
Gemeenten aan het woord 
Klimaatadaptatie in uitvoering
Bas Hoefeijzers van gemeente Breda en Philip ter Laak van 

gemeente Amersfoort gingen op 10 september 2021 in gesprek 

over welke stappen zij zetten in de uitvoering om te komen tot 

een klimaatadaptieve stad. De 26 online aanwezige deelnemers 

lieten zich inspireren door 2 verschillende manieren van aanpak 

en stelden verdiepende vragen. 

Lees hieronder de belangrijkste tips die tijdens het gesprek  

aan bod kwamen.  

Hoofdvraag:  
Klimaatadaptatie is veelomvattend en raakt iedereen in de stad.  
Hoe prioriteer je waar je aan de slag gaat met de uitvoering? 
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Tips voor de organisatie
•  Geef het thema klimaatadaptatie een gelijkwaardige zetel aan de  

programmeertafel van de projecten in de openbare ruimte.
•  Beleg je klimaatadaptatie programma bij de beheerafdeling. Daarmee  

programmeer je de projecten vanuit de beheerafdeling en niet vanuit beleid. 
•  Stel een klimaatadaptatie team aan.
•  Maak een poule van regenwatercoaches die bewoners ondersteunen bij het  

inzetten van maatregelen in huis en tuin. 
•  Ondersteun enthousiaste wethouders en verleidt ze met uitspraken over  

richtlijnen voor groene tuinen. Zoals de uitspraak van wethouder Paul de Beer  
(Breda) in de strijd tegen verstening: ‘In eerste instantie richten we ons op  
de nieuwbouwlocaties, maar ook bij de eigenaren van bestaande tuinen gaan  
we op termijn aanbellen.’ 

Tips voor verankering in beleid en regelgeving 
•  Stel doelen, normen en ambities voor wateroverlast en leg zoveel mogelijk  

vast in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Daar zit het budget. 
•  Stel een hoge ambitie in je omgevingsvisie. Zoals ‘Breda stad in een park’. 
•  Neem in de omgevingsvisie een norm voor hitte op. Bijvoorbeeld binnen  

een aantal meter een koele plek en een watervoorziening. 
•  Zorg bij (herinrichtings)projecten in de openbare ruimte voor een groennorm.  

Bijvoorbeeld minimaal 1% groen toevoegen aan het bestaande gebied. 
•  Gebruik een groencompensatie instrument. Dit is een puntensysteem op basis  

van de waarde van groen. 
•  Maak een paraplu bestemmingsplan met daarin een beleidsregel groen en  

water. Waarna je het kan inzetten in het omgevingsplan. Gemeente Breda  
heeft de basis voor deze beleidsregel in het Groenkompas opgenomen.

•  Zet kaders voor nieuwbouw en gebiedsontwikkeling in een regionaal  
convenant klimaatbestendig bouwen. Daarmee creëer je een gelijk speelveld  
voor de hele regio. 

https://www.bndestem.nl/breda/wie-in-breda-zijn-tuin-heeft-dichtgetegeld-kan-straks-de-gemeente-op-zijn-stoep-verwachten~aded1281/
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Tips voor de opgave 
•  Blijf niet te lang stilstaan bij wat de opgave wel of niet precies is.  

Het model hoeft niet 100% te kloppen. 
•  Gebruik praktijkkennis.
•  Maar gebruik van lokale ervaringen uit de recente jaren.
•  Informeer en communiceer. Overlast is een emotie, wanneer inwoners  

meer weten en handelingsperspectief hebben, zijn ze eerder geneigd om  
vervelende (tijdelijke) situaties te tolereren of accepteren.

•  Maak niet te grote plannen, stimuleer kleine initiatieven in de private en  
openbare ruimte. Werk stap voor stap.

Belangrijkste tip!
•  Vergeet niet te genieten van het werken aan een klimaatadaptieve stad!  

Het vergroenen en mooier maken van de stad is leuk. 

Meer info?
Neem contact op met Irene Poortinga, community manager overheden bij 
Samen Klimaatbestendig: irene@samenklimaatbestendig.nl

Meld je HIER aan voor updates als je op de hoogte wilt blijven van  
Samen Klimaatbestendig overheden en klimaatadaptatie ontwikkelingen, 
zoals een uitnodiging voor een volgende sessie.

mailto:mailto:irene%40samenklimaatbestendig.nl?subject=
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/z8k2b2
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Over Philip en Bas 
 
Philip ter Laak is programmamanager klimaatadaptatie en één van de  
opdrachtgevers aan de programmeertafel van de meerjarenplanning van  
projecten in de openbare ruimte bij de gemeente Amersfoort. Hij heeft  
een klimaatadaptatie team, bestaande uit ambtenaren van verschillende 
afdelingen. De uitgangspunten voor hitte, droogte en wateroverlast  
staan in de uitvoeringsagenda. Deze zijnbepaald door het voeren van  
interne risicodialogen en het inzetten van ervaringskennis. 

Bas Hoefeijzers is adviseur klimaatadaptatie en één van de opdrachtgevers 
aan de programmeertafel bij de gemeente Breda. Daarnaast is Bas ook  
werkregiotrekker van de DPRA-werkregio De Baronie. De city slogan en  
overkoepelende ambitie van de gemeente is: Breda stad in een park.  
Dit betekent vooral meer ruimte creëren voor groen en water.  
De gemeente werkt opgavegericht waar nodig en energiegericht  
waar het kan.


