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Kennis te nemen van 
Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en 
overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. 
Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. Daarom is er 
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin staat hoe gemeenten, waterschappen, 
provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en 
intensiveren, zodat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water-robuust is ingericht. 
 
Context 
Via het samenwerkingsverband Afvalwaterteam Etten is in 2018 een gezamenlijke start 
gemaakt met de uitvoering van de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. We 
informeren u met  een presentatie over de resultaten tot nu toe en de voortgang. 
Daarnaast blikken we vooruit op wat er tot voorjaar 2021  gaat gebeuren.  Aangezien een 
fysieke presentatie op dit moment niet mogelijk is,  is ervoor gekozen om een video op te 
nemen. U kunt de video bekijken via  
https://drive.google.com/file/d/1pj_BIsoH1hfncEnRRasCZC17nfbJgvjI/view 
  
De presentatie gaat kort in op de klimaatatlas. De klimaatatlas is een passend middel om 
de klimaatopgaven zichtbaar te maken. Deze brengt de kwetsbaarheden voor 
weersextremen (hitte, droogte, wateroverlast en overstroming) in beeld, voor zowel het 
stedelijk als het landelijk gebied. U kunt de klimaatatlas Doetinchem op  internet  vinden. 
 
Kernboodschap 
Eind dit jaar/begin volgend jaar ligt er een eerste Klimaatagenda. Deze agenda kan  
allerlei soorten maatregelen bevatten. Hierbij kunt u denken aan  een actie waarbij 
bewoners een tuintegel kunnen inleveren in ruil voor een plant (actie: ben je nou 
helemaal betegeld?!) of acties waarbij vergroening van daken wordt gestimuleerd etc. 
Daarnaast zal bij  herontwikkeling van stedelijk gebied of herinrichting van de openbare 
ruimte meer rekening moeten worden gehouden met de verandering van het klimaat. Dit 
onderwerp  krijgt ook een  plek  in de nieuwe Omgevingsvisie.  
 
Vervolg 
In het samenwerkingsverband wordt momenteel gewerkt aan een communicatiestrategie. 
Hierin bekijken we hoe en wanneer we bewoners, bestuurders en andere stakeholders 
gaan betrekken en informeren. Eind dit jaar / begin volgend jaar presenteren we de 
resultaten van de risicodialoog en de klimaatagenda aan de raad. 
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