MEMO
Onderwerp
Aan
Van
Datum

:
:
:
:

Klimaatadaptatie
Raad
College van B&W
14 juni 2021

Inleiding
Op donderdag 27 mei 2021 bent u door middel van een presentatie geïnformeerd over de
huidige stand van zaken ten aanzien van de Klimaatadaptatie in de Noordoostpolder.
Tijdens dit overleg heeft u gevraagd graag te beschikken over de schriftelijke
achtergrond informatie, ten grondslag liggend aan de gegeven presentatie. Door middel
van deze memo willen wij niet alleen aan uw verzoek tegemoet komen. Wij willen u
gelijktijdig informeren dat het Rijk op 7 juni 2021 de regio Zwolle een speciale status in
de Nationale omgevingsvisie heeft verleend. Deze status biedt voor ons kansen en kan
voor ons van toegevoegde waarde zijn. Door in deze regio met de andere deelnemende
partijen samen te werken gaan wij voor slimme klimaatbestendige oplossingen.
Aanleiding
Na de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie in 2014 is een toenemende urgentie
onderkend om ons land klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Dit is aanleiding
geweest in 2017 op Prinsjesdag het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te
presenteren. Het Deltaplan beoogt het realiseren van een snellere, intensievere en
minder vrijblijvende aanpak van deze adaptatie. Het plan bevat een langjarige en
planmatige aanpak om aan de slag te gaan met wateroverlast, hittestress, droogte en de
gevolgen van overstromingen. Daarvoor zijn in het plan onderstaande zeven ambities
gepresenteerd:
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Ruimtelijke aanpassingen moeten een tijdig antwoord geven op de gevolgen van een op
ons afkomende klimaatverandering. De kansen benutten zoals deze nu al op ons pad
komen. Het vraagt van ons vroegtijdige voorbereiding-‘voorsorteren’, werk met werk te
maken-‘meekoppelkansen’ en een gerichter, concreter en actiever aanpak. Belangrijk is
nog meer te delen en samenwerken, zowel met stakeholders binnen ons eigen
organisatie als met alle betrokkenen in de regio en omgeving.
Doel
Het doel van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is dat de klimaatadaptatie vanaf 2020
een integraal onderdeel is van ons beleid. Ons land moet naar 2050 klimaatbestendig
ingericht zijn. Door klimaatverandering wordt het stedelijk en landelijk gebied frequenter
blootgesteld aan extreme weersituaties. Voor het inzichtelijk maken van de gevolgen van
klimaatverandering zijn “stresstesten” uitgevoerd voor wateroverlast, overstroming,
droogte en hitte. Acute knelpunten zijn in kaart gebracht.
Dit om vervolgens door middel van risicodialogen een strategie en beleid op te stellen
door woon- en bedrijfsgebieden stapsgewijs klimaatbestendiger te maken. Door bij
nieuwe ontwerpen en herinrichtings-projecten direct rekening te houden met
klimaatverandering kan in de loop van jaren gewerkt worden naar een robuuster
inrichting van het stedelijk gebied. Klimaatadaptatie vraagt aanpassing van de huidige
ontwerpuitgangspunten en een (her)overweging van hoe ons bebouwd gebied
functioneert bij extreem weer. Het biedt kansen om creatief, vernieuwend te ontwerpen
voor zowel de openbare- als private ruimte door daaraan samen te werken met in- en
externe stakeholders. Daarnaast kan het op langere termijn een kostenbesparing
betekenen door het voorkomen van schade aan verschillende eigendommen, openbaar
gebied, mens en dier.
Waarom een toenemende urgentie?
In 2014 heeft het KNMI vier klimaatscenario’s gepresenteerd voor een toekomstige
klimaatverandering in ons land. De veranderingen gelden voor het klimaat rond 2050 en
2085 ten opzichte van het klimaat in de referentieperiode 1981-2010, gepubliceerd in de
klimaatatlas van het KNMI 2. De KNMI’14-scenario’s zijn de vier combinaties van twee
uiteenlopende waarden voor de wereldwijde temperatuur- stijging, ‘Gematigd’ en ‘Warm’,
en twee mogelijke veranderingen van het luchtstromingspatroon, ‘Lage waarde’ en ‘Hoge
waarde’, zoals weergegeven in de afbeelding hieronder:

