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inspiratie en instrumenten
voor toekomstbestendige steden

Proeftuin Erasmusveld Den Haag
Artist's impression: BPD Ontwikkeling

Pilot Erasmusveld
De wijk Erasmusveld in Den Haag wordt klimaatadaptief

nog kwetsbare plekken laat zien, kijken deskundigen van de

ontwikkeld. Om te kunnen beoordelen of dat echt zo is, wordt

gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland

het stedenbouwkundig ontwerp aan een stresstest

samen met de projectontwikkelaars, onder wie City Deal

voor extreme neerslag onderworpen (3Di). Waar het model

partner BPD, naar mogelijke verbeteringen in het ontwerp.

INHOUDSOPGAVE

4
6

"Samen op zoek naar een nieuw ‘normaal’ in een
niet zo normaal klimaat"
Column door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam

City Deal Klimaatadaptatie
steeds ambitieuzer
Een stevige ambitie, koplopers die stonden te trappelen
om mee te mogen doen en mooie doelstellingen. Daarmee
begon de City Deal Klimaatadaptatie twee jaar geleden in
maart 2016.

De Zuidas gaat de lucht in: tuinen op het dak
Een groen dak is mooi en nuttig. Nog beter is een groen-
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blauw dak. Door water te bergen op daken, zorg je voor
nog meer verkoeling en je kunt veel meer water opvangen
tijdens hevige regenbuien. Water dat je dan bovendien
weer kunt gebruiken om te zorgen dat de groene, veelzijdige beplanting mooi groen blijft.

Bevlogen en enthousiaste buurtbewoners en
professionals dragen hun 'plantje' bij
Heleen Mees: “De gevolgen van klimaatverandering
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nemen alleen maar toe. Nu is klimaatadaptatie toch nog
vooral een publieke verantwoordelijkheid. En gemeenten
voelen de urgentie inmiddels wel, maar te veel andere
zaken krijgen voorrang, omdat die over een korte termijn
gaan.”

En verder.....
Een roadmap voor Klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling
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Wat de City Deal Klimaatadaptatie nog
gaat doen in 2019-2020
•

12 uitdagende community of practice dagen boordevol
actuele expertsessies.

•

Delen van onze inzichten, ervaringen en resultaten via
Samen Klimaatbestendig en andere kanalen.

•

Samenwerken met andere gebruikersgroepen bij de
ontwikkeling van methoden met nationale impact.

•

Actief het publieke debat opzoeken met onze bestuurders:
gaan we hard genoeg en doen we de goede dingen?
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Samen op zoek naar een nieuw ‘normaal’ in

Hete zomers ben ik door mijn jeugd
in Marokko wel gewend, maar voor
Nederlandse begrippen was de zomer
van 2018 bijzonder heet en droog te
noemen. Gelukkig zijn we hier goed
voorbereid: zo gebruiken we zoet
water uit rivieren in de meest droge
gebieden. Maar de schade in de landen tuinbouw is tegelijkertijd groot.
Was dit een incident of een voorbode
van wat we het nieuwe normaal
gaan noemen als het gaat om
klimaatverandering? Hoe onzeker het
allemaal ook is, dat er verandering
gaande is, is zeker. En actie is absoluut
nodig. In Rotterdam zijn we al jaren
volop met het thema klimaatadaptatie
bezig. We bereiden de stad, de
economie, bedrijven en inwoners voor
op hevige neerslag, toename van de
zeespiegel, verandering van het waterniveau in de
rivier en hittegolven.
Het Deltaprogramma concludeerde al dat ‘er meer nodig’
is, met name op het gebied van ruimtelijke adaptatie.
En terecht. We konden het decennia af met onze
watersystemen die gericht zijn op preventie - het water
‘buiten houden’.

Aan klimaatbestendigheid zouden
hardere eisen mogen worden gesteld
Maar we zien nu al in een verdichte stad als Rotterdam dat
er meer maatregelen nodig zijn. We zetten in op vergroening
van tuinen (weg met die lelijke grindtegels), daken en
openbaar gebied. Om neerslag beter op te vangen, maar ook
om de stad verkoeling te brengen op tropische dagen. De
belangrijkste switch die we maken, is dat de maatregelen
zich steeds meer richten op privaat terrein. Dat is complex,
want het vraagt om medewerking van particulieren en
bedrijven. En dat in een tijd waarin we als overheid eigenlijk
minder regels op willen leggen en meer vrijheid willen
bieden. Tegelijkertijd merk je dat als er zich problemen
voordoen, vaak nog naar de overheid wordt gekeken om
met de oplossing te komen. Dat gaat dus niet langer. We
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moeten het toch echt, meer dan ooit, samen doen. Een mooi
voorbeeld daarvan is het Global Center of Adaptation: een
organisatie die alle partijen samenbrengt. En die gehuisvest
is in Groningen én Rotterdam.
Dat ‘samen optrekken’ is ook de reden voor onze stad om
mee te doen in de City Deal Klimaatadaptatie. Rotterdam
houdt zich, samen met partners als Zwolle, Amsterdam en
Dordrecht, onder meer bezig met de vraag of bijvoorbeeld
ziekenhuizen en elektriciteitscentrales aangepast moeten
worden om water buiten de deur te houden. Het Deltaprogramma stelt deze vraag al jaren, maar het antwoord
blijft tot op heden uit. Toch zal bijna iedereen de simpele
vraag of een ziekenhuis overstromingsbestendig gebouwd
moet worden beantwoorden met: “Ja, natuurlijk!” Dat soort
voorzieningen zijn immers onmisbaar, al helemaal tijdens
een overstroming. Toch houden we daar in de bouwpraktijk
helaas niet of nauwelijks rekening mee. Want we hebben
toch sterke dijken?
Maar het is tijd om onder ogen te zien dat honderd procent
veiligheid niet bestaat. En niet alleen een overstroming, maar
ook een enorme wolkbreuk kan al problemen opleveren. Het
is mijn taak als burgemeester om er in crisissituaties voor te
zorgen dat alle Rotterdammers de hulp krijgen die ze nodig

een niet zo normaal klimaat

hebben. Dus hoop ik afspraken te kunnen maken met de
ziekenhuizen over noodzakelijke aanpassingen. En ik hoop
dat andere steden dat ook gaan proberen.
Is aanvullend klimaatbestendig beleid nodig? Moet
de overheid dwingende bouwregelgeving opstellen?
Antwoorden op deze vragen beginnen met de cruciale
vraag: “Hoe acceptabel is het risico en voor wie?” Zolang een
overstroming uitblijft, vindt iedereen het overstromingsrisico
(al dan niet onbewust) acceptabel. Tot die overstroming
wél komt. Wat we acceptabel vinden, is aan verandering of
incidenten onderhevig. Binnen de City Deal Klimaatadaptatie
brengen we de risico’s in beeld en laten we zien welke
maatregelen zinvol zijn. Dat kunnen, naast bouwkundige
maatregelen, ook noodplannen zijn. Charmant is bovendien
dat zowel naar kansen als gevolgen van overstromingen én
van extreme neerslag wordt gekeken.
Gezamenlijk moeten we op zoek naar een nieuw ‘normaal’
in een niet meer zo normaal klimaat. Enerzijds zullen we
ons flexibel op moeten stellen en opties open moeten
houden voor de toekomst (adaptief deltamanagement).
Anderzijds moet de overheid duidelijker sturen. Dat doet
de overheid wél als het gaat om ‘gasloos’ bouwen. Ook aan
klimaatbestendig bouwen zouden hardere eisen mogen
worden gesteld.
De komende jaren komen er duizenden nieuwe woningen
bij in onze regio. We maken wijken die bestand zijn tegen
klimaatveranderingen door heldere randvoorwaarden te
stellen en samen met de vastgoedontwikkelaars op te
trekken. In ‘ons nieuwe normaal’ is dat onderdeel van de
duurzame, inclusieve stad. Een stad die voor iedereen
geschikt is om te wonen en te leven. Bij nieuwbouw mag
dat relatief vanzelfsprekend zijn, het aanpassen van oude
wijken is vaak veel complexer. En we willen geen tweedeling
tussen de nieuwe en oude wijken. Daar werken we aan,
bijvoorbeeld in de Agniesebuurt. Daar laten we, samen met
woningcorporatie Havensteder en het hoogheemraadschap,
zien dat het vergroenen van binnentuinen en straten
bijdraagt aan een beter leefklimaat. Een deel van het geld dat
we anders in onzichtbare rioolbuizen hadden gestopt, komt
zo ten goede aan de kwaliteit van de wijk. En deze oplossing
draagt niet alleen bij aan het voorkomen van wateroverlast,
maar gaat het hitte-eilandeffect ook tegen. Deze manier van
werken is vernieuwend en spannend. Want je moet het ook
gezamenlijk – de gemeente, de woningcorporatie

Wijksafari Agniesebuurt.
Foto: Havensteder, John van der Knaap

én particuliere eigenaren – goed kunnen beheren.
Minder denken in grenzen tussen privaat en openbaar.
Deze en andere voorbeelden worden gedeeld in het City
Dealnetwerk, zodat steden elkaar kunnen inspireren en
kennis uitwisselen. Water trekt zich niets aan van landsgrenzen, laat staan gemeentegrenzen. De uitdaging is te
groot om als stad in je eentje op te lossen.

Ahmed Aboutaleb,
Burgemeester van Rotterdam
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City Deal Klimaatadaptatie steeds ambitieuzer
Een stevige ambitie, koplopers die stonden te trappelen
om mee te mogen doen en mooie doelstellingen. Daarmee
begon de City Deal Klimaatadaptatie twee jaar geleden in
maart 2016.
Het idee van City Deals kwam overgewaaid uit GrootBrittannië en werd onderdeel van Agenda Stad. Het kreeg
wel een Hollandse invulling: samen om tafel op een andere
manier naar de wereld kijken en al pratend erachter komen
wat we kunnen verbeteren. "We wilden een vliegende start,"
vertelt coördinator Bart Stoffels. "Niet eindeloos praten,
maar binnen drie maanden iets neerzetten. Dus begonnen
we in maart 2016 met Zwolle, Den Haag, Rotterdam,
Gouda en Dordrecht. Maar we hielden de deur open voor
anderen partijen om aan te sluiten. Daarbij waren we heel
nadrukkelijk op zoek naar een combinatie van publiekprivaat." Inmiddels zijn achttien publieke (waaronder de
Rijksoverheid) en zeventien (semi-)private organisaties
aangesloten. Gouda moest helaas afhaken toen het college
viel. De meeste partijen klopten uit zichzelf aan, waaronder
ook de Hogescholen. "Floris Boogaard en Jeroen Kluck
zijn allebei lector bij een Hogeschool, maar werken ook
voor Tauw. Dat zijn bevlogen vakmensen en fantastische
ambassadeurs. Hun vak is wat hen drijft, niet het visitekaartje
van een adviesbureau."
Directeur-Generaal Water en Bodem Peter Heij van het
ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) was een van
de ondertekenaars van de samenwerking in maart 2016.
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"Dit kabinet heeft veel aandacht voor regionale ontwikkeling.
Het idee achter Agenda Stad en de City Deals past hier
goed bij. Doel van de City Deal is onder meer om zogeheten
koplopers, zoals op het terrein van klimaatadaptatie, te
helpen bij het wegnemen van belemmeringen. Dat kan
bijvoorbeeld door nieuwe innovatieve oplossingen te
bedenken of wetgeving aan te passen. Door de uitwisseling
van kennis en ervaringen helpen de koplopers elkaar ook
verder. De City Deal Klimaatadaptatie is nu halverwege
haar looptijd en helpt zichtbaar om Nederland sneller
klimaatbestendig te maken."

Hun vak is wat hen drijft, niet het
visitekaartje van een adviesbureau
Heij vervolgt: "Ik hoop dat de City Deal tijdens de tweede
helft van haar bestaan het peloton kan inspireren en
verder kan helpen door de opgedane kennis en ervaringen
breder te delen. Zeker ook omdat we alleen met elkaar
de grote opgaven waar we voor staan tot een goed einde
kunnen brengen. De invoering van de Omgevingswet en
bijbehorende omgevingsvisies zal komende jaren een grote
rol spelen. De City Deal Klimaatadaptatie kan hopelijk ook
op dit punt een wegbereider kan zijn."

