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Adviseur klimaat & water

Team Leefomgeving



Programma 19.30 – 21.00 uur

• Opening wethouder

• Presentatie

• Rondje langs vijf pijlers

• Afsluiting wethouder



Klimaatverandering en -adaptatie
Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan 
het veranderende klimaat (weersextremen!) en de schadelijke gevolgen 
ervan probeert te beperken. Niets doen betekent (meer) overlast en 
schade.

Doel: een prettige, gezonde, groene en veilige leefomgeving.





Wat vooraf ging

• 2019-2021: stresstest en risicodialogen

• Klimaateffectatlas op www.weetvanwater.nl

• Informatieve raad 19 mei 2022

• Raadsbesluit Klimaatadaptatiestrategie (juli 2022)

• Collegebesluit 1e Uitvoeringsagenda (aug. 2022)

• Raadsmededeling Uitvoeringsagenda

• Beleidscyclus 6 jaar: 2025 stresstest & risicodialogen

http://www.weetvanwater.nl/


Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2022-2026

Actie-agenda voor 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



Speerpunten agenda 2022-2026

• Verhogen bewustwording en kennisniveau

• Als ‘vanzelfsprekend’ (onderdeel van ons ‘DNA’)

• Aanpassing werkwijze en werkprocessen

• Koppelen en kansen benutten

• Nader onderzoek (o.a. wateroverlast, droogte, hitte)

• Stimuleren klimaatbestendig gedrag (o.a. via subsidies)

• Communicatiestrategie



Wat moeten we doen?

• Neerslag vasthouden waar het valt (bodem als ‘spons’)

• Meer schaduw en minder verharding door meer groen en bomen 

• Bebouwing en vitale infra en objecten hoog en droog

• Wateroverlast, hitte, droogte in samenhang aanpakken

• Ruimte nodig voor groen, bomen en water

• Nieuwe ontwikkelingen klimaatbestendig

• Rijk: water en bodem sturend bij RO



Aanpak wateroverlast

• TOP 15 locaties wateroverlast (€ 50 mln.)

• IMPULS-subsidie € 538.000 - project Vijverberg-route

• ZON-subsidie € 285.000 (19 ha afkoppelen)

• Uitgangspunten waterschap (waterbelang)



Locatie 2. Doetinchem, omg. Bomenbuurt 
Patrijslaan, Acacialaan, Meester Lovinklaan, Magnolia 





Aanpak Hitte(stress)

• Provinciale subsidie € 172.000

• Lokaal Hitteplan 2023

• Pilot ministerie BZK Hitte-aanpak Doetinchem

• Drinkwaterpunten toevoegen







Aanpak Droogte

• Filmpje: 
Droogte in de Achterhoek - Weet van Water

• Feitenbeeld Achterhoek-Liemers

• Nu: verkenning handelingsperspectieven

• Maatwerk en gebiedsgerichte aanpak

https://weetvanwater.nl/droogteachterhoek/


Droogte – verkenning deelgebieden

• Plateau

• Centrale Achterhoek

• Rivierenlandschap

• Stedelijk gebied

• Grote Blauwe motoren
(stuwwallen)





En verder….  

• Provinciale instructieregel klimaatadaptatie

• Omgevingsvisie & Omgevingsplan

• Landelijke maatlat

• Datagedreven werken

• Monitoring voortgang

• 17 mei presentatie waterschap



Langs de vijf pijlers (informatiemarkt)

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

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

• Bij elke pijler twee medewerkers aanwezig

• Afsluiting: 20.55 uur terug in de raadszaal!