bron: www.klimaatscenarios.nl/images/Brochure_KNMI14_NL.pdf

Het WH-scenario brengt het “worst-case scenario” in beeld. Uitgangspunt een
temperatuurstijging van 2 graden in 2050. De “H” staat voor hoog en houdt bij dit
scenario rekening met een grote verandering van het luchtstroompatroon, waarmee ook
de Klimaateffectatlas rekening houdt. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker
te maken met hogere temperaturen en hevigere buien. Tijdens extreme neerslag lopen
straten onder en leidt bij binnenstromend water in huizen en gebouwen tot overlast. Bij
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hitte en droogte ontstaat de kans op water tekort en verslechtert de waterkwaliteit. Het
gevolg daarvan is dat mens en dier gezondheidsrisico’s oploopt, waardoor onze
leefomgeving steeds meer onder druk komt te staan. Aan de hand van deze
klimaatscenario’s heeft de werkregio Flevoland ht KNMI nader in te zoomen op ons eigen
regio. De resultaten uit dit onderzoek zijn te raadplegen door: klimaatverandering-regioflevoland.vormgeving.com of samenvattend te lezen in onderstaand tekstvak.
Klimaatverandering in Flevoland
Het KAF heeft samen met het KNMI in januari 2019 in beeld gebracht hoe het klimaat in
Flevoland verandert. Dit is gedaan in zogeheten klimaatscenario’s, om zo de onzekerheid
in de snelheid en richting van de klimaatverandering te kunnen vangen. Hieruit valt op te
maken dat:
• De kans op hittegolven wordt groter en dat kan in de bebouwde gebieden van
Flevoland voor problemen zorgen. Doordat het in dorpen en steden gemiddeld
warmer is dan op het platteland neemt de kans op tropische nachten toe van
enkele dagen in het huidige klimaat tot enkele weken in het warme scenario Wh in
2050. Het stedelijk warmte eiland effect is een van gevolg van een opeenstapeling
van factoren, zoals bebouwingsdichtheid en hoogte, hoeveelheid groen, de
oppervlaktewatertemperatuur en de nachtelijke afgifte van overdag opgenomen
zonnewarmte uit stenen en asfalt.
• Het aantal zomerse dagen neemt toe, evenals het groeiseizoen. Dit kan ook
kansen bieden voor bijvoorbeeld recreatie, horeca en toerisme en de landbouw.
• De jaarlijkse hoeveelheid neerslag in Flevoland is in het huidige klimaat (1980 –
2010) met 20% toegenomen ten opzichte van de vorige klimaatperiode (1950 –
1980). Een warmer klimaat brengt meer energie in de atmosfeer. Dit leidt tot
zwaardere buien, zelfs in het laagste klimaatscenario. De kans op wateroverlast
neemt toe, evenals de uitdaging om het water langer vast te houden voor drogere
tijden. Het langer vasthouden van water werkt ook energiebesparend, aangezien
overtollig water uitgepompt moet worden.
• Droogte kan voor problemen zorgen, zoals een slechtere waterkwaliteit en kosten
voor beregening. Door de ruime beschikbaarheid van oppervlaktewater in
Flevoland heeft deze regio relatief weinig last van droogte.
•
De 18 centimeter zeespiegelstijging van de afgelopen eeuw heeft tot nu toe
voor weinig problemen gezorgd in Flevoland. Tot 2100 wordt een verdere
zeespiegelstijging voorzien van tussen de 30 en 100 cm. Het Rijk kiest er voor om
overtollig water in het IJsselmeer met pompen en spuien naar de Waddenzee af te
voeren, waardoor de zeespiegelstijging ook in de komende decennia voor
Flevoland niet direct tot problemen leidt.
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Handreiking Ruimtelijke Adaptatie
Voor het uitvoeren van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is ons een handreiking
aangereikt om ons te ondersteunen bij het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten
van ons beheergebied. Vanuit het Manifest Klimaatbestendige Stad is daarvoor
stappenplan (3-w’s) opgesteld:
•

Stap 1: “weten”

(analyseren van ons gebied door het in kaart brengen van
zowel de kansen als kwetsbaarheden);

•

Stap 2: “willen”

(formuleren van onze ambitie door middel van doelen,
opgaven en strategieën: “hoe hoog leggen wij onze lat?”);

•

Stap 3: “werken”

(beleid en uitvoering borgen en realiseren).
De rode pijl geeft aan waar wij nu staan.

Hoe?
Stap 1 (weten)
Wat
•
•
•
•

Stap 2 (willen)
Wat

Kwetsbaarheid in beeld
brengen
Uitvoering stresstest-light
Uitvoering stresstest
Oplegnotitie

•
•

•
•
•

Risico dialoog voeren en
strategie opstellen
Reguleren en borgen
“Uitvoeringsagenda
opstellen=>
Klimaatadaptie als
gegeven bij nieuwe
ontwikkelingen”
In gesprek met college,
raad, partners
Enquete?
Aanvraag
impulsregeling/subsidie
(aanvraag 2021-2023,
realisatie t/m 2027)

Wanneer

Wanneer

2017-2020

2021 (voor de zomer)

Met wie

Met wie

Partners, projectteam

College, Raad, Partners,
Projectteam

Resultaat

Resultaat

•
•
•
•
•

Intentieverklaring 2014
Stresstest-light 2015
Klimaatateliers 2015,
2020
Bewustwording 20152020
Stresstest 2020 + notitie
resultaten stresstest

•
•
•
•

Stap 3 (werken)
Wat
•

•

Stimuleren en faciliteren
“Handelen bij
calamiteiten=>
Voorkomen van
calamiteiten”
Meekoppelkansen
benutten

Wanneer
Met wie
Resultaat

Presentatie resultaten
stresstest aan college en
commissie WO
Gespreksverslagen en
voorkeuren
Factsheets, ambities in
beeld (infographic)
Presentatie aan college,
raad

Meekoppelresultaten
•
•
•
•
•
•

Klimaatadaptieve ambities verankerd in het stedenbouwkundig plan Emmeloord Centrum
Klimaatadaptieve maatregelen De Deel Emmeloord (reeds uitgevoerd)
Klimaatadaptieve maatregelen Noordzijde (in ontwikkeling)
Groene privé tuinen op het daklandschap (in ontwikkeling)
Espelervaart (in ontwikkeling)
Oudeweg e.o. Marknesse (in ontwikkeling)