Oogsten kost geld, gesprekken en geduld

De lokale overheden en private partijen zijn doorgaans
zeer te spreken over de samenwerking met het ministerie
van IenW. "Ik zie ook de worsteling van het ministerie,”

Bekijk de volledige animatie van de City Deal Klimaatadaptatie op www.citydealklimaatadaptatie.nl
en krijg in twee minuten een uitstekend beeld van wat de City Deal doet en nastreeft.

zegt Stoffels. “Aan de ene kant wil de Rijksoverheid graag
dat koplopers samenwerken aan nieuwe inzichten en
instrumenten voor heel Nederland, aan de andere kant zijn
er weinig middelen beschikbaar en willen ze geen partijen
bevoordelen boven anderen. Daarom speelt de geldkwestie
regelmatig op. Met onze begroting kunnen we prima een
netwerk draaiend houden, bijeenkomsten organiseren en
op die manier zorgen voor kennisuitwisseling binnen het
netwerk. Maar voor de ontwikkeling van vernieuwende
methoden of breed toepasbare instrumenten is meer nodig.
Vrijwel alle City Dealsteden lopen hier tegenaan, blijkt uit de
evaluatie die het Planbureau voor de Leefomgeving gedaan
heeft in 2017. De mensen uit de steden moeten het werken
aan de City Deal er allemaal even bij doen en ze hebben
het al enorm druk met eigen projecten. Je moet mensen vrij

kunnen maken om hieraan te werken. Dat kost tijd en dus
geld. Toch wil iedereen graag een steentje bijdragen. De
Deltacommisaris en het ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (BZK) willen nu bijvoorbeeld kijken of
het bouwbesluit aangepast moet worden. De Omgevingswet
komt eraan, dus dat moet voor die tijd. Alle partners zijn in
het dagelijks leven bezig met het aanpassen van regelgeving,
maar dat is allemaal lokaal. Als je dat landelijk borgt, heb je
meer garantie dat heel Nederland het doet. Een goed plan
en mooi dat die vraag bij ons neergelegd wordt. Ondanks de
hoge werkdruk gaan we dat goed uitzoeken. Als de urgentie
breed gedeeld wordt doet iedereen zijn uiterste best om tot
een helder presentabel eindresultaat te komen."
"De partners van de City Deal worden steeds ondernemender, ook op het gebied van zelf extra fondsen werven. We
moeten ook onze eigen koers varen, in eigen tempo en
met specifieke thema’s die leven in de steden. Natuurlijk
is het fijn als dat wat de City Deal doet naadloos aansluit
bij het deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en
de Nationale klimaatadaptatie strategie (NAS) , maar die
trajecten zijn vaak al ingewikkeld genoeg, zeker politiek. Dus
ik geloof dat we vol moeten inzetten op onze pilotprojecten
en als er dan een goede oogst is, zal vast iemand zeggen
dat dat supergaaf is en dat we dat moeten gebruiken in
heel Nederland. Bij voorkeur een minister," lacht Stoffels.
De aansluiting van de NEN zal hier ook zeker aan bijdragen.
Deze organisatie koos er recentelijk partner te worden van
de City Deal.
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Peter Heij ondertekent de City Deal namens de Rijksoverheid (maart 2016)
Foto: Femke Teussink

Platform Samen Klimaatbestendig
Het in opdracht van het deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie opgezette Samen Klimaatbestendig kan
ervoor zorgen dat de kennis en ervaring vanuit de
City Deal Klimaatadaptatie worden gedeeld met vele
anderen. Samen Klimaatbestendig is een platform
voor het delen van kennis en ervaring in heel Nederland, vergelijkbaar met de manier waarop Rainproof
dat voor de stad Amsterdam doet. Het team werkt als
een soort makelaar: het koppelt partijen met vragen
over klimaatadaptatie aan partijen die hun ervaring
willen delen. Ze brengt netwerken bij elkaar en wijst
mensen op de beschikbare praktijkvoorbeelden die
voorhanden zijn.
Mail voor meer informatie naar
info@samenklimaatbestendig.nl

Terug- en vooruitblik

Carolien van Merksteijn van Tauw is trekker van de nieuw
opgezette groep Maatschappij in Beweging: "We kijken in
dit magazine terug op wat we al hebben bereikt met de
City Deal. De publicatie is een stap in de richting de kennis
breder te verspreiden, meer bekendheid te geven aan wat
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we allemaal doen, zodat meer steden en vakmensen hun
voordeel daarmee kunnen doen. Maar we kijken natuurlijk
ook vooruit. Wat gaan we nog doen? Een belangrijke
ontwikkeling daarin is de nieuwe groep waar ik trekker
van ben geworden. Die komt voort uit Maatschappelijke
initiatieven, maar het is veel breder. Het gaat bijvoorbeeld
over community management, de manier waarop je langdurig
met professionele stakeholders kan samenwerken in een
stad. Rainproof in Amsterdam is een prachtig voorbeeld
van community management, maar daar is veel capaciteit
voor vrijgemaakt. Een grote jas, die Amsterdam wel past.
Maar werkt zoiets ook in Breda of Deventer? Dat is echt
een zoektocht. Het gaat over risico-, of adaptatiedialogen,
communicatie met particulieren en bedrijven en vaak ook
nog over de interne samenwerking tussen gemeentelijke
diensten of regionale overheden. We hopen dat veel
verschillende mensen eraan mee gaan doen, van de afdeling
contract-management, communicatie, asset-management,
stedenbouw en landschapsarchitectuur, om er maar een paar
te noemen."

Groeiend gevoel voor urgentie

Het gevoel voor urgentie is er inmiddels wel. Partijen
willen aan de slag. Heij beaamt dat: "Een aantal jaren
geleden stond het thema klimaatadaptatie nauwelijks op de

politieke agenda, maar de afgelopen jaren is hierin zichtbaar
verandering gekomen. Er is een groeiend gevoel van urgentie
door onder meer de overlast en economische schade als
gevolg van extreem weer, zoals bijvoorbeeld de hitte en
droogte van afgelopen maanden. Het klimaat verandert
sneller dan verwacht, dus ook de gevolgen worden meer
merkbaar. Dat groeiende urgentiegevoel heeft zich, in mijn
ogen, vertaald in een grotere interesse bij de politiek en ook
in de samenleving."

2020 handelingsbekwaam

In de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie staat dat
Nederland in 2020 handelingsbekwaam is. Dat is ook het
jaar waarin de City Deal in principe ophoudt te bestaan.

Stoffels: "Ik vind principieel dat je moet zeggen: 'dan stoppen
we ook.' Maar deze vorm bevalt erg goed en we zullen ook
in 2020 nog niet helemaal klaar zijn. Een behoefte aan
een bepaalde vorm van publiek-private samenwerking in
een netwerk van steden zal ongetwijfeld ook dan opnieuw
relevant zijn. Maar dat hoeft niet per se in de vorm van een
City Deal op dit specifieke thema. Of Nederland in 2020
handelingsbekwaam is? De meeste gemeenten hebben het
gevoel als organisatie goed op koers liggen, maar het lukt
vaak nog niet alle partijen in de stad mee te krijgen. Dus op
organisatieniveau is dat een 'ja', op stadsniveau een 'nee'.
Er is nog veel werk aan de winkel. Maar aan ons zal het niet
liggen."

Het kernteam van de City Deal op werkbezoek bij de
Waterstraat in Delft (september 2018)

In gesprek met Frank van der Hoeven over 'Haagse Hitte' (juni 2018)
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een roadmap voor klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling

Tijdens de wandeling het pad verleggen
“De werkgroep Gebiedsontwikkeling is populair binnen de
City Deal. Het thema leeft blijkbaar. Het is positief dat er
in het veld van klimaatrobuuste ontwikkeling veel actieve
spelers zijn. Dus veel mooie verhalen en goede voorbeelden.
Maar hoe breng je de informatie die we delen samen, hoe
pak je de essentie en maak je dat overdraagbaar?” Aan het
woord is Kasper Spaan, adviseur bij Waternet.
Als antwoord op die vraag hebben de werkgroeptrekkers
van Tauw en Waternet een interactieve PDF ontwikkeld: de
Roadmap Klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling. Het proces
van gebiedsontwikkeling, zowel als het gaat om stedelijke
verdichting als bij grootschalige gebiedstransformatie, biedt
veel kansen voor klimaatadaptatie.
"Joris Viscaal is stedenbouwkundige en grafisch ontwerper.
De ideale man voor de klus dus," aldus Spaan. "We hebben
voor de eerste versie van de roadmap veel input opgehaald
bij de deelnemers van de City Deal. Zelf heb ik ervaringen
en instrumenten uit de Amsterdamse omgeving kunnen
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inbrengen. Het netwerk van Rainproof was hierin een
belangrijke bron."

Nooit af

"We leren nu dat het nooit af is. We hebben lang nagedacht
over de vraag hoe we dit product af moesten ronden of dat
dat niet het streven moest zijn. Net als een huis nooit echt af
is, moet je ook je producten ontwikkelgereed houden. Door
er feitelijk een soort continue bèta-versie van te maken,
stimuleer je mensen ook er over mee te blijven denken. Het
is belangrijk dat het een gespreksdocument wordt."

De kunst is het leren omgaan met
onzekerheden. Je moet adaptief blijven.
"We hebben een paar grote stappen gezet: van initiatiefase
tot realisatiefase. Het interactieve zit hem niet alleen in
de PDF zelf, maar in het hele product. Het is een open
document, waar mensen zelf mee aan de slag kunnen. Ons

streven is wel de komende jaren
jaarlijks een volgende versie
te lanceren, waarin we nieuwe
input verwerken." Input zoals de
Omgevingswet, die ongetwijfeld
voor veel veranderingen
gaat zorgen. Spaan: "Ja, vergunningstrajecten gaan er anders
uitzien bijvoorbeeld. Overheden
en ontwerpers zijn vaak
normatief gericht: hoe hoog mag
iets zijn, hoeveel vierkante meter, hoeveel water moet het
kunnen afvoeren? Een van de belangrijkste boodschappen is
dat we niet weten hoe het klimaat van morgen er uitziet. De
kunst is het accepteren en leren omgaan met onzekerheden.
En dat is mijns inziens de essentie van klimaatadaptief
handelen. Het is niet zo dat we nu een stap kunnen zetten
die veiligheid garandeert. Je moet een wandeling maken

Kasper Spaan, Waternet
en het pad kunnen verleggen op basis van nieuwe informatie
of inzichten. Die werkwijze is nog niet vanzelfsprekend bij de
meeste overheden. Dat vraagt wat van de competenties van
alle betrokken partijen."

Download de Roadmap Klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling
via www.citydealklimaatadaptatie.nl bij het gelijknamige thema.

Vivaldigebouw. Foto: gemeente Amsterdam

De Zuidas gaat de lucht in: tuinen op het dak
Een groen dak is mooi en nuttig. Nog beter is een groenblauw dak. Door water te bergen op daken, zorg je voor nog meer
verkoeling en je kunt veel meer water opvangen tijdens hevige regenbuien. Water dat je dan bovendien weer kunt gebruiken
om te zorgen dat de groene, veelzijdige beplanting mooi groen blíjft.  
De Zuidas in Amsterdam is al jaren een Living lab waar alle
ideeën en concepten over waterthema’s voorbijkomen. Het is
een van de succesverhalen waar Kasper Spaan van Waternet
het in het artikel over de Roadmap Klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling (pagina 10-11) over had.
De Zuidas is de omgeving waar het Polderdak is ontstaan
en doorontwikkeld: een gekwantificeerde waterberging
op privaat terrein met mogelijkheid van sturing. Op de
polderdaken kunnen grote hoeveelheden (tot 120 mm)
regenwater opgevangen worden. En dankzij een mechanisch
systeem met kleppen het water, op een geschikt moment,
ook weer afvoeren. Waterbeschikbaarheid is de sleutel tot
een verrijkte multifunctionele dakomgeving, waar groen
een hoogwaardige invulling kan krijgen. Er ontstaan echte
tuinen op de daken, zoals bijvoorbeeld op het dak van het
Vivaldigebouw. Belegger Breevast heeft daar met subsidie
van de gemeente 2.000 m2 daktuin gerealiseerd.

Waterneutrale bouw is verplicht

Op de Zuidas is waterneutrale bouw zelfs verplicht gesteld
bij de ontwikkeling van nieuwe projecten. De nieuwbouw
moet ook een groen dak krijgen met hoogwaardige en
diverse begroeiing en op die manier bijdragen aan de
biodiversiteit. Dat uitgangspunt wordt inmiddels op veel
locaties in de stad overgenomen.

Bestaande bouw

De wateropgave is eenvoudiger aan te pakken bij
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nieuwbouwprojecten, dan bij de bestaande bouw. De
overheid heeft natuurlijk veel minder invloed op dat private
terrein. Maar ze heeft wel de verantwoordelijkheid de schade
te beperken als er veel regen valt. Met omgevingspartners
als de Green Business Club Zuidas en Rooftop Revolution
worden ook de bestaande daken verkend en worden partijen
gestimuleerd tot groenblauwe ontwikkeling. Het is cruciaal
die private gebieden op een een of andere manier ook mee
te nemen in het klimaatbestendig maken van de stad. Als
je dat niet doet, moet je twee keer zo hard werken in de
publieke ruimte en kost dat ook meer geld, belastinggeld
welteverstaan.
Een klimaatrobuuste stad is een complexe uitdaging
waarin alle belanghebbenden opgaven kennen. Amsterdam
Rainproof zet sterk in op de verbindingen tussen partijen om
gezamenlijk tot passende oplossingen te komen.
De opgaven voor de stad van de toekomst zijn talrijk:
klimaatverandering, verdichting en energietransitie vragen
om een samenhangende benadering. Het daklandschap zal
hierin een belangrijke ontwikkeling doormaken als locatie
voor het bieden van de oplossingen. De Zuidas leert dat
veel van de oplossingen met een positieve businesscase
goed worden ontvangen. Iedere bouwende partij maakt
daarbij zijn eigen afweging: soms is een hoge BREEAM-score
een prikkel, soms kijkt een partij meer naar risicoreductie
en een derde beoordeelt vooral op de kwaliteit van de
leefomgeving.

Wat we nog gaan doen in 2019-2020
met Klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling
•

Uitbreiden en verfijnen van de Roadmap
Klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling.

•

In kaart brengen van publiek-private behoeften aan
standaardisaties samen met NEN.

•

Inzicht bieden in knelpunten bij bouwregelgeving en
daarvoor oplossingen bieden, lokaal en nationaal.

•

Een raamwerk maken van klimaatadaptieve
contractvormen bij aanbestedingen.

•

Deze ontwikkelingen uitvoeren in nauwe
samenwerking met de ministeries van BZK en IenW.

Watervertragende groenstrook Kop Zuidas: een technisch geoptimaliseerde verlaagde
groenvoorziening, die direct gekoppeld is aan de dakafvoeren van naastgelegen blokken.
Dit leidt tot de eerste waterneutrale wijk in Amsterdam, met een ambitie om geen afvoer
van neerslag te hebben via hemelwaterafvoer naar het oppervlaktewater.
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Het programma ‘Alle basisschoolpleinen groenblauw!’ is een van de
voorbeeldprojecten die de werkgroep Maatschappelijke initiatieven heeft
bekeken. Het Hoogheemraadschap van Delfland is samen met basisscholen
begonnen met het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen. Groen door
ontharding en meer ruimte voor de natuur, en blauw door maatregelen om
regenwater op te vangen, vast te houden en te hergebruiken. Regenwater vanaf
schooldak en -plein wordt zichtbaar afgekoppeld naar vasthoudvoorzieningen,
zoals aquaflow, infiltratiekoffers, wadi of regenton. Delfland stelt een financiële
bijdrage, kennis en een netwerk beschikbaar. Kinderen worden – net als hun
ouders, leerkrachten en omwonenden – meer waterbewust en leren wat ze zelf
kunnen doen om hun omgeving klimaatbestendig te maken. Het gratis door het
hoogheemraadschap beschikbaar gestelde lespakket 'Water & Klimaat in jouw
straat' draagt daar ook aan bij. Kijk op www.waterklimaatles.nl.

