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Programma 20.00 – 22.00 uur

• Opening wethouder

• Presentatie (15-20 min.)

• Informatiemarkt (70 min.) 
Rondgang langs 5 pijlers

• Afsluiting wethouder



Klimaatverandering en -adaptatie

Klimaatverandering levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. 
Niets doen betekent klimaatschade.

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan klimaatverandering door maatregelen in de 
ruimtelijke inrichting. De samenleving past zich dus aan en probeert de schadelijke 
gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Doel: een prettige, gezonde en veilige leefomgeving.

P.S. Klimaatmitigatie is erop gericht de opwarming van de aarde te beperken (o.a. beperken CO2 uitstoot). 

Als wij de opwarming niet beperken zijn de gevolgen groter en de benodigde aanpassingen ook.



• Gezamenlijk plan (met ambities) van gemeenten, 
waterschappen, provincies en het Rijk

• Doel: Nederland in 2050 klimaatbestendig en 
waterrobuust ingericht

• Aanpak via werkregio’s (regionaal)

• Aanpak via 4 hoofdthema’s

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) 2018



Ambities van het Deltaplan

1. Stresstest 2019 - Kwetsbaarheid in beeld
Klimaatscenario’s KNMI voor 2050
Klimaateffectatlas Doetinchem – Kaartbeelden
www.weetvanwater.nl/klimaatatlas

2. Klimaatdialogen 2020-2021 (experts, gebiedspartners)
Verhogen bewustzijn/risico’s. Maatregelen/oplossingen.
Wat willen we bereiken? Wat moeten we doen?

3. Strategie (visie en ambities) → Raad

4. Uitvoeringsagenda 2022-2026 → B&W

5. 6-jaarlijkse cyclus (stresstest 2025)

http://www.weetvanwater.nl/klimaatatlas


Een veranderend klimaat (stresstest)

KNMI-scenario’s voor 2050:

• Meer regen - wateroverlast
- grotere piekbuien/hevige neerslag (2x vaker)
- langere en nattere winters

• Meer hitte (2,5x vaker extreme hete dagen)

• Drogere zomers (minder wateraanvoer)
- langdurige droogte en (zoet)watertekorten

• Hoger water (20-40 cm hoger) - overstroming
- vaker stormen (schade!)
- sterk wisselende rivierafvoer
- extra belasting op dijken



Effecten van een veranderend klimaat
Klimaateffectatlas Doetinchem – www.weetvanwater.nl/klimaatatlas

• Water op straat / wateroverlast kernen

• Hittestress / gezondheidsproblemen

• Bereikbaarheid hulpdiensten onder druk

• Landbouw, natuur, biodiversiteit onder druk

• Risico op bos-/natuurbranden

• Waterveiligheid onder druk

• Waterkwaliteit verslechtert

• Men maakt zich zorgen!

http://www.weetvanwater.nl/klimaatatlas


Visie en ambities klimaatbestendig Doetinchem

Wat willen we komende 30 jaar bereiken?

De vijf pijlers:

1. Stad en dorp gezond en groen

2. Adaptief landelijk gebied

3. Robuuste vitale infrastructuur

4. Ontwikkelingen klimaatbestendig

5. Betrokken en actieve mensen

Informatiemarkt: in groepjes in gesprek over de visie en ambities per pijler



Wat gaan we doen? * met prioriteit uit dialogen

• Meer groen en minder verharding*

• Neerslag vasthouden waar het valt (‘spons’)

• Behoud en bevorderen biodiversiteit & natuur*

• Onderzoek en aanpak knelpunten wateroverlast en hitte

• Slimme inrichting landschap en watersysteem*

• Vergroten bewustwording en kennis

• Communiceren, stimuleren, adviseren*

• Nieuwbouw en herinrichting klimaatbestendig*

• Bebouwing, vitale infra en objecten veilig

Informatiemarkt: voorbeelden van een aantal uitvoeringsacties per pijler



Hoe gaan we dat doen?

• SAMEN – iedereen kan bijdragen

• Klimaatadaptatie als integrale opgave

• Opnemen in Omgevingsvisie

• Basisveiligheidsniveau klimaatbestendig

• Iedere kans buiten benutten (meekoppelen)

• Zelf het goede voorbeeld geven

• Klimaatadaptatie als onderdeel van ons ‘DNA’

• Via regionale samenwerking

• Extra formatie: adviseur klimaatadaptatie

gewoon Doen! 



Hoe betalen we klimaatadaptatie?

• Veel investeringen nodig, nog geen goed totaalbeeld

• Klimaatschade >>> Investeringen

• Bestaande budgetten en kredieten (projecten)

• Subsidies rijk, provincie, gemeente (impuls, afkoppelen)

• Gemeentelijk rioleringsplan (m.n. wateroverlast)

• Bouwende partijen/ontwikkelaars, derden

• Werkbudget klimaatmaatregelen

• Werkbudget groen/bomen (i.v.m. droogte)

• Meer groen – kosten beheer & onderhoud



Tot slot

• Be prepared! No stress!

• Anticiperen op klimaatverandering

• Risico’s verminderen, schade
zoveel mogelijk voorkomen

• SAMEN: iedereen kan bijdragen
aan een klimaatbestendig
Doetinchem.

• Voor een gezonde, veilige en 
prettige leefomgeving.

• gD – gewoon Doen! www.weetvanwater.nl/klimaatatlas

http://www.weetvanwater.nl/klimaatatlas


Langs de vijf pijlers (informatiemarkt)

• Met elkaar in gesprek over visie, ambities en uitvoeringsacties

Groep 1 – Pijler 1 – werkcafé

Groep 2 – Pijler 2 – zaal Wijnbergen

Groep 3 – Pijler 3 – zaal Gaanderen

Groep 4 – pijler 4 – zaal Langerak

Groep 5 – pijler 5 – zaal IJzevoorde (+ watertafel)

• Na 10 min. doordraaien: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 etc.

• Bij elke pijler twee medewerkers aanwezig

• Eventuele vragen, suggesties, ideeën noteren op geeltjes