Meekoppelkansen
•
•
•
•
•
•
•
•

Meeliften lopende ontwikkelingen, herinrichtingen
Subsidieregelingen
Operatie Steenbreek
Ambities Mercatus
Klimaatadaptieve maatregelen als standaard meerwaarde in de opdrachtformuleringen
Marknesse, reconstructie Oudeweg, Breestraat en directe omgeving
DokterJansen ziekenhuis
NOVI gebied
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Resultaten Stresstesten Noordoostpolder 2020
Bij de uitgevoerde stresstesten hebben wij voor de Noordoostpolder de klimaatthema’s
hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen nader onder de loep genomen. De
resultaten van deze thema’s gaan wij kort behandelen.
Hitte
Het hitte-stressmodel geeft ons inzicht in de gevoelstemperatuur in zowel de huidige als
toekomstige situatie. Een toenemende droogte en veranderende windgedragingen zijn
van invloed op de gevoelstemperatuur. De hittekaarten laten voor de huidige en
toekomstige situatie zien op welke plek het in ons stedelijk gebied op een hete zomerse
dag het warmst kan zijn. De gevoelstemperatuur is een maatstaf in hoeverre bewoners
de eigen woon- en leefomgeving als comfortabel beschouwen. De mate van comfort
geeft een indirecte link hoe het gesteld is met onze arbeidsproductiviteit buiten en
gezondheid.
Naast hitte overdag geeft ook nachthitte ons inzicht in hoeverre wij een mate van
comfort beleven. Het aantal warme nachten (>20 oC) neemt in de toekomst behoorlijk
toe en is ook een indicator voor gezondheidsproblemen door hitte. Is het binnen moeilijk
koel te houden, dan leidt slecht slapen tot gezondheidsproblemen en een afname van de
arbeidsproductiviteit. Het gebruikmaken van airconditioning leidt tot een toename van
het energieverbruik. Het gevolg is een vermeerdering van de CO2 uitstoot, dat weer een
oorzaak kan zijn tot een verdere toename van de buitentemperatuur.
In hoeverre de knelpunten bij hitte (on)acceptabel zijn is afhankelijk van de nabijheid
van koelte. Daarvoor maken wij gebruik van de loopafstand tot koelte. Koelteplekken in
ons stedelijk gebied worden geselecteerd aan de hand van aanwezige schaduwwerking
door bomen en gebouwen. Door op kaart de loopafstand tot koelte plekken te lokaliseren
geeft dit ons in één oogopslag een indruk welke wijken behoefte hebben aan meer
(beleefbaar) groen (of koelte).
Om meer duidelijkheid te krijgen, waar zich de kwetsbare functies bevinden, zijn
zogenoemde “risicokaarten” gemaakt . Op deze kaart zijn de gebouwen aangegeven
waarin voornamelijk de niet-zelfredzame mensen wonen, bijvoorbeeld zorginstellingen,
scholen en kinderdagverblijven. Bij deze kwetsbare groep bewoners zorgen hoge
temperaturen voor gezondheidsproblemen, slaapproblemen en verminderde
arbeidsproductiviteit. Kinderen kunnen last krijgen van vermoeidheid,
concentratieproblemen, benauwdheid, hoofdpijn, oververhitting en uitdroging,
In 2050 worden gemiddeld 7 tot 15 tropische dagen (dagen waarop de maximum
temperatuur hoger is dan 30oC) voorspeld in vergelijking tot 4 tropische dagen in het
huidige klimaat. Door toenemende verharding is de temperatuur in het stedelijk gebied
hoger in vergelijking tot het landelijk gebied.

Bij de hittestresskaarten kijken wij naar de daggemiddelden. Dit geeft een betere maat
voor de duur aan de blootstelling van hoge gevoelstemperaturen. De gevoelstemperatuur
op het piekmoment kan gedurende de dag veranderen als deze locatie ook in de schaduw
komt te liggen. Locaties die over een langere periode van de dag in de zon liggen, zullen
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in deze kaarten een hogere gemiddelde gevoelstemperatuur hebben, waardoor deze een
meer representatieve indicatie geven voor de probleemlocaties/knelpunten.