14

Foto: Thierry Schut

Alle basisschoolpleinen groenblauw!

Bevlogen en enthousiaste buurtbewoners
en professionals dragen hun ‘plantje’ bij
“De gevolgen van klimaatverandering nemen alleen maar toe. Nu is klimaatadaptatie toch nog vooral een
publieke verantwoordelijkheid. En gemeenten voelen de urgentie inmiddels wel, maar te veel andere zaken
krijgen voorrang, omdat die over een korte termijn gaan.” Aan het woord is Heleen Mees, onderzoeker bij
de Universiteit Utrecht.
Mees promoveerde in 2014 op het vraagstuk van
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de publieke en
private sector voor het klimaatbestendig maken van steden.
De overheid kan het niet alleen, zoveel is inmiddels wel
duidelijk. Al was het alleen maar omdat veertig procent
van het stedelijk gebied in handen is van particulieren.
Maatschappelijke initiatieven zijn daarom onmisbaar in de
transitie naar klimaatbestendige steden.

Een kernmerk van veel maatschappelijke
initiatieven is dat ze worden geïnitieerd door
bevlogen en enthousiaste bewoners.
De werkgroep Maatschappelijke initiatieven maakt na
twee jaar de balans op. Mees: “Ik heb me aangesloten
bij de City Deal Klimaatadaptatie, omdat ik hopelijk toegevoegde waarde bied als het gaat over de wetenschap van
bestuurlijke zaken. Aan de andere kant vind ik het geweldig
concrete projecten te zien, die ik kan bestuderen.” Een
van de projecten die Mees onderzocht is het Dakpark in
Rotterdam. Dat park is zo’n vijftien jaar geleden ontstaan
op iniatief van een groep actieve bewoners. “Dat is een
kernmerk van veel maatschappelijke initiatieven: dat
ze worden geïnitieerd door bevlogen en enthousiaste

bewoners. Maar daar ligt ook meteen een gevaar. Want
wat gebeurt er als die mensen verhuizen, overlijden of
andere prioriteiten krijgen? Daarom vinden gemeenten het,
begrijpelijkerwijs, vaak lastig de controle los te laten. De
kunst is nieuwe samenwerkingsverbanden te zoeken, out-ofthe-box te denken.”
“Bij het Dakpark in Rotterdam werken bewoners samen met
het hoveniersbedrijf dat door de gemeente wordt betaald om
het park te onderhouden. Zij krijgen daar punten voor, die ze
in kunnen ruilen voor gereedschap of cursussen. Een mooie
oplossing, al zijn er ook mensen die daarmee het gevoel
hebben als kinderen te worden behandeld. Het is een wankel
evenwicht. Ook de gemeente Amersfoort heeft een oplossing
bedacht: de buurt mag het onderhoud zelf doen, maar de
gemeente heeft een potje achter de hand.”

Steen eruit, plant erin

De werkgroep heeft zes praktijkvoorbeelden bekeken,
waarvan Operatie Steenbreek vermoedelijk de meest
bekende is. Via Operatie Steenbreek kunnen bewoners,
bedrijven en scholen tuin- en stoeptegels inleveren in ruil
voor planten. Inmiddels doen al meer dan 75 gemeenten
mee, waaronder de gemeente Den Haag. Daar is de stichting
Duurzaam Den Haag verantwoordelijk voor het succes, dat
mede te danken is aan de kennis en
contacten die de organisatie heeft
van en in de stad.

Bevlogen waterprofessionals
Ook de regenwaterambassadeurs
uit Deventer vertellen een
succesverhaal. Deze ambassadeurs
proberen zoveel mogelijk
huishoudens in de stad zo ver te
krijgen dat ze regenwater af gaan
koppelen. Dat betekent dat het
regenwater niet meer in het riool
terecht komt, dat daardoor minder
snel overbelast raakt. Het begon
met bevlogen medewerkers van de
gemeente, van ingenieursbureau
Tauw, het waterschap Drents
Overijsselse Delta en Natuur en

De door Tauw gemaakte PDF met de rode draad en de geleerde lessen is te vinden op
www.citydealklimaatadaptatie.nl bij het thema Maatschappelijke initiatieven.
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Milieu Overijssel, die deze taak vrijwillig en in hun eigen tijd
op zich namen, maar inmiddels hebben zich ook enthousiaste
inwoners van de stad gemeld. Een mooi voorbeeld vindt
Mees dat, want die hulp van burgers is hard nodig om
wateroverlast tegen te gaan. “Andere mogelijkheden zijn
groene daken en minder tegels in de tuin,” aldus Mees.
Daar kunnen subsidies een rol bij spelen. “Want anders dan
met klimaatmitigatie, zoals bijvoorbeeld het isoleren van je
huis, levert dit soort maatregelen de huiseigenaren minder
financieel voordeel op. Zaak is dus het toch interessant te
maken. Dat kan ook door andere positieve aspecten van
een maatregel te benadrukken, zoals verbetering van de
leefbaarheid en vergroting van de biodiversiteit.”

Zwaan-kleef-aan

Heleen Mees:
“De gevolgen van klimaatverandering nemen alleen maar toe”

Wat we nog gaan doen in 2019-2020
De werkgroepen Maatschappelijke initiatieven
en Competentie ontwikkeling gaan verder onder
de naam ‘Maatschappij in Beweging’. In deze
groep gaan we onze competenties versterken
met masterclasses, trainingen, handleidingen en
werkveldonderzoek naar onder andere:
•

de manier waarop overheden individuele
bewoners en bedrijven kunnen ondersteunen;

•

onderzoeken in welke situaties overheden
kiezen voor welke rol (bijvoorbeeld regulerend
of participatief);

•

het ontwikkelen van methoden voor het
voeren van risicodialogen;

•

het vormen van community management met
professionele stakeholders in de stad;

•

het in beweging brengen van interne
organisaties en de samenwerking tussen
overheden binnen regio’s.
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In de sessies kwam ten slotte ook nog een belangrijk
aandachtspunt naar voren: zorg er als gemeente voor
dat de maatschappelijke initiatieven zich niet enkel tot
een klein aantal wijken beperken, maar faciliteer ze ook
in wijken waarin ze misschien minder vanzelfsprekend
tot stand komen. Mogelijk kunnen daar ook nieuwe
samenwerkingsverbanden een rol spelen, als een soort
zwaan-kleef-aan-effect. Maatschappelijke initiatieven gaan
ook over verantwoordelijkheid en solidariteit. Die zouden
niet op moeten houden bij de buurtgrenzen.

karen wins is dolblij met haar klimaatadaptieve tuin in amersfoort

"Als we allemaal maar iets doen"

“Niemand wil zijn luxeleven opgeven. Ik ook niet. Ik heb
bewondering voor mensen die echt sober leven en een
superkleine ecologische voetafdruk hebben. Maar ik geloof
niet dat dat is wat je moet propageren. Dat werkt averechts.
Het gaat erom dat we allemaal in ieder geval iets doen. Dan
boeken we al enorme vooruitgang.”
Karen Wins is ook daarom blij met haar klimaatadaptieve
voorbeeldtuin. “Als mensen me bezig zien in de tuin, spreken
ze me regelmatig aan. Willen ze weten hoe en waarom.”
Karen vertelt er graag over. Ze ontmoette tuinontwerpster
Elke Blänsdorf op een feestje en is trots op het resultaat.
Het water van het dak loopt via een gresbuis weg in een
kleine wadi. “Zelfs bij een hevige regenbui kan die wadi
alles opvangen en is het water in een half uur in de bodem
gezakt.” Door de droogte bloeit er minder dan normaal
gesproken het geval zou zijn, maar de tuin is nog steeds leuk
om te zien en de druiven en bonen groeien goed. Karen
geeft de plantjes zo nu en dan wat extra water, bijvoorbeeld
het water dat ze overhoudt van het wassen van groente of
fruit voor het eten.

Iets dichter bij de natuur

“Verder laat ik afgevallen blaadjes op de grond liggen.
Dat zorgt voor voeding en het helpt tegen uitdroging. Wij

mensen zijn zo ver van de natuur af komen te staan. Het lijkt
wel of mensen bang zijn voor chaos. Echte chaos is natuurlijk
ook beangstigend, maar beheerste chaos biedt kansen, zorgt
voor cadeautjes. Zo merk je bijvoorbeeld ineens dat er iets
gaat groeien en bloeien waarvan je tot dan toe het bestaan
niet kende.”

Niet arbeidsintensief

Het idee dat een klimaatadaptieve tuin veel onderhoud
nodig zou hebben, ontkracht Karen. “Ik haal af en toe wat
onkruid weg, maar veel meer is er niet nodig. En alles is
waterdoorlatend, ook het pad naar de voordeur.” Karen
draagt graag haar steentje bij. Ze wordt daar blij van. “De
overheid is in mijn ogen wel erg laat in beweging gekomen.
Ik weet natuurlijk niet wat er achter gesloten deuren
gebeurde, maar het lijkt wel of ze nu pas in beweging komen.
Ik herinner me een bijeenkomst van zo’n tien jaar geleden,
waar een wethouder tijdens een Overshootparty in de War
ons ging vertellen wat we moesten doen. Terwijl wij juist in
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Maak het mensen makkelijk

Sandra Sijbrandij, projectleider SamenDuurzaam bij de
gemeente Amersfoort, herkent dat wel, dat de gemeente op
gang moest komen: “Wat klimaatadaptatie betreft werken
we nu ruim drie jaar samen in het Steenbreeknetwerk en
in Meet je Stad! Mensen zoals Karen zijn wegbereider voor
deze thema’s. Hun bevlogenheid en betrokkenheid inspireren
ons als gemeente.” Karen ziet inderdaad dat er beweging in
zit, maar vraagt zich af of het snel genoeg gaat: “Ik geloof dat
je het mensen zo makkelijk mogelijk moet maken. Daar ligt
een belangrijke taak voor de gemeente. En laat vooral zien
wat je doet. Deel informatie. Dat doen wij ook, bijvoorbeeld
met de data van Meet je Stad.” Ze wijst op een kastje aan een
lantaarnpaal vlak bij haar huis. “We meten de temperatuur
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en de luchtvochtigheid en dat is allemaal open data en
open scource. We moeten het samen doen. Daar kan ik niet
genoeg op hameren. Dus inspireren en delen. Daar gaat het
om.” Als een buurman langsloopt, krijg hij een paar druiven in
zijn hand gedrukt. “Proef maar, ze zijn heerlijk.”

Online
Kijk op www.meetjestad.nl en www.lekkerinjetuin.nl
voor meer informatie over de projecten waar Karen bij
betrokken is.

Foto: Elke Blänsdorf

actie kwamen.” De War is een broedplek voor onderzoek,
kunst, techniek en duurzaamheid in Amersfoort en de
Earth Overshoot Day is de dag waarop – vanaf 1 januari
geteld – de mensheid wereldwijd net zoveel grondstoffen
en voedingswaren heeft opgebruikt als wat de aarde in één
jaar tijd terug kan opbrengen en kan verwerken. Die dag
verschuift ieder jaar naar voren en ligt nu al op 1 augustus.
Daar kwamen dus de mensen die zich al druk maakten en die
zich al inzetten voor een betere wereld. “Dat maakte me zo
kwaad. In mijn ogen werd het tijd dat de gemeente zelf maar
eens liet zien wat ze gingen doen.”

ervaren wethouder paul de beer geeft tips

Wethouders in de schoolbanken
Na de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen van
maart van dit jaar heeft een grote groep wethouders
klimaatadaptatie voor het eerst in portefeuille gekregen.
De City Deal Klimaatadaptatie organiseert masterclasses
voor nieuwe wethouders. De City Deal doet dit samen met
het ministerie van IenW, Tauw, IHE-Delft en ORG-ID. Paul
de Beer, wethouder in Breda, had klimaatadaptatie de
afgelopen jaren al in portefeuille. Hij deelt graag wat tips.
Dat Breda goed bezig is met klimaatadaptatie heeft, volgens
De Beer, onder meer te maken met de geschiedenis van
de plaats. “Zo’n twintig jaar geleden zorgde het Markdal
regelmatig voor natte voeten. Dus moesten we wel
maatregelen nemen.” Een van oplossingen was de Mark zijn
oude loop teruggeven. “Diverse gemeenten werkten samen
om die rivier weer te laten meanderen. Klimaatverandering
trekt zich niets aan van wat voor menselijk bedachte grenzen
dan ook, dus is samenwerken cruciaal.”

Complete aanpak

“We krijgen dingen voor elkaar dankzij de participatie van
alle partijen in de stad. Alle maatregelen samen leveren
resultaat op. Dat gaat dus én om groene daken, én om

waterinfiltratie, én het reduceren van bebouwd oppervlak.
We kijken naar hoe we veerkrachtig zijn als gebied en als
stad in de brede zin. Dus hoe koppelen we groen, water
en biodiversiteit aan elkaar om een gezonde stad te zijn. In
onze ogen is het de nieuwe drager van de economie. We
stimuleren het bedrijfsleven de kansen op te pakken. We
strooien niet met subsidies, maar we richten ons vooral
op kennisontwikkeling. Het helpt natuurlijk dat we goede
kennisinstellingen in de regio hebben, zoals NHTV en Avans
Hogeschool.”

Hoe hou je mensen betrokken?

