
KlimaatActieveKlimaatActieveKlimaatActieveKlimaatActieve Stad Stad Stad Stad 
Samen werken aan een klimaat-robuuste omgeving



2015 - 2016 stedelijk gebied



2015 - 2016 landelijk gebied



• Is al bezig

• Raakt ons allemaal

KlimaatveranderingKlimaatveranderingKlimaatveranderingKlimaatverandering



FactsFactsFactsFacts & & & & FiguresFiguresFiguresFigures

1901 1987 2010

Weer wordt steeds extremer: meer en vaker neerslag Weer wordt steeds extremer: meer en vaker neerslag Weer wordt steeds extremer: meer en vaker neerslag Weer wordt steeds extremer: meer en vaker neerslag 

maar ook warmer en langere periodes van droogtemaar ook warmer en langere periodes van droogtemaar ook warmer en langere periodes van droogtemaar ook warmer en langere periodes van droogte



FactsFactsFactsFacts & & & & FiguresFiguresFiguresFigures
Toekomstscenario’s
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De toekomst is onzeker!De toekomst is onzeker!De toekomst is onzeker!De toekomst is onzeker!



HittestressHittestressHittestressHittestress



• Klimaatverandering: natter, droger, extremer

• Regenbuien zijn dus heviger en zowel droge als natte periodes houden langer 

aan. 

• Druk op ons watersysteem (sloten, beken, rivieren) 

en de waterketen (riool, zuivering, leidingen)

• En dus ook druk op onze kerntaken: het waarborgen van waterkwaliteit, 

waterkwantiteit en waterveiligheid

• Dat betekent dat we meer ruimte moeten maken voor water wanneer het 

naar beneden komt en het niet alleen moeten afvoeren maar ook moeten 

opvangen voor als het langer droog blijft

• Dat betekent ook duurzamer omgaan met grondstoffen, het regenwater 

scheiden van het riool, afval hergebruiken, en zuiniger zijn met energie

Wat betekent dat voor een waterschap?Wat betekent dat voor een waterschap?Wat betekent dat voor een waterschap?Wat betekent dat voor een waterschap?



“Een KlimaatActieve Stad is een stad die bijdrage levert aan 

leefbaarheid en waarin inwoners zich bewust zijn van, en goed 

omgaan met water en klimaat.” 

Doel: kennisuitwisseling & samenwerking

KlimaatActieveKlimaatActieveKlimaatActieveKlimaatActieve StadStadStadStad
Definitie

Susan/Jeroen?



KlimaatactieveKlimaatactieveKlimaatactieveKlimaatactieve StadStadStadStad



KlimaatadaptatieKlimaatadaptatieKlimaatadaptatieKlimaatadaptatie
Aanpassen aan klimaatverandering

Voorbeelden klimaatadaptatie in Voorbeelden klimaatadaptatie in Voorbeelden klimaatadaptatie in Voorbeelden klimaatadaptatie in bebouwd gebiedbebouwd gebiedbebouwd gebiedbebouwd gebied

Wadi’s of slotenWadi’s of slotenWadi’s of slotenWadi’s of sloten

RetentiegebiedRetentiegebiedRetentiegebiedRetentiegebied

WaterdakenWaterdakenWaterdakenWaterdaken

Regenpijp afkoppelenRegenpijp afkoppelenRegenpijp afkoppelenRegenpijp afkoppelen Huizen op palenHuizen op palenHuizen op palenHuizen op palen

Meer groenMeer groenMeer groenMeer groen



Beken, HengeloBeken, HengeloBeken, HengeloBeken, Hengelo



Herinrichting Almelose AaHerinrichting Almelose AaHerinrichting Almelose AaHerinrichting Almelose Aa



Regenwaterriool en water op straatRegenwaterriool en water op straatRegenwaterriool en water op straatRegenwaterriool en water op straat



“Groot gedeelte stedelijk gebied in handen van de particulier. 

Overheden, inwoners en ondernemers moeten samenwerken om 

Een KlimaatActieve Stad te realiseren.”

Maar… Maar… Maar… Maar… het is niet genoeg!het is niet genoeg!het is niet genoeg!het is niet genoeg!

En we En we En we En we kunnen het niet alleenkunnen het niet alleenkunnen het niet alleenkunnen het niet alleen



Kop 2
Kop 3

• Punt 1

• Punt 2

• Punt 3

Dat kan door wetgeving of financiële Dat kan door wetgeving of financiële Dat kan door wetgeving of financiële Dat kan door wetgeving of financiële 

sssstimulans (subsidies of belasting)timulans (subsidies of belasting)timulans (subsidies of belasting)timulans (subsidies of belasting)



Andere kijk op belastingen (wetgeving)Andere kijk op belastingen (wetgeving)Andere kijk op belastingen (wetgeving)Andere kijk op belastingen (wetgeving)

Green Deal Groene Daken 
Binnen de Green Deal Groene Daken wordt gekeken hoe gewenst 
klimaatactief gedrag gestimuleerd kan worden middels belasting 
differentiatie. Pilots zijn in ontwikkeling. Bijvoorbeeld op basis van situatie 
Duitsland.



• Het weer wordt extremer

• Er moet een tandje bij!

• Oplevering  Prinsjesdag 2018

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018



Zeven ambities voor intensievere 

ruimtelijke adaptatie

https://magazines.deltacommissaris.nl/deltanieuws/2017/02/zeven-ambities



1. Stresstest geeft inzicht in gevolgen en 

preventieve maatregelen

2. In dialoog met alle gebiedspartners

3. Uitvoeringsagenda

4. Koppelmogelijkheden met andere opgaven 

benutten

5. Stimuleren van goede voorbeelden

6. Meer gebruik maken van regelgeving

7. Beter voorbereid zijn op calamiteiten

Zeven ambitiesZeven ambitiesZeven ambitiesZeven ambities



Het waterschap staat open voor:Het waterschap staat open voor:Het waterschap staat open voor:Het waterschap staat open voor:

1. Medewerking aan waterbewustzijn bij 

bewoners

2. Innovatieve KAS pilots tav toekomstige 

opgaven