Resultaten huidige en toekomstige hittedagen in de Noordoostpolder
Resultaten in de huidige 1:1000 hittedag en een toekomstige 1:450 hittedag laten het volgende
zien:
•
Voor de meeste kleine kernen valt de gevoelstemperatuur in de categorie: “sterke
hittestress” gedurende de middag. Bij kwetsbare groepen kunnen al
gezondheidsklachten optreden. In enkele delen van deze kernen is sprake van extreme
hittestress (LV1), leidend tot ernstiger gezondheidsklachten bij langdurige blootstelling;
•
In de kernen van Ens, Emmeloord en Rutten valt de gevoelstemperatuur voornamelijk
in de categorie “extreme hittestress LV1” gedurende de middag, leidend tot ernstiger
gezondheidsklachten bij langdurige blootstelling;
•
Aanzienlijk veel “minder” hete plekken door schaduwwerking en het verkoelend effect
van met name de grote hoeveelheid bomen en overig stedelijk groen, door een
sluitende band rondom de kern en in de kern zelf staan ook veel verkoeling biedende
bomen. Gevoelstemperaturen vallen hier en in de nabije omgeving in de categorie
“matige hittestress”. Het optreden van gezondheidsklachten is hier aanzienlijk lager;
In de toekomstige situatie rekening houden met een gemiddelde temperatuur stijging van 2,1
oC laten het volgende zien:
•
In alle kernen treedt voornamelijk “extreme hittestress LV1” op gedurende de middag,
waardoor het risico op gezondheidsklachten bij langdurige blootstelling toeneemt;
•
Op enkele locaties in Ens (Kerk, Kruisstraat), Emmeloord (De Zuidert, gemeentehuis en
Jumbo) en Rutten (Cafetaria De Stiepe) treedt extreme hittestress LV2 op.
•
De gevoelstemperaturen in de nabijgelegen omgeving van bomen stijgt, waardoor het
aantal locaties met “matige hittestress” deels afneemt. In alle kernen blijven veel
“minder” hete plekken door schaduwwerking en het verkoelend effect van met name de
grote hoeveelheid bomen en overig stedelijk groen.
Resultaten nachthitte
In alle kernen komen in het huidige klimaat 3 tot 5 tropische nachten per jaar voor. In het
toekomstig klimaat neemt met name in Emmeloord, Ruttten, Espel, Creil en Marknesse het
aantal tropische nachten toe van 2 tot 2,5 weken.
Loopafstand tot koelte-kaarten
De resultaten laten geen grote problemen zien omtrent de loopafstand tot koelte. Er zijn
voldoende koelteplekken in de openbare ruimte en deze zijn bij beide loopsnelheden 2 km/u en
4 km/u binnen afzienbare tijd te bereiken. Voor de loopsnelheid 2 km/u zijn wel een aantal
knelpunten, met name op een aantal bedrijventerreinen (Emmelood, Nagele en Marknesse).
Door teveel verharding en relatief weinig bomen zijn er geen koelteplekken te vinden. Aan de
noordzijde van De Erven is de loopafstand tot koelte ontoereikend. De loopafstand is dan > 9
minuten wat neerkomt op een afstand van > 300 meter. Hetzelfde geld voor een aantal buurten
in Emmelhage, De Zuidert en Revelsant.
Kwetsbare functies
Met name in de directe omgeving van vrijwel alle (basis)scholen (schoolpleinen), maar ook voor
kinderdagverblijven treedt in de huidige situatie al “sterke tot extreme hittestress LV1” op. De
gevoelstemperaturen leiden tot concentratieverlies en de arbeidsproductiviteit bij scholieren
neemt af bij langdurige blootstelling aan deze gevoelstemperaturen, waarbij de inpandige
klimaatregeling ook onvoldoende toereikend kan zijn. Geadviseerd wordt ten behoeve van een
verbetering van de leefbare omgeving, te kijken naar het ontwerp en de inrichting van de
huidige schoolpleinen. Een groener schoolplein, met name de aanplant van bomen levert een
aanzienlijke gevoelstemperatuurwinst op.
Hetzelfde geldt voor in de omgeving van diverse zorginstellingen (wooncomplexen,
zorggroepen, verzorgingshuizen en het ziekenhuis, waar nu al sterke tot extreme hittestress
LV1 optreedt. Het is aan te bevelen deze kwetsbare groepen, in samenwerking met zorg- en
gezondheidsinstanties, te informeren, ondersteunen en te begeleiden op hete dagen die meer
dan één dag aanhouden.
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Droogte
Het potentieel neerslagtekort is een maat voor droogte en volgt uit het verschil tussen
verdamping en neerslag tijdens de periode april tot en met september. Het officiële
droogte seizoen begint vanaf april. Theoretisch stijgen vanaf dat moment de
temperaturen van het zeewater, valt er minder neerslag en onttrekken bloeiende planten
meer water uit het systeem. Op een zomerse dag verdampt er 5 mm water. Het
maximaal potentieel neerslagtekort treedt normaal gesproken aan het eind van de zomer
op. Dit tekort leidt tot afname van de waterbeschikbaarheid in het grond- en
oppervlaktewater en een toename van de watervraag voor peilbeheer en beregening. Het
potentieel maximale neerslagtekort (een situatie die eens in de 10 jaar voorkomt) komt
naar verwachting in 2050 voor de gemeente Noordoostpolder tussen de 180 en 240 mm
te liggen, terwijl wij in het huidige klimaat rekening houden met een tekort tussen de
120 tot 180 mm. Het neerslagtekort is de afgelopen zomers al goed merkbaar, waarvoor
de oorzaak gezocht moet worden door de aanwezigheid van een langdurend hoge
drukgebied boven Zuid-Scandinavië. Zo’n hoge drukgebied zorgt voor weinig bewolking
en een hoge zonintensiteit, waardoor de potentiële verdamping toeneemt en neerslag
uitblijft. Door verandering van dit luchtstromingspatroon gaat dit dit steeds meer leiden
tot langere perioden van droogte.
De holocene deklaag in de Noordoostpolder bestaat voornamelijk uit een vrij homogene
samenstelling van zavel, klei op veen, klei op grofzand en leemarm zand in stuifduinen
en stranden. Lokaal komt ook kleidek op veen en leem voor. Onder deze complexe
afzetting liggen hoofdzakelijk dikke zandpakketten. Tijdens perioden van langdurige
droogte hebben wij te maken met aanhoudende lagere grondwaterstanden. Door deze
lagere grondwaterstanden oxideren met name organische stoffen bij de klei- en
veengronden waardoor bodemdaling plaatsvindt. De ontwaterde grond zorgt voor
samendrukken van onderliggende gronden. Bij het WH-scenario ligt de verwachte daling
van de gemiddeld laagste grondwaterstand tussen de 0,1 en 0,25 meter.
Na evaluatie van de droogte in 2018 kwamen de volgende zorgpunten naar voren:
• Neerslagtekort tot wel 350 mm;
• Dalende grondwaterstanden van 10 tot 20 cm;
• Waterbeschikbaarheid van grondwater en oppervlaktewater. Grondwater voor beregening
en oppervlaktewater zorgen voor peilschommelingen. In de zomer van 2018 is overal
voldaan aan het peilbesluit, maar zijn er een aantal dagen geweest zonder uitmalen;
• Snelle bodemdaling, kwetsbare veengebieden beschermen, waarbij het eerste beeld voor
overgrote deel niet alarmerend is;
• Waterkwaliteit. Hogere temperaturen, zout kwelwater en nalevering nutriënten (afbraak
veen en rijping van klei).
Wateroverlast
Bij de neerslaghoeveelheden moet een onderscheid gemaakt worden tussen lokale en
landelijke buien met een verschillende intensiteit. Voor de stedelijke gebieden zijn met
name korte intensieve neerslaghoeveelheden gevoelig, doordat de riolering niet of lastig
deze hoeveelheid water kan verwerken. Bij landelijke buien (regionale
neerslaghoeveelheden) zijn juist de langere natte neerslaggebeurtenissen gevoelig voor
het watersysteem en de agrarische gebieden.
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Voor de lokale buien in stedelijk gebied geeft een simulatie inzicht, waar het water op het
maaiveld blijft staan en hoe diep. Door middel van stroombanen kan een beeld gevormd
worden waar het water vandaan komt en met welke hoeveelheid. De risico’s zijn
inzichtelijk gemaakt door gebruik te maken van de WolkBreukSchadeSchatter (WBSS).
De WBSS maakt een inschatting naar de mogelijk jaarlijkse schade aan de panden.
Wateroverlastkaart
Voor de depressies (waterplassen) en de waterhoogte wordt gebruik gemaakt van
de resultaten van de lokale buien. Drie lokale buien zijn gemodelleerd:
• 70 mm (in één uur, herhalingstijd van 1 keer in de 100 jaar (T-100);
• 90 mm (in één uur, herhalingstijd van 1 keer in de 250 jaar (T-250);
• 160 mm (in twee uur, herhalingstijd van 1 keer in de 1000 jaar (T-1000).
In de WBSS wordt de:
• Waterhoogte rondom de panden bepaald;
• Op welke locaties blijft het water rond de gevels staan;
• Tegen welke fractie gevel blijft water staan.
Pandeigenschappen
Inundatie van een pand wordt bepaald aan de hand van:
• Gebouweigenschappen (drempelhoogte, buitenmuren met aanname
openingen, zoals ventilatiegaten, deuren, etc.)
• Stresstestresultaten (fractie aan wateroppervlak rondom het pand en
waterdiepte tegen de gevel)
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Overstroming
Kwetsbaarheden voor overstroming in de gemeente Noordoostpolder is in beeld gebracht
op basis van informatie van de Klimaateffectatlas en dijkdoorbraak scenario’s van
Waterschap Zuiderzeeland.