“Je zou kunnen zeggen dat – omdat Breda al zolang met het
onderwerp bezig is en er al veel maatregelen zijn genomen
– we wel een uitdaging hebben in het actueel houden.
We moeten het verhaal blijven vertellen, onze inwoners
voorlichten. Het is belangrijk geen somber verhaal te
vertellen. Natuurlijk is klimaatverandering wereldwijd een
somber verhaal en daar moeten we keihard mee aan de slag.
Dus geven we op het gebied van mitigatie vol gas. En we
hopen dat iedereen dat doet. Maar je kunt klimaatadaptatie
meekoppelen met andere zaken en je kunt het ook leuk
maken. Zo laten we leuke fonteintjes uit de grond komen
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Tip 1
Maak bewuste keuzes voor klimaatadaptatie-actie en regionale samenwerking voor de komende periode.

in de stad om hittestress tegen te gaan. Als je daar dan een
informatief bord bij zet, kun je de ouders van de spelende
kinderen meteen uitleggen dat die fontein niet alleen leuk
is, maar ook werkt tegen de hitte. Hetzelfde geldt voor
speeltuintjes. Als die aan vervanging toe zijn, kun je ze een
meter dieper leggen, zodat ze bij hevige regenval overtollig
water op kunnen vangen.”

Tip 2
Kies locatieafhankelijke maatregelen voor algemene
opgaven, zoals de bouwopgave en aanpassingen
op privaat terrein.

Bewuste keuzes maken

De Beer hoopt dat alle gemeenten de komende periode
bewuste keuzes maken rondom klimaatadaptatie en de
regionale aanpak. Zodat, ook wanneer een gemeente geen
actie onderneemt, wat hij zich niet kan voorstellen, er wél
bewust over klimaatadaptatie is nagedacht. De aankomende
stresstesten en afspraken in het interbestuurlijke programma
kunnen hiervoor worden aangegrepen als aanleiding.
Klimaatadaptatie in Breda richt zich voornamelijk op de
openbare ruimte wat naast parken en wegen ook uit
vastgoed zou moeten bestaan, aldus De Beer. Inspirerende
voorbeelden in Breda zijn de Nieuwe Oude Vest,
waar parkeerplaatsen plek hebben gemaakt voor een
groenstrook, en de Barones, waar een groene gevel een
parkeergarage siert. Maar ook het installeren van een sterker
klimaatinstallatiesysteem, dat bij hogere temperaturen buiten
binnen nog steeds voor een aangenaam klimaat zorgt, hoort
bij klimaatadaptatie. Sterker nog, De Beer zou graag zien dat
dit de standaard wordt bij onder andere zorginstellingen.

Het is geen rocket science

“Klimaatbestendig zijn is niet alleen kijken naar waterveiligheid, maar gaat juist ook om hitte, het creëren van
vitaliteit en het zorgen voor een veerkrachtig systeem.”
Het is volgens De Beer allemaal geen rocket science en ook
raakt niemand gewond als blijkt dat een bepaalde oplossing
toch niet werkt. “Ga het gewoon doen en durf af en toe een
blauwe plek op te lopen. Voorkom het blijven hangen in

Tip 3
Ga klimaatadaptatie gewoon doen en wees
niet bang fouten te maken.
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beleid, want dan kom je nergens. Zorg ervoor dat je aandacht
besteed aan uitvoerende partijen, zodat ook zij weten hoe ze
klimaat adaptief kunnen ontwerpen, uitvoeren en beheren.”
Een grote misvatting is volgens De Beer dat klimaatadaptatie
altijd veel duurder is. Door klimaatadaptatie steevast te
koppelen aan andere ruimtelijke vraagstukken pakt een
ingreep soms iets duurder, maar soms ook goedkoper uit.
“Een voorbeeld is de aanleg van een weg hier bij ons in de
gemeente, waarbij we in plaats van tientallen kolken, drie
wadi’s langs de volledige lengte van de weg hebben gelegd.
Dit vroeg om een nieuw soort grasmaaier voor het beheer
en een andersoortig ontwerp, maar aan het eind waren wij
goedkoper uit dan bij een traditionele weg het geval zou zijn
geweest.”
Extra kosten die ontstaan door klimaatadaptatie zijn
volgens De Beer prima te financieren met de rioolheffing.
Deze heffing is niet alleen voor het aanleggen en beheren
van riolen, zolang je klimaatadaptatie maar opneemt in
je rioolvisie. “Door gebruik te maken van de rioolheffing,
concurreert klimaatadaptatie niet langer met het budget
voor het speeltuintje.”

Tip 4
Koppel klimaatadaptatie altijd aan andere ruimtelijke
vraagstukken voor extra meerwaarde. Meerkosten
kunnen gefinancierd worden met de rioolheffing,
met een onderbouwde rioolvisie.

De Beer hoopt dat de wethouders dankzij de masterclasses
vooral in gaan zien dat klimaatadaptatie geen gigantische
opgave is, maar dat ze direct kunnen starten.
Bij het verschijnen van deze uitgave heeft de Masterclass
al plaatsgevonden. Het verslag zal te vinden zijn op
www.citydealklimaatadaptatie.nl.

Wat staat er in het coalitieakkoord
		
van de City Deal Klimaatapdaptatiesteden?
Breda
Amsterdam
Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er
wat aan kan doen. Als we willen dat Amsterdam bij
haar achthonderdste verjaardag nog altijd in blakende
gezondheid verkeert, moeten we nu stevige keuzes
durven maken.  
Juist omdat we de openbare ruimte met steeds meer
Amsterdammers delen, moet die groen en gezond
zijn. Er komt een stedelijke visie voor groen in de stad.
In de huidige praktijk is het onderhoud groen op het
niveau sober. De inzet is om de ecologische kwaliteit te
verbeteren.
Groen en parken worden verbonden door netwerken van
groene stadsstraten en groene verbindingen. We zetten
in op een betere klimaatadaptatie in de openbare ruimte.
Bij nieuwbouw zoeken we actief ruimte voor circulaire
gebiedsontwikkeling en ondersteunen initiatieven van
onderop.
Amsterdam onderzoekt welke belemmeringen regelgeving
geeft om radicaal te verduurzamen en te vergroenen. Amsterdam gaat het gemeentelijk vastgoed verduurzamen.

Amersfoort
We willen het tekort aan bomen zo veel mogelijk aanvullen. Hiervoor creëren we een bomenfonds. Groenbeheer
doen we samen met de inwoners. Het maakt bewegen en
ontmoeten in het groen mogelijk. Bij de inrichting van de
openbare ruimte willen we zo veel mogelijk groen aanleggen. Bij de aanleg of verbouwing van scholen richten
we, in overleg met de scholen, de schoolpleinen groen in
zodat dit echte speelpleinen zijn. Klimaatadaptie betekent dat we ‘werk met werk maken’ door bij (her)inrichtingsprojecten ook de mogelijkheden voor klimaatadaptie
mee te nemen. Bij particulieren stimuleren we Operatie
Steenbreek. Particulieren en bedrijven stimuleren we met
voorlichting en een subsidieregeling, betaald vanuit de
opbrengsten rioolheffing.

Klimaatadaptatie (aanpassen aan het veranderende klimaat)
Als het gaat om duurzaamheid hebben we voor Breda
twee belangrijke ambities: we willen dat Breda in 2030 de
eerste Europese stad in een groen park is én we willen dat
Breda in 2044 CO2-neutraal is.
Klimaatadaptatie is van belang voor iedereen. Water
en groen krijgen van ons meer de ruimte in de stad en
het buitengebied. Het doortrekken van de Mark en de
ontwikkeling van Natuurpoort Wolfslaar zijn hiervan
concrete voorbeelden. Maar ook voor projecten als ‘tegels
eruit, groen erin’, bij de ontwikkeling van het Havenkwartier en op het CSM-terrein zien we mogelijkheden.
De rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend en worden jaarlijks geïndexeerd met 2%.
Hierbij houden we rekening met maatregelen voor klimaatadaptatie bij het rioleringsprogramma en een doorontwikkeling in de uitvoering Van Afval naar Grondstoffen (VANG).

Den Haag
We gaan bouwen aan en in onze stad, en als we dat doen,
maken we buurten beter en wijken mooier en groener.
Door het vergroenen van onze stad, zorgen we dat Den
Haag weerbaarder wordt tegen extreme regenval en
hittegolven.
Bij gebiedsontwikkelingen wordt ingezet op een aantrekkelijke en klimaatbestendige inrichting. We willen
meer natuurlijke beplanting, groene daken, waterretentie,
verticaal groen en geveltuintjes, met name in de meest
versteende wijken. We stimuleren bewoners, scholen
en organisaties hun tuinen te vergroenen. Operatie
Steenbreek wordt uitgebouwd net als de subsidieregeling
voor groene daken.
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Deventer
We stellen een klimaatadaptatieplan op waarin we de
aanpak voor de korte en langere termijn vastleggen. Ook
oudere wijken komen aan de beurt om de regenwaterafvoer
af te koppelen van het riool. Momenten van grootschalig
onderhoud van de wegen lenen zich goed voor een
gecombineerde uitvoering van dit soort maatregelen.
Ook is een gecombineerde uitvoering denkbaar met de
wijkgerichte uitvoering van het energieplan. Deventer doet
daarnaast mee in de City Deal Klimaatadaptatie, waarin
nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld.
De subsidieregeling voor particuliere eigenaren om het
regenwater in de eigen tuin af te voeren, wordt voortgezet
na 2019. De regeling wordt verbreed en nadrukkelijker
onder de aandacht gebracht. De regenwaterambassadeurs
blijven hierin een belangrijke functie vervullen.

Dordrecht
We formuleren een ambitie op groen (natuur) en blauw
(water): met als dragers de twee voor de stad kenmerkende
groene linten, Dordtwijkzone en Wantijzone, en fijnmazige
vertakkingen zoals de dijklinten, killen, lanen en grote
parken die het groen tot aan de voordeur brengen.
Wie Dordrecht zegt, zegt water. Daarom is het van belang
nu en in de toekomst klaar te zijn voor hevige regenval. We
komen met aanpassingen in de gemeentelijke keuzes van
verharding van bijvoorbeeld wegen en parkeerterreinen,
zodat we hierop beter anticiperen. Ook ontwikkelen we
activiteiten en maatregelen, die inwoners stimuleren hun
huis en tuin “groener” te maken. Zo werken we met elkaar
aan een gezondere, prettige leefomgeving en beperken we
de gevolgen van hevige regenval.

Groningen
In Groningen komen de verkiezingen eraan. In de onlangs
vastgestelde omgevingsvisie is ons vertrekpunt: werken
aan een leefbare, toekomstbestendige gemeente die zich
voorbereidt op klimaatverandering.

Rotterdam
We maken een Deltaplan (grond)Water om wateroverlast
te lijf te gaan en te zorgen voor droge voeten en natte
palen. Voor de inrichting, materiaalkeuze en onderhoud
van wegen, groen en water gebruiken we zoveel mogelijke
circulaire producten. Door het maken van slimme
verbindingen tussen lokale groene plekken, verbetert de
ecologische ‘groenblauwestructuur’. Zo ontstaat er meer
wateropvang en recreatie-natuur, binnen en buiten de stad.

Zwolle
Eindhoven
Bij elke nieuwe ontwikkeling kijken we ook naar duurzaamheid, vergroening en klimaatadaptatie, zowel in de
gebouwen als in de openbare ruimte. Verdichting van de
stad mag geen verstening zijn. Aandacht voor een leefbare
en gezonde buitenruimte heeft onze topprioriteit.
Groen in de stad is belangrijk voor de leefbaarheid, gezondheid, luchtkwaliteit en ook gewoon omdat het
mooi is. Bovendien helpt het bij het klimaatbestendig en
waterrobuust maken van onze stad. Daarom verstevigen
we de vergroening van de stad en stimuleren we biodiversiteit. We gaan door met de Operatie Steenbreek om
stenen oppervlaktes om te zetten naar groene plekken.
Schoolpleinen worden schooltuinen.
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Een belangrijk onderdeel van de duurzame ontwikkeling
van de stad is het inrichten van de stad en de omgeving
op het veranderende klimaat. Zwolle heeft een koppositie
op het gebied van klimaatadaptatie en die positie willen wij
versterken.
De Climate Campus, één van onze topwerklocaties, speelt
daarin een belangrijke rol. Met de Climate Campus zetten
we in op versnelling en innovatie en willen we onze
koploperspositie verzilveren door samenwerking met
bedrijven, bewoners, onderwijs en overheden.

Lekker warm
of eigenlijk gevaarlijk heet?
door de hitte. Parijs ontwikkelde kort daarna een preventieplan, dat ook landelijk kan worden toegepast. Het gaat om
een samenwerking tussen ziekenhuizen, eerstehulpposten,
EHBO’ers, ambulancediensten, verpleegkundigen en lokale
zorginstanties.
Maar er speelt nog veel meer. Bij hoge temperaturen is een
stijging te zien van mensen die zich melden bij de Eerste
Hulp; de arbeidsproductiviteit gaat flink omlaag, zelfs als
de airco op volle toeren draait, want hoge temperaturen
zorgen voor slechte nachtrust; en hitte gaat vaak gepaard
met droogte, wat voor veel schade zorgt bij de landbouw en
aan huizen in de vorm van paalrot en dan is de lijst nog niet
compleet. Ook dit jaar ervaren we de gevolgen van hogere
temperaturen en droogte aan den lijve. En het KNMI geeft
aan dat een zomer als deze de regel wordt. Niets doen is dus
geen optie.
Yvonne Breedijk, Rode Kruis
Den Haag, groene stad aan zee; dat is de slogan van de stad
waar onze regering zetelt. Je kunt het je voorstellen als je
door een van de talrijke parken richting het strand loopt. In
zo’n groene stad die aan het water ligt, zou je verwachten
dat de hittestress meevalt. Onderzoek van TNO uit 2012 liet
echter een heel ander beeld zien: het warmte-eilandeffect
zou in Den Haag groter zijn dan in omliggende grote steden.
Reden voor de gemeente – een van partners van de City
Deal Klimaatadaptatie – om uit te laten zoeken hoe dat echt
zit.
Hitte door klimaatverandering blijft een moeilijk onderwerp.
Wateroverlast en ook de dreiging van een overstroming is
voor iedereen goed invoelbaar. Maar veel gehoorde reacties
als het gaat over hogere temperaturen zijn: “Lekker warm,
toch?” of “Van mij mag de zon wel vaker schijnen. Heerlijk.”
Hitte zorgt in Nederland echter daadwerkelijk voor sterfgevallen. Daar is bij de andere gevolgen van de klimaatverandering in Nederland sinds de grote watersnoodramp in
1953 geen sprake meer van. In de warme zomermaand juli
van 2006 zijn er in Den Haag alleen al zestig ouderen méér
overleden dan in een gemiddelde juli-maand. In vergelijking
met de koele juli van 2007 waren dat er zelfs 93 meer. Moeten die getallen eerst stijgen voor we serieuze maatregelen
gaan nemen, zoals dat in Frankrijk gebeurde na de hittegolf
in 2003? Daar overleden meer dan 10.000 mensen meer

Haagse Hitte

De gemeente Den Haag gaf opdracht aan dr. ir. Frank van der
Hoeven en ir. Alexander Wandl van de TU Delft Bouwkunde
om in beeld te brengen hoe groot het warmte-eilandeffect
nu eigenlijk is en welke maatregelen er te nemen zijn om dat
zo effectief mogelijk tegen te gaan.

