter voorbereid kunnen worden op extreem weer 

door klimaatverandering, zoals overstromingen en droogte. In de praktijk blijkt namelijk dat 

kleine en middelgrote steden minder kennis, 

capaciteit en budget hebben dan grote 

steden, maar de problemen net zo relevant 

zijn! Speciaal voor deze steden worden er een 

digitaal hulpmiddel en een routekaart 

ontwikkeld. Hiermee wordt inzicht verkregen 

in de situatie van de gemeente en hun 

stakeholders, de gezamenlijke ambities en de 

weg die daarvoor moet worden behandeld. 

Dit alles wordt geïllustreerd met praktische 

voorbeelden van praktijkpartners. 

 