Normen voor de primaire waterkeringen zijn vastgelegd in de Waterwet en voor de
regionale waterkeringen in provinciale verordeningen. Bij de normen is gebruikgemaakt
van een risicobenadering. De “gevolgbeperking overstromingen” maakt onderdeel uit van
het DPRA. Het beleid is vertaalt in een “meerlaagsveiligheid”:
• Eerste laag: beperken van de kans op een overstroming;
• Tweede laag: beperken van de gevolgen door ruimtelijke inrichting;
• Derde laag: beperken van de gevolgen door rampenbestrijding (crisismanagement en herstel).
De plaatsgebonden overstromingskans in de gemeente Noordoostpolder is extreem klein,
namelijk eens per 30.000 jaar. De overstromingsdiepte bepaalt de mate waarin een
gebied blootgesteld wordt aan de effecten van een overstroming. Indien de primaire
keringen doorbreken kan een overstromingsdiepte optreden van 2 tot 5 meter. Tegen de
rand met het oude land en rond Urk ligt deze diepte lager 0,5 tot 2 meter.
De schade door een overstroming bij een overstromingsdiepte van 20 tot 30 cm laat zich
vergelijken met de schade bij wateroverlast door hevige regen. Bij een
overstromingsdiepte vanaf 30 tot 50 cm staan grotere gebieden onder water, waardoor
elektriciteit, drinkwater, telecom en internet dan vaak niet meer beschikbaar zijn. Ook
wegen zijn dan niet meer begaanbaar. Bij waterdieptes groter dan een meter duurt het
weken-maanden voordat een gebied weer droog is.
Voor het maken van een inschatting van de potentiële schade bij overstromingsdieptes
groter dan één meter moet rekening worden gehouden dat gebouwen onherstelbaar
beschadigd raken en nieuwbouw nodig is. Voor gezondheidszorg en industrie komt daar
bovenop de schade aan installaties, schade door uitval van de functie en milieuschade.
De infrastructuur is van belang voor de crisis beheersing vlak voor en tijdens een
overstroming, voor de evacuatie en de aan/afvoer van hulpgoederen en –diensten.
Door middel van een vervaardigde simulatie door het Waterschap Zuiderzeeland
geeft ons een indruk bij een doorbraak de Westermeerdijk een maximale
waterdiepte tot 4 meter, waardoor na ongeveer 12 uur de A6 niet meer te berijden is.
Een dijkdoorbraak van de Zuidermeerdijk geeft een maximale waterdiepte tot 2,5
meter. In dat geval is de A6 na 6 uur niet meer te berijden.
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Regionale samenwerking werkregio Flevoland
Binnen de regio werken de zes Flevolandse gemeenten Almere, Dronten, Lelystad,
Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, het waterschap Zuiderzeeland, de provincie
Flevoland, de GGD Flevoland en Rijkswaterstaat samen aan het klimaatbestendig maken
van Flevoland. Dit samenwerkingsverband fungeert als netwerkorganisatie en staat
bekend onder de naam KlimaatAdaptatief Flevoland, kortweg KAF.
Binnen het KAF is een uitvoeringsagenda voor de periode 2021-2025 opgesteld om de
opgave voor het DPRA samen in te vullen. Binnen deze periode blijft er voldoende
behoefte om samen werkwijzen te ontwikkelen om deze onderdeel te laten uitmaken van
het eigen beleid en handelen. Jaarlijks verfijnen wij deze uitvoeringsagenda door voor
het komend jaar een jaaragenda op te stellen. In 2025 gaan wij vervolgens de gehele
Uitvoeringsagenda herijken.
Het KAF ondersteunt het beleid en de uitvoering van klimaatadaptatie binnen de
verschillende KAF organisaties en biedt ondersteuning bij de participatie, stimulering en
communicatie naar bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We clusteren
onze activiteiten als volgt:
Cluster