Methode onderzoek warmte-eilandeffect
“Met remote sensing methodes is het warmte-eiland (oppervlaktetemperatuur) en de oppervlakte-energiebalans bepaald.
Met crowd sensing is de temperatuur in de directe nabijheid van
meer dan 200 woningen gevolgd over een periode van twee
jaar. Sociale en ruimtelijke factoren zijn in kaart gebracht met
satellietbeelden, GIS en 3D-modellen. Met deze gegevens als
vertrekpunt zijn de verbanden bepaald tussen warmte-eiland/
oppervlakte energiebalans enerzijds en sociale/ruimtelijke
factoren anderzijds. Multivariabele regressie-analyse is
gebruikt om de sociale en ruimtelijke kenmerken te bepalen die
van invloed zijn bij het ontstaan van het warmte-eiland en bij
de verhoogde sterfte onder ouderen. De sociale en ruimtelijke
factoren zijn verwerkt in de warmtekaarten gezondheid en
ruimte. De warmtekaarten en de achterliggende data bieden
inzicht in de factoren die de Haagse bevolking kwetsbaar
maken voor hittegolven.”
Bron: Haagse Hitte, Frank van der Hoeven
Alexander Wandl, TU Delft Bouwkunde

Wie moeten er

extra opletten?

Aanhoudende

Hitte

  
  
     
   
  

  
  
  

mensen die
buiten werken
  
  
    
  

langdurig
medicijngebruikers

OUDEREN

Kinderen
(vooral zuigelingen)



   
  

SPORTERS

Evenementbezoekers

  
  
    
  


     
  

wat gebeurt er met je bij oververhitting?

spierkramp

Hoe

heftige
dorst

duizelig/misselijk/
verward/braken/
hoofdpijn

voorkom je oververhitting?

Houd uw huis
binnen koel.

drink voldoende
(geen alcohol)

Hou jezelf cool
met water & wind

ongebruikelijke
vermoeidheid

lichaamstemperatuur
boven de 38 graden

     
      

Blijf uit de zon en
bescherm je huid

vermijd
inspanning

Gebruik zonnescherm
of sluit gordijnen

      

24

versnelde
hartslag

   
     

 

 

let op jezelf
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Gedetailleerde en recente satellietbeelden laten zien dat het
warmte-eilandeffect inderdaad fors is, maar niet ernstiger
dan in de andere grote steden. Zo is te zien dat het oppervlakte van dat warmte-eiland in Den Haag overdag minder
versnipperd is dan in bijvoorbeeld Rotterdam, maar in totaal
niet groter. ’s Nachts heeft de zee inderdaad veel invloed op
de temperatuur. In het voorjaar zorgt dat voor verkoeling,
maar in het najaar is de zee dusdanig opgewarmd dat het
juist een nadelig effect heeft.
Drie stadsdelen hebben duidelijk het meeste last van de
hitte: Centrum, Scheveningen en Laak. In de eerste twee
stadsdelen heeft dit onder meer te maken met de verhardingsgraad, oftewel hoeveel stenen, asfalt en beton is er te
vinden en hoe weinig groen en oppervlaktewater. En in Laak,
waar zich een groot industrieterrein bevindt, spelen ook de
enorme bitumen platte daken een rol.

Aan de slag met de resultaten

De onderzoekers hebben twee warmtekaarten opgeleverd,
een atlas met de achterliggende data en een set adaptatiemaatregelen waar de gemeente mee aan de slag kan. De
acties die als oplossing worden aangedragen zijn: het uitfaseren van bitumen daken; het terugdringen van verharding;
het vergroenen van binnenterreinen; het koel houden van
zorggebouwen; het monitoren van de oververhitting van
woningen; het behouden van bufferzones; en het realiseren
van groene iconen. De gemeente Den Haag deelt de opgedane kennis met haar partners in de City Deal en is nu aan het
kijken hoe ze de adaptatiemaatregelen in kan passen in het
beleid.
Niels Al, planoloog en teamcoördinator duurzaamheid en
buitenruimte van de gemeente Den Haag verwijst naar de
afdoening motie 'onderzoek aanpak hittestress' van januari
van dit jaar, waarin de gemeente laat weten actief met het
onderwerp aan de slag te zijn. “Met veel maatregelen waren
we al bezig. Zo kunnen inwoners van de stad al sinds 2009
subsidie krijgen voor groene daken en hebben we de buitenruimte op tal van plekken vergroend en stimuleren we
bewoners tuinen te vergroenen met Operatie Steenbreek.
Ook is in bijvoorbeeld de nota Haagse Hoogbouw aangegeven dat verdichting en hoogbouw samen dient te gaan met
vergroening, mede vanwege het hitte-eilandeffect. Een van
de aanbevelingen die in het rapport van de TU-Delft naar
voren komen is het uitfaseren van bitumen daken. Dat vraagt
nog wel om nader onderzoek naar hoe we dat kunnen aanpakken, wat de effecten en kosten zijn. Maar we moeten ook
kijken naar eventuele nadelen.”

Hitteplan Rode Kruis

Die adaptatiemaatregelen zijn natuurlijk niet van de ene op
de andere dag genomen en de stad volledig koel houden bij
steeds stijgende temperaturen is bovendien onmogelijk. Een

hitteplan is daarom allesbehalve een overbodige luxe. Yvonne Breedijk, projectleider voorbereiding op noodsituaties van
het Rode Kruis, vertelt tijdens een bijeenkomst van de City
Deal Klimaatadaptatie in juni van dit jaar dat er sinds 2007
een Nationaal Hitteplan bestaat. Maar feitelijk is het meer
een hitte-alarm dan een plan. Breedijk: “Het is een communicatieplan. Het is vrijblijvend. Het betekent enkel dat als er
hittegolf aan dreigt te komen, het KNMI een waarschuwing
afgeeft aan het RIVM, aan ons (het Nederlandse Rode Kruis),
de GGD en de media. Al die partijen hebben vervolgens de
verantwoordelijkheid de burgers in te lichten.”
Die vrijblijvendheid betekent dat er los van dat Nationale
hitteplan ook concrete gemeentelijke of regionale hitteplannen zouden moeten zijn die verder gaan dan enkel
communicatie. Het Rode Kruis is bij verschillende gemeenten
betrokken bij de ontwikkeling van hitteplannen. Ook
GGD’s houden zich hiermee bezig. “Goed onderzoek naar
de doelgroep en de behoeften en mogelijkheden is een
belangrijk onderdeel van het opstellen van zo’n hitteplan,”
aldus Breedijk. Want zoals ook het geval is bij de meeste
adaptatiemaatregelen hoef je het wiel niet opnieuw uit te
vinden, maar is er ook geen blauwdruk te geven. Iedere
situatie, iedere gemeente is uniek. “Belangrijk is je te
realiseren dat een hitteplan domeinoverstijgend is en dat
continuïteit nodig is. Als een partij, zoals de gemeente,
verantwoordelijk is, kun je dat regelen. Dan weten mensen
waar ze moeten zijn.”

“Het gaat om zelfredzaamheid én
samenredzaamheid. Hou een oogje
in het zeil bij de meer kwetsbaren in
je omgeving.”
Communicatie blijft wel een belangrijk onderdeel van een
hitteplan. Je moet kennis delen. Mensen moeten weten wat
ze zelf kunnen doen. Breedijk hamert erop: “Het gaat om
zelfredzaamheid én samenredzaamheid. Hou een oogje in
het zeil bij de meer kwetsbaren in je omgeving.” Dat is ook
een vraag die het Rode Kruis uit kan zetten bij haar bijna
40.000 vrijwilligers, die ze kunnen oproepen bij een calamiteit via het Ready2Help programma. Tijdens een hittegolf
kunnen deze mensen een oproep krijgen om extra alert te
zijn op kwetsbare personen, water en zout voedsel uit te
delen en advies te geven over hoe je jezelf zo goed mogelijk
kan beschermen tegen de hitte.

Ready2Help
Weinig tijd voor vrijwilligerswerk, maar wil je wel graag concreet je handen uit de mouwen steken in het geval van een
calamiteit? Mensen leveren via Ready2Help in hun eigen buurt
een actieve bijdrage als er in Nederland een noodsituatie is.
Aanmelden kan op https://ready2help.rodekruis.nl/.
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Festival 3D Climate Street Paintings betrekt

Zwolle was deze zomer een openluchtmuseum voor 3D
Street Paintings rond het thema klimaat. In drie dagen tijd
maakten internationale 3D-kunstenaars zeven reusachtige
3D-paintings in de binnenstad.

Think global, act local

Alle kunstwerken gaan over het klimaat, met als insteek hoe
je zelf het verschil kunt maken voor de wereld van morgen.
Het motto daarbij is: Think global, act local. In de periode van
2 juni tot en met 2 september konden bezoekers zichzelf
fotograferen ‘in’ het kunstwerk. Dat leverde leuke beelden op
dankzij het speciale 3D effect.
Er was een route-app ontwikkeld voor smartphones, waarin
naast de kunstwerken ook een aantal andere locaties
zichtbaar waren die klimaatadaptief zijn ontwikkeld.
De Climate Street Paintings zijn mede mogelijk gemaakt door
partners van Climate Campus: Gemeente Zwolle, Waterschap
Drents Overijsselse Delta, Provincie Overijssel en daarnaast
de Zwolse binnenstadsondernemers.
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De Amerikaanse straatkunstenares
Jennifer Chaparro roept met haar straatkunst voorbijgangers op om de balans
tussen natuur en industrie te herstellen.
Ze nodigt iedereen uit om op de weegschaal bij de natuur te stappen en die
meer gewicht te geven.

De Nederlandse kunstenaar Remko van Schaik
heeft een mechanische bij getekend. Remko zegt:
"Laat je inspireren door de natuur en kijk hoe zij
dingen oplost. Daardoor ontstaan nieuwe innovaties en technologie die de wereld kan redden."

Zwollenaren bij klimaatverandering

Andreas van Rooijen, civieltechnisch ingenieur
bij de gemeente Zwolle en expert in ruimtelijke
adaptatie, balanceert in deze climate street painting.
Deze tekening verbeeldt een waterkering in Zwolle.
De Duitse kunstenares Marion Ruthardt brengt
daarmee de expertise in Nederland op het gebied van
watermanagement in beeld.
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Natured Based Solutions: van intentie
De kracht van Nature Based Solutions zit hem erin dat het
niet alleen de klimaatbestendigheid van de stad vergroot,
maar ook de biodiversiteit én de aantrekkelijkheid. Een
goed onderwerp dus om aandacht aan te besteden in de
City Deal. In september 2017 tekenen zes grote partijen de
Intentieverklaring Nature Based Solutions. Daarin beloven
ze zich in te spannen om de pilotprojecten in Dordrecht en
Eindhoven tot een succes te maken en de opgedane kennis
van die projecten te verspreiden binnen hun netwerk.
Met die pilotprojecten gaat het uitstekend. Dordrecht en
Eindhoven zijn goed bezig. Bij aanvang van de City Deal
Klimaatadaptatie was ook de gemeente Zwolle betrokken bij
dit thema. Hoewel de stad het goed doet op dit gebied, heeft
ze zich uit deze werkgroep teruggetrokken wegens drukte.
Daar ligt meteen een grote uitdaging voor vermoedelijk
iedere organisatie. Hoe vind je de tijd om naast het uitvoeren
van het werk zélf ook nog het werk te monitoren en de
kennis te delen. Hoe geef je Nature Based Solutions concrete
handen en voeten binnen de City Deal? Om te voorkomen
dat de intentie uit de Intentieverklaring niet meer blijft dan
dat: enkel een intentie, is Léon Dielen van Arcadis, samen
met Ellen Kelder van de gemeente Dordrecht trekker
geworden van de werkgroep. Dielen: “Het bewustzijn dat
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we iets moeten is er inmiddels wel bij de meeste mensen.
Maar de stap van beleid naar uitvoering is niet zo eenvoudig.
Als een gemeente een aanbesteding heeft gedaan en daarin
geen harde eisen heeft opgenomen voor klimaatadaptatie,
dan zullen bouwbedrijven dat ook niet snel opnemen in hun
offerte."

Goede oplossingen zijn niet per se duurder,
als je maar meekoppelt met andere opgaven
"Daarmee prijzen ze zichzelf immers uit de markt. Alle
betrokkenen moeten de noodzaak dus op hun netvlies
hebben, zodat samen naar de beste oplossing gezocht kan
worden. Die oplossingen zijn niet per se duurder, als je
maar meekoppelt met andere opgaven, zoals bijvoorbeeld
de energietransitie.” De kunst is dus met elkaar om tafel
te blijven gaan, projecten te monitoren en kennis te delen,
zodat er hopelijk steeds meer prachtige voorbeelden komen.
“En onderling concrete afspraken maken. Wat hebben de
partijen nodig om hun aandeel van de Intentieverklaring
waar te kunnen maken?” aldus Dielen.

