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Dilemma’s / 
◆Gemis aan:

• bewustwording en urgentie

• ‘crossovers’, integrale 

benadering en handelen

• inbedding in processen

• structureel budget/financieel

impuls

• praktisch: capaciteit

➢ Klimaatmaatregelen te vrijblijvend

➢ Klimaatmaatregelen als last…

➢ Kwetsbaarheden in de organisatie

➢ Stagnatierisico

➢ Gemiste (meekoppel)kansen

➢ Kosten besparing op korte termijn, 

extra kosten op lange termijn

✓openbare ruimte

✓Inspiratie en leidraad 

✓gemeentelijke eigendommen (VIV)

✓herstructureringen/reconstructies

✓gebruik maken van impulsregeling

✓samen optrekken (KAF)

➢schade voorkomen /€ besparen op 

langere termijn

➢positieve effecten op leefbaarheid, 

belevingswaarde, welzijn en 

welbevinden





Klimaatscenario’s 2014 KNMI

Klimaatscenario’s KNMI gebruikt als:

• Leidraad voor berekeningen van de 

gevolgen van klimaatverandering;

• Ontwikkelen van mogelijkheden en 

strategieën voor adaptatie.

Stelt gebruikers in staat 

klimaatverandering te betrekken bij 

besluiten voor een veilig en 

duurzaam Nederland in de toekomst. 



Neerslagscenario 1951-2050
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Neerslagtekort in  de zomer van 
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Naast stedelijk gebied ook 
aandacht voor ons landelijk 
gebied



Ondertekening intentieverklaring

gebiedsproces bodemdaling

22 September 2021



Bodemdalingsgebied ten zuidwesten 

van Emmeloord



Aan welke ambities vanuit het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptatie geven wij al uitvoering?

Waaraan moeten wij nog uitvoering geven? 



Klimaatverandering

vraagt om 

Weten: Stresstesten

Effecten weersextremen

Willen: Risicodialogen

Standpunt over ambitieniveau

Werken: Uitvoeringsagenda

Gevolgen aanpakken





voorbeelden

◆Straat

• waterbergen

• extra groen/bomen

• materiaal-en 

kleurgebruik

◆Tuin

• afkoppelen regenpijp

• vergroenen

• regenwaterberging

◆Gebouw

• slimdak (groen/water)

• groene gevel

• kleurgebruik
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Verzoekt het college:

1. Uiterlijk 1ste kwartaal 2023 met een PvA

te komen met concrete maatregelen 

om inwoners bewust te maken wat 

zijzelf kunnen doen aan een gezonde 

en klimaatadaptieve leefomgeving, hen 

daartoe stimuleert en zonodig

faciliteert. 

2. Bij gronduitgifte voor nieuwbouw     

inwoners die een kavelkopen actief en

persoonlijk adviseert over de    

mogelijkheden van het klimaatadaptief

inrichten van de eigen 

leefomgeving

3. Aan beslispunt 2 alvast 

uitvoering geven



Vervolg

◆Van Weten naar Willen + Werken ◆Dialoog + Uitvoering



Hoe kunnen of willen wij 

klimaatadaptatie financieren?

Haalbaarheid onderzoeken door huidige 
verordening voor rioolheffing vervangen door een 
nieuwe Verordening Riool- en Waterzorgheffing: 
Belangrijkste wijziging: 
nagenoeg alle percelen (ook de niet op de riolering 
aangesloten percelen) in de gemeente worden in 
de heffing betrokken.
Drie varianten:
• Naar vast bedrag;
• Naar waarde in het economisch verkeer van het 

WOZ-object;
• Naar waterafvoer/-verbruik
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Dank voor uw aandacht!
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