Activiteiten

1 Inspiratie en kennisdeling Twee-maandelijkse onderlinge kennissessies, jaarlijks veldbezoek
2 Platform voor
Masterclasses, website klimaatindestraat.nl, kenniscafé’s
klimaatadaptatie
3 Samen werken in beleid Visie en strategie regionale adaptatie, standaardisatie, monitoring,
stresstest 2.0, verbinding houden met andere
samenwerkingsverbanden
4 Samen werken in
Impulsregeling ruimtelijke adaptatie, bouwconvenant en prestatieafspraken, procesondersteuning bij gebiedsgerichte projecten
uitvoering

Binnen de samenwerking vervult het Waterschap de rol als coördinator. Jaarlijks is er een
bestuurlijk moment, gericht op een enkel besluit en op een werkbezoek. Nadat de
samenwerking binnen het KAF al enkele jaren bestond, heeft de provincie onlangs
besloten ook te willen aanhaken en financieel te participeren in het KAF. Nadat tot op
heden binnen het KAF gewerkt is met een financiering per project, is voorgesteld samen
te werken naar een programmafinanciering. Het investeringsvolume blijft gelijk aan de
voorgaande jaren en bedraagt € 100.000,- excl. BTW per jaar. De verdeelsleutel is als
volgt voorgesteld, waarbij geen rekening is gehouden met het daadwerkelijk uitvoeren
van klimaatadaptieve maatregelen:
Deelnemer KAF
Provincie Flevoland

Waterschap Zuiderzeeland
Almere
Lelystad
Dronten
Urk
Noordoostpolder
Zeewolde

Verdeelsleutel

Jaarlijkse bijdrage ex BTW

33,00%

€ 33.000,00

33,00%
16,67%
8,33%
2,08%
2,08%
2,08%
2,08%

€ 33.000,00
€ 16.670,00
€ 8.330,00
€ 2.080,00
€ 2.080,00
€ 2.080,00
€ 2.080,00

Met de voorgestelde invulling geven wij uitvoering aan de nationale afspraken uit het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Initiatieven
komen van onderop en willen wij beleid verbinden aan concrete actie. Samen maken wij
Flevoland klimaatbestendig.
Impulsregeling Klimaatadaptatie
Vanaf 1 januari 2021 kunnen werkregio’s een financiële bijdrage van het Rijk krijgen bij
het uitvoeren van klimaatadaptatieve maatregelen. Vanuit de werkregio kunnen
gemeenten, provincies en waterschappen daarvan gebruikmaken. Het bedrag is te
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gebruiken om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren door al geplande ruimtelijke
maatregelen uit te breiden met adaptatiemaatregelen of nieuwe adaptatiemaatregelen op
te pakken.
De aanvraag is alleen vanuit de werkregio Flevoland onder de vlag van het KAF in te
dienen. Binnen het KAF moet daarvoor een gezamenlijk uitvoeringsprogramma worden
opgesteld voor de periode tot en met 2027. Het samen vast te stellen uitvoeringsprogramma kan door middel van een van aanvraagformulier van 1 januari 2021 tot en
met 31 december 2023 ingediend worden bij het Rijk, zoals verduidelijkt in onderstaand
Infographic.

Deltafonds
Het Rijk reserveert in de begroting van 2021 een bedrag van € 200 miljoen voor de
Impulsregeling. De reservering van het Rijk voor deze impulsregeling is onderdeel van de
afgesproken totale rijksinzet voor klimaatadaptatie van € 300 miljoen vanuit het
Deltafonds. Dit totale bedrag is vastgelegd in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie.
Naast deze Impulsregeling ondersteunt het Rijk ook het ruimtelijke adaptatieproces in de
werkregio’s, de uitvoering van pilots, kennisontwikkeling, en de realisatie van
zoetwatermaatregelen die bijdragen aan de doelen van ruimtelijke adaptatie.
Verdeling per werkregio op basis van inwonertal en oppervlakte
Bij de verdeling van de € 200 miljoen over de werkregio’s heeft het ministerie van I&W
gebruik gemaakt van een verdeling op basis van inwoneraantal en oppervlakte. Dit
verklaart, waardoor het maximumbedrag waarop per werkregio aanspraak gemaakt kan
worden verschilt. Voor Flevoland kunnen wij rekening houden met 200 mln € * 3,418%
= € 6.836.000,- in totaal (2021-2027). Het Rijk draagt van de kosten voor een
maatregelpakket maximaal 33%bij. De decentrale overheden in de werkregio maken
onderling afspraken op welke wijze de overige 67% moet worden gefinancierd. Rekening
houdend met de maximale rijksbijdrage, moeten de regionale overheden zelf 2x
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€ 6.836.000,- = € 13.672.000,- bijdragen. Uiteraard is het geen doel op zich om van de
maximale bijdrage vanuit het Rijk gebruik te maken de opgave en de maatregelen blijven
leidend. De aanvraag kan verdeeld over maximaal drie jaar worden aanvragen, tot het
maximumbudget van de werkregio is bereikt. Het uitvoeringsprogramma moet uiterlijk
eind 2027 gerealiseerd zijn.
Voorwaarden waaraan bij gebruikmaken van de Impulsregeling moet voldoen
De werkregio moet een gezamenlijk voorstel indienen, dat voldoet aan de volgende
voorwaarden:
• Uit het voorstel blijkt duidelijk wat de opgave is, op basis van stresstesten,
risicodialogen en uitvoeringsagenda’s.
• Het voorstel bevat een maatregelenprogramma.
• De werkregio stelt zelf prioriteiten en vraagt niet meer aan dan het maximumbedrag dat
het Rijk heeft toegekend op basis van de verdeelsleutel.
• In het voorstel staat aangegeven dat het een bestuurlijk commitment betreft van
minimaal twee verschillende overheidslagen in de werkregio(‘s). Dat betekent dat
minimaal twee van de drie bestuurslagen (gemeente, provincie, waterschap) het eens
zijn met het voorstel.
• In het voorstel staat duidelijk onderbouwd waarom het voorgestelde maatregelpakket
voldoet aan de criteria die het Rijk heeft opgesteld.
• Het voorstel bevat een investeringsvoorstel waaraan de indieners zich kunnen houden
en dat informatie geeft over hoe de financiering van het maatregelprogramma wordt
opgebouwd.
• Er staat in welke onderdelen van de uitvoeringsagenda versneld of aanvullend kunnen
worden opgepakt met de rijksbijdrage.
• Er staat in hoe de governance van de werkregio is ingericht.
• Als het relevant is, staat er ook in hoe afstemming met de zoetwateropgave en de
netwerken van Rijkswaterstaat plaatsvindt.