Artist’s impression Wervenpark door Ecoshape

naar concrete uitvoering
Natuur in Dordrecht

In SpuiLAB210 in Dordrecht werken diverse partijen samen
aan een mooiere, groene stad die voorbereid is op extreme
weersomstandigheden en hoogwater. Ook EcoShape is in
dit pand te vinden. Zij staan onder meer aan de wieg van
het Wervenpark op de Stadswerven, waar een getijdenpark
een natuurlijke ‘stapsteen’ wordt naar de Biesbosch. Zo
maken betonnen platen plaats voor riet, biezen en wilgen.
De vegetatie vergroot de waterveiligheid, maar creëert ook
nieuw leefgebied voor allerlei diersoorten. En de nieuwe en
toekomstige bewoners van Stadswerven kunnen hiervan
genieten.

Sociale cohesie

Sinds kort is de gemeente ook met een groot nieuw project
bezig. Ellen Kelder, opgavemanager Waterstad, vertelt over
drie sportvelden die aandacht verdienen. "De verenigingen
verliezen leden. Ook zijn niet alle sportvelden meer in
gebruik. Dus gaan we nu op zoek naar mogelijkheden voor
multifunctioneel gebruik met nadruk op meer groen, maar
ook op meer bewegen. Bij de Schenkeldijk bijvoorbeeld
willen we het combineren met de wateropgave. Een mooi
ontwerp, nieuwbouw met de natuur. En in de Vogelbuurt
willen we het centrale plein verbinden met het sportpark:

een prachtig groen lint. Een grote groene robuuste structuur.
Groen tot aan de woningen. EcoShape ontwerpt mee en
Staatsbosbeheer is betrokken vanwege hun ervaring met
het betrekken van vrijwilligers. Die spelen hier een grote rol.
Wat kunnen mensen zelf doen? Bewegen en groen vergroot
allebei de sociale cohesie. Mensen zijn betrokken en
enthousiast. We proberen zoveel mogelijk mee te koppelen."

Kennis delen

Dordrecht deelt haar kennis altijd graag. Er komen
regelmatig buitenlandse delegaties langs. De stad is niet
alleen actief in de City Deal Klimaatadaptatie, maar is ook
lid van BEGIN: Blue Green Infrastructure through social
innovation, waarin organisaties uit zes verschillende landen
samenwerken. Kelder: "Alles wat we leren, zowel van andere
steden als in onze eigen stad delen we ook weer binnen die
samenwerkingen. De belangrijkste reden dat we zo graag
in de werkgroep Nature Based Solutions wilden zitten, was
omdat we het belangrijk vinden dat we gaan monitoren. Wat
levert het nu precies op, op de langere termijn? Wat doet
het met de sociale cohesie en met de biodiversiteit? Dat zijn
interessante vragen, voor onze eigen projecten, maar ook om
te delen met andere partijen die met Nature Based Solutions
aan de slag gaan."
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Intentieverklaring samenwerking Nature Based Solutions
28 september 2017
Input van Henk Nieboer, Harry Boeschoten, Luuk Postmes, Ellen Kelder, Erik van Kronenburg, Egbert Roozen

Waarom heeft de stad Nature Based Solutions nodig?

Welke partijen doen mee?

Steden groeien en verdichten steeds verder. Natuur is weliswaar
niet ver weg, maar blijft toch vaak iets van ‘in het buitengebied,
waar we zondagmiddag naar toe gaan’. Klimaatverandering stelt
de steden voor grote uitdagingen, ‘weer-records’ worden aan de
lopende band gebroken.

De ondertekenende partijen gemeente Dordrecht, gemeente Eindhoven, Staatbosbeheer, waterschap De Dommel, VHG,
Ecoshape, spannen zich in om pilotprojecten NBS tot een succes
te maken en de opgedane kennis te verspreiden binnen hun netwerken. De twee gemeenten zorgen voor de coördinatie van het
planproces en de uitvoering. Ecoshape, Staatsbosbeheer, waterschap Dommel en VHG dragen bij met expertise en disseminatie.
Samen zorgen de partijen voor een living lab dat openstaat voor
deelname van andere partijen, zoveel mogelijk gericht is op de
lokale omgeving zoals ondernemers, natuurverenigingen, onderwijs, woningcorporaties of bewonersgroepen.

Nature Based Solutions bieden een uitgelezen kans om de klimaatbestendigheid te vergroten én de kracht van natuur in ons
dagelijks leven te brengen. Deze oplossingen dragen bij aan een
gezond en gelukkig leven, een aantrekkelijke omgeving en biodiversiteit. Een mooie bijkomstigheid is dat Nature Based Solutions helemaal niet duurder in aanleg, beheer en onderhoud
hoeven te zijn dan bijvoorbeeld kort gemaaid gras, verharding en
betonnen bassins.

Wat willen we hier in de City Deal Klimaatadaptatie
mee gaan doen?
In de City Deal Klimaatadaptatie willen we met een aantal partijen de krachten bundelen. Dat doen we door inspirerende projecten te realiseren en deze te monitoren op ‘klimaatprestaties’.
Daarnaast kijken we naar effecten op sociaal vlak, gezondheid,
toekomstbestendigheid, ecologie, biodiversiteit, circulaire economie, carbon vastlegging en ruimtelijke inpassing. De pilotprojecten waarmee we starten liggen in Dordrecht en Eindhoven.
Later willen we met deze projecten andere steden inspireren.
In deze projecten willen we zoveel mogelijk partijen, experts en
inwoners betrekken bij de hele cyclus van idee, ontwerp, financiering, aanleg, beheer en monitoring. De kennis en ervaring die
we opdoen delen we via de City Deal met de rest van Nederland
en via Interreg en Horizon2020 met Europese partners.

Karakter van de pilotprojecten
De pilotprojecten nature based solutions:
• Zijn grensoverschrijdend, tussen stad en landschap, tussen
openbare straat en private ruimte;
• In Dordrecht kijken we vooral naar de grote schaal (hoofd
groenblauwe structuur), in Eindhoven zoomen we in op straten in het centrumgebied, in verbinding met de groenstructuren eromheen, zoals de Dommel;
• Zijn divers van aard. Vergroenen van de openbare ruimte,
vergroenen van daken en gevels, aanleggen van watergangen,
inrichting van een nieuw park;
• Zijn gericht op toepassing voor klimaatadaptatie, een beter
functionerend ecologisch systeem en een versterking van de
(be)leefbaarheid van de stad;
• Komen tot stand in samenwerking met het waterschap;
• Komen tot stand met intensieve betrokkenheid van stakeholders (bewoners, ondernemers);
• Zijn gericht op kennisontwikkeling rond ecosysteem functioneren, diensten en functies en waardering van de uitkomsten;
• Zijn gericht op maximale koppeling aan andere maatschappelijke vraagstukken;
• De meeste projecten worden gecoördineerd door de gemeente. Voor enkele projecten is de gemeente afhankelijk van de
medewerking van private partijen.

Dit is een initiatief van:

CITY DEAL
KLIMAATADAPTATIE
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Wat we gaan doen in 2019-2020
met Nature Based Solutions
•

Prestatie-eisen op het gebied van Nature
Based Solutions vertalen in richtlijnen
voor aanbestedingscontracten, beheer en
onderhoud en monitoring van stedelijk
groen.

•

Natuurtypologieën voor stedelijk gebied
indiceren.

•

Methoden ontwikkelen voor stakeholderparticipatie van ‘natuurmakers’ in de stad,
inclusief de maatschappelijke doelen
gezondheid en sociale cohesie.

•

Delen van ervaringen uit internationale
samenwerking.

Groen monitoren aan de Parklaan in Eindhoven

Monitoren in Eindhoven

Ook in Eindhoven staat monitoren op de agenda. Luuk
Postmes van de gemeente legt uit dat ze dat ook doen in
het kader van hun deelname aan het Europese Horizon2020
UnaLab (Urban Nature Labs). "Dat project wordt met
Europees geld gefinancierd en ze willen in Brussel graag
weten wat werkt en wat niet. Het is belangrijk de kennis
die we opdoen in bijvoorbeeld de LivingLabs goed vast te
leggen en te delen. Dat is een van de redenen waarom we
een inspiratieboek hebben gemaakt. We moeten ook meer
meten. Daar wil ik op inzetten. Als je ergens een groen dak
op legt met een kratsysteem eronder om de planten water
te geven, dan is dat fantastisch. Maar de meerwaarde wordt
veel groter, als je ook meet hoeveel water je opvangt en
weer kunt gebruiken. Dan is zo'n project namelijk ook op
andere plekken weer in te zetten."
"Ik zou graag zien dat we meer een lerende gemeente
worden. We experimenteren veel, maar het hangt nog teveel
af van enthousiaste personen. Dus ik wil proberen voldoende
kritische massa binnen de organisatie te krijgen en dwars
door de organisatie heen, zodat strategen en beheerders met
elkaar aan tafel zitten. Wij zijn daar nu druk mee bezig. We
krijgen in dat kader ook een aantal workshops."

en een aantal groenstroken. Ook in de Waagstraat en de
Parklaan is meer groen te zien. Het groen in de Parklaan
monitoren we al een paar jaar en daar leren we veel
van. Deze droge zomer bood ook kansen. We werken
bijvoorbeeld samen met zelfstandig ondernemers uit de
groenwereld om te kijken welke planten het nu goed deden
tijdens die lange droogte en welke niet."
"Deelname aan de City Deal Klimaatadaptatie en UnaLab zal
een versnelling teweegbrengen in de
uitvoer van Nature Based Solutions in
Eindhoven. Het helpt ons om Nature
Based Solutions op een goede manier
te vertalen naar projecten en te
verankeren in de organisatie."
Het inspiratieboek is te downloaden
op www.citydealklimaatadaptatie.nl
bij Nature Based Solutions.

Groener en gezonder

Veel van de projecten zijn in voorbereiding. Toch zie je
al dat Eindhoven steeds groener wordt. "We hebben de
Bilderdijklaan bijvoorbeeld vergroend. Die straat was
helemaal verhard, nu zijn er een fietspad, een rijstrook

Luuk Postmes en Ellen Kelder
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van innovatie tot norm
tot common sense

Hoe normen bijdragen aan klimaatadaptatie
“In de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
staat dat uiterlijk in 2020 klimaatbestendig
en waterrobuust inrichten onderdeel is van
het beleid en handelen om ervoor te zorgen
dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en
waterrobuust is ingericht. Dat is een mooi
streven dat we nu zwart op wit hebben staan
en om dat in de praktijk te brengen heb je
standaarden nodig. Daar komt NEN in beeld.”  
Emiel Verhoeff is New Business, Relations
& Innovation Manager bij dit kennisnetwerk
voor normontwikkeling en -toepassing.
Hij is bovendien coördinator van NEN
Klimaatadaptatie. “Klimaatadaptatie is crosssectoraal. Dat maakt het complex. Samen
met de Nationale klimaatadaptatiestrategie
(NAS) en met het deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie (DPRA) kwamen we tot de conclusie
dat er een structurele groep nodig is die samen
kijkt naar de relevante standaarden in relatie
tot klimaatadaptatie, welke aanpassingen er
eventueel nodig zijn in die standaarden en
aan welke nieuwe standaarden behoefte is.
Momenteel doen we een marktconsultatie voor
inrichting van een werkgroep standaardisatie
klimaatadaptatie.”

Internationaal speelveld

Het interessante is dat de NEN zich beweegt
op een zeer breed speelveld en daarmee
verbanden tussen sectoren kan leggen. NEN is
tevens partner van enkele Europese projecten,
waaronder het Copernicus Copernicus Climate
Change Services, het Europees Mandaat
Adaptation to Climate Change en het RESINproject. RESIN is een groot onderzoeksproject
dat wordt gefinancierd door de Europese
Commissie. Het doel is om Europese steden en
vitale infrastructuren integraal klimaatbestendig
te maken. Hierbij wordt in het bijzonder
aandacht besteed aan het standaardiseren van
procedures voor het bepalen van kwetsbaarheid
van bijvoorbeeld gebouwen, straten en pleinen
of voor het vaststellen van maatregelen en
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Emiel Verhoeff:
"Standaarden gebruiken is exportbevorderend."

het meten van de effectiviteit ervan. Verhoeff: “Daar
kunnen we nationaal weer ons voordeel mee doen door
de kennis te benutten. Als bedrijven bepaalde ISO-normen
hanteren, kunnen ze daar ook makkelijker mee aan de
slag in het buitenland. Standaarden gebruiken is dus
exportbevorderend.” Het werkt beide kanten op. NEN
deelt in Nederland informatie over Europese en mondiale
ontwikkelingen, maar stimuleert aan de andere kant ook
normalisatie in Nederland, wat vervolgens kan leiden tot
Europese normen (NEN-EN) en mondiale ISO of IEC normen.

Concurreren op basis van normen

De meeste NEN-, EN-, ISO en IEC-normen (nationale en
internationale normen) zijn niet wettelijk aangewezen. “Dat
maakt het aan een kant vrijblijvend, maar het heeft ook
voordelen. Partijen benutten ze in hun programma’s van
eisen en contracten (ook publiek-privaat). Een norm is veel
flexibeler dan een wet. De ontwikkelingen op het gebied
van klimaatadaptatie gaan razendsnel. Je kunt beter een
gezamenlijke afspraak (norm) hebben, die je ook gezamenlijk
kunt wijzigen, dan een in beton gegoten wet. Bovendien
willen marktpartijen die normen graag zelf,” legt Verhoeff
uit. “Als een gemeente een aanbesteding doet en een
bepaald bouwbedrijf is heel vooruitstrevend en wil graag
alles klimaatbestendig maken, dan verliest hij misschien die
opdracht puur op grond van het financiële plaatje. Maar
als hij zijn offerte kan onderbouwen met breed gedragen
normen, dan heeft hij een verhaal.” Met die norm zeggen de
partijen eigenlijk: zó zouden we het minimaal moeten doen.

Met die norm zeggen partijen:
zó zouden we het moeten doen.
Normen voor het peloton

Dat is een van de redenen dat de NEN ook partner is
geworden van de City Deal Klimaatadaptatie. “De City Deal
bestaat uit koplopers. Op basis van wat die koplopers leren
en ontdekken bij hun projecten, kun je na gaan denken over
standaarden die voor iedereen relevant zijn. Zo krijg je het
peloton in beweging. Uiteindelijk wordt een norm common
sense en is die norm eigenlijk overbodig geworden of zou je
hem kunnen aanscherpen.”

De NAS heeft de klimaattrends en -effecten in beeld
gebracht via zogenaamde bollenschema’s (zie
www.ruimtelijkeadaptatie.nl). “We gebruiken die bollenschema’s als kapstok. Wat hebben we nodig als je ziet wat
er gaat veranderen en wat zijn de consequenties daarvan?
Welke (nieuwe) normen dragen bij om klimaatbestendigheid
te bevorderen? Vervolgens kijken we onder meer bij de City
Deal bij welke projecten we dan aan kunnen haken om best
practices te inventariseren. Denk bijvoorbeeld aan normen
voor adaptatieplanning, monitoring, groene daken en wadi’s
(hoeveel water moeten ze vast kunnen houden en hoe
lang?)” De City Deal Klimaatadaptatie kan op haar beurt
ook aansluiten bij de werkgroep als liaisonpartij. “In de City
Deal zijn gebruikers in de steden met proeftuinen aan het
werk. Als iets succesvol is, willen ze het graag opschalen.
Dan kunnen we alle relevante partijen erbij betrekken, het
verrijken en er een norm van maken.” En zo loopt ook hier de
lijn van lokaal naar internationaal en weer terug.

Hoe het werkt?

“Als er behoefte lijkt aan een bepaalde afspraak, dan
informeren en consulteren wij alle partijen en wordt er bij
voldoende draagvlak en financiering een normcommissie
gestart. Die is toegankelijk voor alle stakeholders.
Gaandeweg geven we de hele markt de mogelijkheid te
reageren op een door de commissie voorgesteld normontwerp. Zo laat je alvast weten dat die norm in de maak
is, maar creëer je ook draagvlak en kunnen mensen
feedback geven. Willen we dat het een internationale
ISO-norm wordt? Dan kan er een voorstel voor worden
ingediend en wordt er mondiaal op gestemd. Bij acceptatie
neemt een delegatie uit Nederland via NEN deel aan een
internationale ISO-commissie voor ontwikkeling van de
norm. Hierbij kunnen alle ruim 160 aangesloten landen
participeren via hun nationale normalisatie-instituut. Het is
een mooi gestructureerd mondiaal netwerk waardoor we
effectief kunnen bijdragen aan een betere klimaatadaptatie
wereldwijd!”
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Hoeveel wateroverlast is acceptabel?
Water in de tuin? Water in de woonkamer waardoor het
vloerkleed sneuvelt? Water in de kelder van het ziekenhuis,
waardoor de generator uitvalt? Welke risico’s door
overtollig water door overstromingen en piekbuien vinden
we acceptabel? Het is een illusie te denken dat we alles
kunnen voorkomen en elke kans op schade uit kunnen
sluiten. Maar om beslissingen te nemen over maatregelen,
is het goed een helder inzicht te hebben in de mogelijke
gevolgen van dat overtollige water. De waterrisicodiagrammethode helpt daarbij.
De aanpak richt zich vooral op de tweede laag van
meerlaagsveiligheid en stelt het object zelf centraal. Het
vertrekpunt is hierbij de huidige werking (en normering)
van het watersysteem. Je zou het kunnen zien als een
aanvulling op de klimaatstresstest, die systeemgericht is.
Een van de onderdelen van de stresstest is het risico op
overstroming en wateroverlast. Voor riolen, watergangen en
waterkeringen zijn er duidelijke eisen en ontwerprichtlijnen.
Die ontbreken voor gebouwen en infrastructuur. Bas
Kolen - deelnemer aan de werkgroep Meerlaagsveiligheid
van de City Deal Klimaatadaptatie en werkzaam bij HKV
en de Universiteit Delft - legt uit: “De werkgroep heeft
deze methode ontwikkeld om een doorbraak te forceren
in het ruimtelijk denken. Hoe kun je als beleidsmaker of
als eigenaar of beheerder van een gebouw een goede en
uitlegbare afweging maken over te nemen maatregelen? Ook
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voor de beheerders en eigenaren van de objecten biedt de
methode een hulpmiddel om zelf keuzes te maken welke
kansen en gevolgen acceptabel zijn en waar maatregelen
wenselijk zijn. Idealiter zou iedere gemeente dit meenemen
in zijn omgevingsplan of bestemmingsplan. Ze zouden van
een partij die een vergunning aanvraagt om iets te gaan
(ver-)bouwen, kunnen vragen het risicodiagram in te vullen
en helder te maken wat ze accepteren.”
Bij het toepassen van de methode zou de gemeente al bij
voorbaat een ondergrens aan kunnen geven over welke
combinaties van kans en gevolg onacceptabel zijn. Daar
moeten dan in ieder geval maatregelen worden getroffen.
Maar een gemeente kan het oordeel ook open laten en
telkens het gesprek aangaan op basis van het ingevulde
diagram. Dat is uiteraard wel arbeidsintensiever, omdat je
het gesprek dan echt per project of object aan moet gaan.

Goede voorbeelden

De werkgroep is aan de slag gegaan met vier praktijkprojecten: in Dordrecht, regio Zwolle (IJssel-Vecht
Delta), Amsterdam en Rotterdam. Er is gekeken naar
objecten als ziekenhuizen, bouwmarkten, woningen,
drinkwatervoorzieningen en zuiveringsinstallaties. Het
uitgangspunt bij de methode is het omzetten van de ambitie
voor ruimtelijke adaptatie in een meer structurele werkwijze.
Een werkwijze die ruimtelijke overheden en beheerders en

eigenaren van objecten uitdaagt
afspraken te maken om de
acceptabele risico’s expliciet te
maken. Kolen: “Deze projecten
leerden ons dat veel informatie al
beschikbaar is. Door het diagram
in te vullen en het gesprek aan
te gaan, kun je samen tot een
oordeel komen over wat wel of niet
acceptabel is. Voor de overheid
óf voor de pandeigenaar of
beheerder.” Het waterrisicodiagram
draagt ook bij aan bewustwording. Iedereen weet welke
risico’s er zijn: wat het te verwachtte aantal slachtoffers is,
de grootte van de schade, de mate van maatschappelijke
ontwrichting. Vervolgens besluit je wat gedaan moet of kan
worden, wie dat moet doen en welke risico’s je besluit te
accepteren.
“De gemeenten die gebruik hebben gemaakt van de
methode in de voorbeeldprojecten zeggen dat het diagram
helpt bij het maken van keuzes. Ze geven ook aan dat ze op
basis van de nieuwe informatie nu andere keuzes zouden
maken, dan ze eerder misschien hebben gemaakt.”
Hoewel de methode uitgaat van risico’s voor objecten, is het
natuurlijk wel van belang het grotere geheel mee te nemen
in het plaatje. De consequentie van het uitvallen van een
waterzuiveringsinstallatie is anders als de hele omgeving ook
uitgevallen is, dan als enkel de zuiveringsinstallatie uitvalt.

Voorbeelduitwerking overstromingsrisicoprofiel en
waterrisicodiagram voor een fictief ziekenhuis.

Meekoppelen

Niet-acceptabele risico’s betekent in dit geval dat er
maatregelen genomen moeten worden op het moment
dat je iets nieuws neerzet of – in het geval van bestaande
bouw – er iets op de schop gaat. In de praktijk zal het
erop neerkomen dat je maatregelen meekoppelt als er
ontwikkelingen zijn in een gebied of je een gebouw gaat
verbouwen, omdat het anders te kostbaar is.

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds van het deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie ziet potentie in de methode en heeft de afwegingssystematiek verkozen tot Impactproject. Dat maakt
het mogelijk de methode verder te ontwikkelen en het
project op te schalen.

Wat we nog gaan doen in 2019-2020
met Meerlaagsveiligheid
•

Doorontwikkelen van hulpmiddelen
zoals het ‘waterrisicodiagram’ en het
‘overstromingsrisicoprofiel’ om afwegingen
voor maatregelen te faciliteren.

•

Betrekken van de eindgebruikers in
pilotregio’s bij de ontwikkeling van deze
hulpmiddelen.
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Maak gebruik van de kansen die
de energietransitie biedt
Er zit druk op de ketel wat betreft de energietransitie. Het
akkoord van Parijs, maar ongetwijfeld ook de ontwikkelingen
in de provincie Groningen, zorgen ervoor dat er haast gemaakt wordt met 'gasloos'. Een kans om ook met klimaatadaptatie grote sprongen te maken.
"De opgave van de energietransitie en de klimaatadaptatietransitie raken elkaar uiteraard in de gebouwde omgeving,"
zegt Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK). Sinds kort valt ook klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving binnen zijn directie. Die verbinding
is ontstaan doordat BZK op zich heeft genomen om de
ambities voor de gebouwde omgeving in de Nationale
klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) tot uitvoering te gaan brengen.

Pilotprojecten gasloos

Licher: "We beginnen met proeftuinen om bestaande
wijken aardgasvrij te maken. Er is financiële ruimte voor
ongeveer 25 wijken per jaar. In totaal willen we tijdens
deze kabinetsperiode 100 proeftuinen starten door heel
Nederland. Het gaat erom dat we experimenteren en
daarvan leren wat het beste werkt, financieel het best
haalbaar is en praktisch het best uitvoerbaar. Er zijn veel
aspecten waar je op moet letten, ook in de combinatie van
energietransitie en klimaatadaptatie. Stel dat je besluit
een woning extreem goed te isoleren om zo min mogelijk
te hoeven stoken, wat betekent dat dan voor het risico
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op hittestress tijdens een langdurige warme periode? Kan
de opgeslagen hitte in een huis dan voldoende weg? Dat
moeten we allemaal uitzoeken. De bedoeling is dat we
de kennis die we opdoen vervolgens op kunnen schalen
naar zo'n 250 wijken en 200.000 woningen per jaar." De
proeftuinen zijn een goed begin, maar er is nog veel werk
aan de winkel om alle 10.000 wijken in Nederland van het
gas af te krijgen. "Het moet betaalbaar zijn voor iedereen,
anders gaat het niet lukken," vervolgt Licher. "Minister
Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft aan
dat dat mogelijk is. De kosten van de energietransitie zijn
naar verwachting minder dan 1% van het bruto nationaal
product. Dat is een fractie van de kosten van de zorg.
Maar we moeten nog wel uitvinden hoe we het efficiënt
kunnen doen. Gemeenten moeten ermee oefenen en
installateurs en bouwers moeten nieuwe dingen leren, betere
warmtepompen maken etcetera. En die efficiency-winst is
uiteraard ook te behalen door klimaatadaptatiemaatregelen
mee te koppelen."

Deventer aan de slag

Het is dus belangrijk en goed dat gemeenten zelf ook aan
de slag gaan. Deventer is een van de steden die hier goed
mee bezig zijn. Freddy ten Kate, senior adviseur Riolering
en Water in Deventer, is trots dat zijn gemeente erin slaagt
zowel flinke stappen te zetten in de energietransitie als met
klimaatadaptatie. "In het vorige coalitieakkoord kwam het
woord klimaatadaptatie nog niet eens voor. Nu ontwikkelen
we naast een Energieplan ook een Klimaatadaptatieplan.

De koppeling tussen beide onderwerpen moet nog
groeien, maar tijdens de coalitie-onderhandelingen mailde
wethouder Frits Rorink vanuit de onderhandelingen over het
duurzaamheidsakkoord. Daar bleek voor klimaatadaptatie
een goed conceptvoorstel te liggen dat we ambtelijk
mochten aanvullen. Mooi dat dit onderwerp nu politiek ook
leeft in Deventer."
"Verder werken wij al jaren op basis van een meerjarig
onderhoudsprogramma (MJOP). Voor de eerste twee jaar
worden concreet projecten gepland en voor het derde en
vierde jaar kijken we alvast vooruit. Zo maken we elke twee
jaar een MJOP. Dat maakt het combineren van opgaven
eenvoudiger. Het zorgt ervoor dat je niet in 2018 de weg
repareert en het riool vervangt in 2019. Je kunt dingen
aan elkaar koppelen." Hoewel klimaatadaptatie nu dus is
vastgelegd in het coalitie-akkoord en de ambitie er zeker is,
moet het nog wel worden waargemaakt. "Er is geld en er zijn
uren nodig om het groter aan te kunnen pakken," aldus Ten
Kate. Toch zijn er ook al veel mooie plannen uitgevoerd, waar
Ten Kate enthousiast over vertelt. Van het toepassen van
doorlatende verharding, het vergroenen van de openbare
ruimte, tot aan de aanpassingen aan het stadhuis zelf. "Je
wilt toch graag het goede voorbeeld geven. Dus vangen we
regenwater op, waarmee we de toiletten doorspoelen."

Klimaatbestendige straat

Ten Kate: "We leggen nog dit jaar een klimaatbestendige
straat aan, waar we het water op een innovatieve manier
in de fundatie van de weg opvangen. De ontwikkeling
en uitwerking doen we samen met het waterschap
Drents Overijsselse Delta, Tauw en aannemer NTP. Naar
verwachting krijgen we subsidie van het waterschap
en mogelijk ook van de provincie voor monitoring van
het project. De bedoeling is ook om studenten van de
Hogeschool Saxion te betrekken. De klimaatbestendige

straat biedt mogelijkheden om te combineren met de aanleg
van warmtenetten voor de energietransitie. Dit met het idee
dat als je voor de aanleg van een warmtenet toch al de halve
straat openhaalt, je mooi meteen de straat klimaatbestendig
kunt maken. Wat betreft energietransitie hebben we
ons bij het rijk aangemeld voor een van de proeftuinen.
Vernieuwend aan ons voorstel voor de proeftuin is overigens
dat we de woningen willen verwarmen met warmte uit het
gezuiverde water van de zuivering, waar het waterschap
actief aan werkt."