Gemeente Almere neemt namens de werkregio de taak als kassier op zich
Indien het voorstel aan alle criteria en randvoorwaarden voldoet, dan maakt het Rijk het
toegekende bedrag over naar een kassier binnen de werkregio. Voorgesteld is dat de
gemeente Almere deze taak op zich neemt.
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Het maatregelpakket moet aan de volgende criteria en randvoorwaarden voldoen:
1. Doeltreffendheid en doelmatigheid
• Het maatregelpakket draagt bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid van
gebieden voor wateroverlast, droogte of de gevolgen van overstromingen.
• De rijksbijdrage is nodig om adaptatiemaatregelen versneld uit te voeren, al geplande
maatregelen uit te breiden met een adaptatiecomponent of nieuwe
adaptatiemaatregelen op te pakken en betreft alleen kosten voor de realisatie (niet voor
de voorbereidings- of onderzoeksfase).
• Het maatregelpakket is een kosteneffectieve manier om de problemen te bestrijden.
• De maatregelen betreffen geen regulier beheer en onderhoud of achterstallig
onderhoud. Ook betreft het een aanpassing van de bestaande situatie (bij
nieuwbouwprojecten wordt men geacht klimaatadaptatie van begin af aan mee te
nemen).
• De rijksbijdrage wordt alleen ingezet voor de (extra) kosten van klimaatadaptatie
maatregelen ter bestrijding van wateroverlast, droogte of gevolgenbeperking
overstromingen.
2. Cofinanciering
• Het Rijk draagt 33% financiering bij aan het maatregelenpakket (tot een maximum van
het door de verdeelsleutel vastgestelde bedrag per werkregio). De werkregio draagt
67% cofinanciering bij.
• De rijksbijdrage aan de klimaat adaptieve component van maatregelen mag niet
cumuleren met andere rijksbijdragen.
3. Integraliteit
• Maatregelen dienen waar mogelijk meerdere Ruimtelijke Adaptatie-doelen, te weten
wateroverlast, droogte, hittestress, gevolgenbeperking bij overstromingen
• Fysieke maatregelen versterken bij voorkeur ook andere doelstellingen, bijvoorbeeld op
het vlak van zoetwater beschikbaarheid, waterkwaliteit, vergroening,
natuur/biodiversiteit, energietransitie, volksgezondheid.
4. Urgentie
• Het maatregelenpakket vloeit voort uit de stresstest en risicodialoog.
• Op basis van de risicodialoog staat de maatregel op de uitvoeringsagenda van een
overheid binnen de werkregio
5. Haalbaarheid
• Het voorstel kan rekenen op bestuurlijk draagvlak en heeft commitment van tenminste
twee bestuurslagen
• Het voorstel is haalbaar tegen de geraamde kosten en binnen de gestelde planning.
6. Legitimiteit
• De besteding vindt plaats binnen de kaders het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
en de scope van het deltafonds. Dat betekent dat alleen maatregelen tegen
wateroverlast, droogte of ter beperking van gevolgen van overstromingen in
aanmerking komen. De maatregelen moeten worden getroffen door overheden in het
kader van hun waterbeheertaken in de openbare ruimte.

De huidige stand van zaken per KAF deelnemer:
• Dronten | doet vooralsnog niet mee in de aanvraag 2021 als gevolg van personele
onderbezetting
• Noordoostpolder | bezig met interne inventarisatie
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•
•
•
•
•

Urk | 4 – 6 projecten in beeld, maar nog geen maatregelen.
Lelystad | 2 projecten in beeld, maar nog geen maatregelen.
Almere | op korte termijn Wisselweg (200k) en Busbaandek, maatregelen in beeld
Zeewolde | veel projecten: 1) wateroverlast, 2) klimaatbestendige buurten, 3)
onderdeel van integrale projecten (~400k€ / jaar)
Waterschap | veel ideeën, nog niet concreet.