Werkend samenwerkingsverband

Licher is enthousiast over gemeenten die zo actief bezig
zijn. "Gemeenten brengen met stresstesten in kaart waar
de klimaatverandering voor de grootste problemen zorgt,
waar piekbuien echt overlast veroorzaken of waar hitte
een groot probleem vormt. Vervolgens moet iedereen aan
de slag om wijken ook bij toenemende klimaatverandering
leefbaar te houden. Dat kan in belangrijke mate op basis
van vrijwilligheid. Burgers en bedrijven hebben immers vaak
ook een persoonlijk en zakelijk belang bij het voorkomen
van wateroverlast. De maatschappelijke opgave waar we
voor staan is groot. Dat maakt Agenda Stad interessant.
Verschillende gemeenten, die ver uit elkaar liggen, zoals
bijvoorbeeld Deventer en Dordrecht, worstelen mogelijk
met dezelfde vraagstukken. Een City Deal maakt het
mogelijk dat ze van elkaar leren en dat het een werkend
samenwerkingsverband blijft, dat niet na ondertekening uit
elkaar valt. Maar waar zelfs nieuwe partijen zich bij willen
aansluiten. De kracht van City Deals is dat het twee kanten
op werkt. Het helpt gemeenten sterker te worden door er
samen aan te werken. En daarmee helpt het bij de grotere
nationale opgave om de transitiedoelen te realiseren. Het
wijst ons, de Rijksoverheid, de weg hoe we die doelen
kunnen behalen."
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Internationaal kennis delen
als verantwoordelijkheid

Ed Anker, wethouder in Zwolle, ziet het als zijn verantwoordelijkheid om kennis te delen. “Zo’n tachtig procent van
mensen wereldwijd gaat in steden wonen. Veel daarvan in
steden die in een delta liggen, net als Zwolle. Onze opgave
is niet uniek. Maar wij zijn hier goed in en kunnen daar
anderen mee helpen. Als het ook resulteert in Nederlandse
bedrijven die klussen krijgen in het buitenland op dit gebied
is dat hartstikke fijn. Maar wij hebben in de eerste plaats een
taak onze kennis te delen.”
Je zou kunnen zeggen dat Zwolle een koploper is op het
gebied van klimaatadaptatie, maar het heeft die status
niet echt. “Er worden geen stickers uitgedeeld met ‘jij
bent koploper’. We zijn al lang met dit thema bezig. We
worden wel steeds meer gezien op dit onderwerp. Maar
we zijn geneigd tot bescheidenheid in Zwolle. Dat zijn we
langzamerhand wel een beetje aan het afleren. Als je je
verhaal wil delen, moet je je niet al te bescheiden opstellen,”
aldus Anker, met een toch wat bescheiden lach.
De stad zet zichzelf inderdaad steeds meer op de kaart.
Bijvoorbeeld met de Climate Campus. Anker: “Alles wat we
leren brengen we samen binnen de Climate Campus. Een
aannemer moet tegen mij zeggen: je moet je vraag anders
stellen. En ik heb studenten en kennisinstituten nodig die op
een nieuwe manier tegen iets aankijken. En de verschillende
overheden moeten voor samenhang zorgen. We zijn de
laatste jaren heel bewust het podium gaan zoeken met de
dingen die we aan het doen zijn. Zo mocht ik recentelijk het
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verhaal over de campus delen in Polen op een conferentie
over de economie van een waterstad.”
Anker was bovendien de initiatiefnemer van de City Deal
Klimaatadaptatie. “Zwolle ligt op een kwetsbare plek. Dankzij
de IJssel is er een open verbinding met het IJsselmeer en
regen in het achterland kan voor problemen zorgen. Reden
voor ons om al jaren intensief met adaptatie bezig te zijn
en via de City Deal kunnen wij ook weer kennisdelen én
opdoen.”

Global Center on Adaptation

Ook heeft de gemeente Zwolle contact met het Global
Center on Adaptation (GCA). Dit centrum zetelt zowel
in Rotterdam als in Groningen, beide deelnemer aan de
City Deal Klimaatadaptatie. Zwolle was runner-up in de
kandidaatstelling die was uitgeschreven voor de huisvesting
van dat centrum. Anker is buitengewoon trots op die tweede
plaats. Dat het centrum in Rotterdam zou komen, is niet zo
gek, gezien de status die de stad al heeft als het gaat om
klimaatadaptatie. Groningen had een inhaalslag te maken om
daarbij aan te kunnen haken. Die rol hebben ze enorm goed
opgepakt.
De universiteit heeft gelijk het hele onderzoeksprogramma
onder de loep gehouden om te kijken wat zij al doen op het
gebied van klimaatverandering. En ze bleken met allerlei
relevant onderzoek bezig te zijn, alleen gebruikten ze het
woord klimaatadaptatie eigenlijk nog niet. “Wij begrijpen de

keuze voor Rotterdam en Groningen. Maar dat we tweede
zijn geworden laat zien dat we iets voorstellen als je het hebt
over klimaatadaptatie. We hebben natuurlijk contact met het
centrum. Ze zijn een wereldwijd netwerk aan het aanleggen.
Wij kunnen een demonstratiedelta zijn, voorbeelden laten
zien uit de dagelijkse praktijk. Wij hebben al meer dan
honderd projecten gerealiseerd.”

Internationale kennisdeling

Anker is te spreken over de ambitie van de nieuw opgezette
commissie: de Global Commission on Adaptation. Die
commissie heeft namelijk als doel om landen wereldwijd
te overtuigen zich te wapenen tegen de gevolgen van
klimaatverandering. De commissie zal klimaatadaptatie
internationaal op de politieke agenda zetten. Een klein
secretariaat, co-hosted door het GCA en de World Resources
Institute, zal het werk van de commissie coördineren.
Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)
maakte op 10 september bekend dat voormalig SecretarisGeneraal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties, Bill Gates
(Bill & Melinda Gates Foundation) en Wereldbank CEO
Kristalina Georgieva op haar uitnodiging leiding gaan geven
aan deze commissie.

Zo halen we grote namen naar Nederland. Maar we sturen
ook inspirerende mensen op pad. Watergezant Henk
Ovink bijvoorbeeld is internationaal een aanjager. Ovink is
een oude bekende van de gemeente Zwolle, waar hij ooit
zelf werkzaam was. Anker: “Henk is zo inspirerend. Het is
waardevol dat we zo iemand hebben in Nederland. Begin dit
jaar kwam hij een lunchlezing geven aan de bewoners van
Zwolle, zodat zij live kennis konden maken met zijn verhaal.”
En daarmee is de cirkel rond voor Anker. Want hoe belangrijk
het internationale podium ook is, uiteindelijk gaat het
allemaal om de inwoners van je stad. Dat liet Anker duidelijk
horen tijdens de International Waterweek eerder dit jaar.
“Ik heb daar in een korte pitch verteld waar we mee bezig
zijn. Ik heb toen bewust gekozen het verhaal van onze
inwoners te vertellen. Het gaat tijdens zo’n waterweek over
heel veel water en grote oplossingen. Maar klimaatadaptatie
gaat over woningen en achtertuinen, stedelijk weefsel.
Ik merk tijdens zo’n week dat het belangrijk is niet al te
bescheiden te zijn. Er is zo ontzettend veel behoefte aan
informatie. Mensen willen weten hoe jij het doet. Het is geen
wedstrijd van wie de beste is. We voelen de urgentie en we
willen allemaal aan de slag.”

Wat we nog gaan doen in 2019-2020 met
Internationaal ondernemerschap
•

Afstemmen en samen optrekken bij nieuwe
Europese subsidietrajecten.

•

Bestendigen van een stedennetwerk op lange
termijn als onderdeel van de Nederlandse
LIFE IP (Integrated project) aanvraag vanuit de
Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

•

Samenwerken als gaststeden voor
buitenlandse delegaties.

•

Leren van internationale succesvoorbeelden,
bijvoorbeeld door excursies en delen
van resultaten uit bestaande Europese
samenwerkingen.

Artist's impression www.kraanbolwerkzwolle.nl

39

"Koppel steden met
vergelijkbaar dna"
"Ik denk dat Nederland veel sterke steden heeft. Niet alleen grote
steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag stellen iets voor. Ook
bijvoorbeeld Groningen, Zwolle, Leiden of Haarlem zijn op zichzelf
staande, goed functionerende steden."
"En in veel van die steden gebeurt er al enorm veel op internationaal
topniveau." Carolien Gehrels, directeur bij Arcadis, komt op allerlei
plekken in de wereld en ziet waar de kracht van Nederland zit. "Wij
begínnen met water. Dat heeft steden opgeleverd van een geweldige
kwaliteit. In het buitenland denken ze bij een project na over gebouwen,
bedrijven, landscaping en 'oh ja, we moeten ook nog iets met water'. Die
Nederlandse manier van denken is nuttig voor veel steden. Ik adviseer
heel gericht te zoeken naar steden met een vergelijkbaar dna en daar
de koppeling te maken. Zo sluit Zürich bijvoorbeeld goed aan bij Delft.
Zürich is wel groter, maar ze delen een grote technische universiteit en
de aanwezigheid van veel technobedrijven. Bij een stad als Amersfoort
past weer iets anders."

Politics or engineering?

Carolien Gehrels:
"We weten wat waar speelt."

"Wij zijn ingenieurs. Maar we zien ook wat er aan de hand is op een
locatie. Zo was ik net in San Francisco voor een groot waterfrontdevelopmentproject. Dat gaat natuurlijk over ingenieurswerk, maar ik zie
ook het politiek-bestuurlijke speelveld. Een timmerman kijkt immers als
een timmerman met een hamer in zijn hand. Ik kijk als een bestuurder.
Dat maakt het zo mooi complementair. Door alle projecten die wij
doen, weten we ook wat er waar speelt. Zo zijn we op dit moment in
Polen bezig met een vergelijking van 44 steden op het gebied van
klimaatadaptatie."

Arcadis kan helpen bij het leggen van de juiste verbindingen. Gehrels
noemt in dat kader ook de International Strategic Board van Nederland,
die over de internationale betrekkingen van
Nederland gaat. "De bedoeling is de stedenbanden
Wat gaat de City Deal nog doen met
meer invloed te geven. Om met de steden meer op
inhoud te kiezen wie wat gaat doen."
stedelijke aanpak in 2019-2020?

Naast de vier themawerkgroepen werken we in de City Deal
nationaal en internationaal aan de stedelijke aanpak van
klimaatadaptatie. Dat doen we:
•

met methoden voor de stap van stresstest naar dialogen en
deals met private en maatschappelijke partijen;

•

door het monitoren van adaptatiebeleid;

•

met het aan de slag gaan met adaptatie in de Omgevingswet;

•

en door te werken aan financiering en regelgeving.

Gehrels hoopt dat we in Nederland overstappen
van de nog steeds gangbare EMVI-aanbestedingen
(Economisch meest voordelige inschrijving) naar
een ‘KAMVI-aanbesteding’: een klimaatadaptieve
meest voordelige inschrijving. Laat de City Deal
Klimaatadaptatie daar nou net druk mee bezig
zijn: overheden en bedrijven sleutelen samen aan
een nieuwe manier van werken, in plaats van op
elkaar wachten wie een eerste stap zet. Het nieuwe
klimaat laat niet op zich wachten, we moeten nu
meebewegen.

Wij legden een aantal stellingen voor
aan onze deelnemers.
Waar moeten we in de stedelijke
aanpak meer aandacht aan besteden?

20%

31%

37%

12%

Financiering van vergroening
Betrekken collega's van andere afdelingen
Toepassen alle instrumenten omgevingswet
Community management private partijen

Liggen we op koers voor klimaatbestendig
handelen in 2020?
0%
12%
12%
76%

Ja, in alle opzichten!
Overheden wel, private partijen niet
Een invloedrijke meerderheid van partijen
in de stad wel
Nee, het eigenaarschap is nog lang niet
breed genoeg

* We deden dit onderzoek onder veertig aanwezigen tijdens de

community of practice dag op 16 mei 2018 in Amsterdam.

CITY DEAL
KLIMAATADAPTATIE

City Deal Klimaatadaptatie is een samenwerkingsovereenkomst tussen zeventien lokale overheden,
zeventien (semi)private samenwerkingspartners en de Rijksoverheid in tien Nederlandse steden. De
City Deal partners intensiveren hun onderlinge samenwerking in een open cultuur van leren, experimenteren en innoveren. Het gaat om een organisch aangestuurde organisatie, waarin we decentraal
werken aan de activiteiten die ons helpen ons doel te bereiken.
Binnen deze vraagstukken werken we in concrete projecten aan nieuwe vormen van governance
& financieringsconstructies en nieuwe innovatieve oplossingen. In sommige projecten draait het
vooral om het combineren van kennis en ervaringen, in andere om het samen experimenteren en
het versnellen van vernieuwingen. Dit resulteert in praktische goede voorbeelden en strategische
inzichten over hoe we de Nederlandse steden sneller, beter en mooier kunnen aanpassen aan het
nieuwe klimaat.
We willen leren, inspireren en delen. Ook met dit magazine. Om samen te werken aan steden die
goed voorbereid zijn op de toekomst. Zodat we ook in 2050 nog plezierig kunnen wonen, werken
en leven in de Nederlandse steden.
Coördinator Bart Stoffels – 06 19 56 00 66
Projectsecretaris Berry Gersonius – 06 – 40 01 24 69

www.citydealklimaatadaptatie.nl