Voorstel Rivierenbuurt en Oudeweg e.o. meenemen in de eerste tranche
De bovenstaande stand van zaken laat zien dat wij ons op dit moment nog in een
oriënterende en inventariserende fase bevinden. De herinrichting “Rivierenbuurt” binnen
de woonwijk Espelervaart Emmeloord en Oude Weg en omgeving te Marknesse zijn in
voorbereiding. Voorstel is voor beide werkzaamheden een besteksraming te maken voor
het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen. Het doel moet zijn om onze inbreng
rond de zomer van 2021 in onze werkregio mee te nemen in een eerste tranche
aanvraag voor de Impulsregeling. De aanvraag voor de herinrichting van Dr.
Janssenziekenhuis komt voor de eerste tranche te vroeg, maar het voorstel deze voor de
tweede tranche daarvoor alvast te reserveren. Het plafondbedrag voor onze regio van €
6,8 miljoen uit het Deltafonds hebben wij nog bij lange na niet bereikt, waardoor het
afspraken maken over een eventuele prioritering vooralsnog niet nodig.
In hoeverre kan bij de aanvraag voldaan worden aan de voorwaarden?
De voorgestelde maatregelen zijn nog niet gebaseerd op de uitgevoerde stresstesten en
riscodialogen of terug te vinden in de klimaatadaptatie uitvoeringsagenda. De vorm
waaraan de stresstesten en risicodialogen moeten voldoen zijn niet gedefinieeerd en
vormvrij. Binnen het KAF wordt voorgesteld samen te werken aan een ambitie en
strategie om de onderbouwing naar een klimaatbestendig Flevoland te versterken. De
verwachting is dat de door ons uitgevoerde stresstesten daartoe voldoende basis geven
voor de voorgestelde uit te voeren klimaatadaptieve maatregelen in de Rivierenbuurt en
de Oudeweg e.o.
Bestuurlijke afweging maken voor het inzetten van de impulsgelden
Bij het maken van een afweging voor het inzetten van de impulsgelden kunnen wij
onszelf onderstaande vragen stellen:
1. Waar zetten we op in? Welk deel besteedt het KAF aan projecten van inliggende
gemeenten in het gebied en welk deel gaat naar gezamenlijke projecten met het
waterschap, de provincie of andere partners? Hoe prioriteer je die projecten? Op
basis van de grootste klimaaturgentie in de regio?
2. Wil je de impulsregeling benutten om het thema klimaatadaptatie te verbinden
aan andere opgaven in het gebied, of aan andere instrumenten? Denk
bijvoorbeeld aan ruimtelijke instrumenten, zoals omgevingsvisies en
omgevingsplannen.
3. Hoe regelen we ons mandaat? De verdeelsleutel zal bestuurlijk geborgd moeten
zijn, al is het maar omdat de handtekening van bestuurders onder de aanvraag
nodig is. Hoe organiseren we dat mandaat?
4. Hoe benutten we mogelijkheid om op 3 momenten een aanvraag in te kunnen
dienen? Hierbij kan rekening gehouden worden met partijen die al klaarstaan en
partijen die daar meer moeite mee hebben, om wat voor reden dan ook. Kunnen
we daarin solidair zijn naar elkaar?
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Regio Zwolle definitief NOVI gebied
NOVI staat voor Nationale Omgevingsvisie en is de langetermijnvisie van het Rijk op de
toekomstige duurzame leefomgeving.
Het Rijk neemt met de NOVI verantwoordelijkheid over generaties heen. Om hier werk
van te maken, zijn acht NOVI-gebieden benoemd, waarvan Regio Zwolle er één is, omdat
hier verschillende complexe klimaat- en watervragen spelen.
De “Regio Zwolle als NOVI-gebied” omvat 22 regiogemeenten, waar de gemeente
Noordoostpolder ook onderdeel van uitmaakt, 4 provincies en de betrokken
waterschappen.
Regio Zwolle zet in op een klimaatbestendige ontwikkeling van alle gemeenten binnen de
regio. Waarin nu en in de toekomst prettig leven en werken is en klimaatadaptief
handelen de normaalste zaak van de wereld is. De ambitie is om de Regio te ontwikkelen
tot de delta van de toekomst. Een delta waarin stedelijk gebied, het water en het
platteland met elkaar verweven zijn. Waar klimaatverandering wordt meegenomen in
alles wat we doen, als fundament onder alle ontwikkelingen. In het belang van onze
inwoners en ondernemers: de huidige generatie en die na ons komt.
Met de status van NOVI-gebied worden er dan ook kansen gecreëerd om in
samenwerking met het Rijk invulling te geven aan grote transities en opgaven op het
gebied van energie, klimaat, landbouw en het landelijk gebied.
Voor en na de zomer 2021 wordt er een traject opgestart met gebieden binnen de hele
regio, om te bespreken welke opgave/projecten ingebracht worden onder de noemer van
NOVI-gebied. In juni 2021 worden de ambtelijke gesprekken met diverse gebieden in
Regio Zwolle gevoerd om de gebiedsaanpak nader te specificeren.
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NOVI-gebied
Wie meer wil weten over de NOVI kijkt op www.denationaleomgevingsvisie.nl. Meer
informatie over de regionale samenwerking staat op www.regiozwolle.info. Specifiek over
de klimaatbestendige groeiregio kijk dan op www.regiozwolle.info/deltavandetoekomst.
Maandag 7 juni heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd per kamerbrief over
deze definitieve toewijzing. Zie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/07/kamerbrief-overvoortgang-nationale-omgevingsvisie.
Noot voor de redactie: Voor het beantwoorden van uw vragen kunt u mailen of bellen
met Harmieke Paters, communicatieadviseur Regio Zwolle via 06-10224335,
h.paters@zwolle.nl. In de kamerbrief op Kamerbrief over voortgang Nationale
Omgevingsvisie | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl staat specifiek informatie op pagina 15 en
21 over Regio Zwolle.
Vervolg?
• Notitie in college 26 april 2021-gereed
• Commissie Wo 25/27 mei 2021-gereed
o Uitgebreidere informatie inclusief uitkomsten stresstesten delen met de
raad-gereed
Raakvlakken andere trajecten
• Omgevingsvisie
• Energietransitie, Biodiversiteit, Circulariteit
• ViV
• Openbare Ruimte
• NOVI
• Rapport Toekomstbestendige bedrijventerreinen, regio Zwolle
Nodig
• Samenwerking met verschillende partners: waterschappen,
woningbouwcorporaties, burgers, bedrijven, kennis en onderwijsinstellingen,
stedenbouwkundigen, regio.
• Praktisch: (junior) ondersteuning (verbeelding/praktisch)
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