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Het klimaat verandert
Volgens het KNMI hebben wij in Nederland over een
eeuw (of eerder) te maken met het klimaat zoals het
nu in Zuid-Frankrijk is. Ook in de regio Amstel-, Gooien Vechtgebied merken we dat de weersextremen
toenemen en vaker optreden. Zeespiegelstijging,
meer neerslag, periodes van droogte en hitte vragen
om aanpassingen. Het is zaak om ons in de regio voor
te bereiden op de mogelijke effecten van klimaatverandering.
Versnellingsproces klimaatadaptatie
In de periode van januari 2020 tot maart 2021 hebben de
gemeenten en waterschap in platform Intergemeentelijke
Samenwerking Rioleringszorg (ISARIZ) samen met de provincies Noord-Holland en Utrecht, gewerkt aan het versnellen en intensiveren van het lopende proces richting klimaatadaptatie in de regio. Dit in aansluiting op de nationale
doelen en ambities opgenomen in het Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In het kader van het DPRA
bestaan ruim veertig werkregio’s, waarvan het Samenwerkingsverband Amstel, Gooi en Vechtgebied (SAGV) er
één is. Bestuurlijk is dit samenwerkingsverband onderdeel
van BOWA (Bestuurlijk Overleg Water Amstel Gooi en Vecht),
aangevuld met beide provincies.
De beoogde opbrengst van het versnellingsproces omvat:
•
voldoen aan de afspraken in de DPRA+
•
van elkaar leren
•
delen, bundelen en ontsluiten van informatie
•
betrekken van partners
•
op elkaar afstemmen van uitdagingen en ambities
•
verankeren (aanzet) van klimaatadaptatie in eigen
organisatie
•
opstellen van Handboek Klimaatadaptatie als levend
document
•
in aanmerking komen voor subsidies.

Methodiek van langjarige en planmatige aanpak ruimtelijke adaptatie (bron: Deltaprogramma 2018)

Wat hebben we gedaan?
In het versnellingsproces lag de nadruk op het voeren van
de zogenoemde risicodialogen, met een regionale strategie
en uitvoeringsagenda als opbrengst. Het voeren van de risicodialoog of het klimaatgesprek (willen) is de stap tussen de
klimaatstresstest (weten) en het daadwerkelijk aan de slag
gaan (werken) in klimaatadaptief handelen en uitvoeren
van klimaatadaptatie in de fysieke leefomgeving (zie figuur
hierboven, bron: Deltaprogramma 2018).
We voerden verschillende dialogen, waaronder vier geclusterde, zeven lokale en twee regionale dialogen. Met twee
gebiedsbrede sessies ter bevordering van de kennisontwikkeling en drie werkateliers als kristallisatiemomenten ten
behoeve van het ontwikkelen van de regionale strategie en
opstellen uitvoeringsagenda.
Risicodialogen impliceren inhoudelijke gesprekken over klimaatstressopgaven (waarderen en accepteren risico’s). Echter in de gesprekken/ dialogen was juist veel behoefte aan
invulling geven aan het ‘klimaatadaptief handelen’ en alle

competenties die daarmee samenhangen. Daarbij speelde
sterk de vraag wat er van SAGV en de deelnemende partijen
verwacht wordt.

Wat zijn de opbrengsten tot nu toe? [regionale strategie]
De versnelling heeft een voorlopige regionale visie en set
ambities opgeleverd, in aansluiting op de landelijke doelen:
vanaf 2020 klimaatadaptief handelen en in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht zijn.
We hebben onze regionale visie als volgt verwoord: een
leefbare en gezonde regio waar het ook de komende eeuw,
ondanks of dankzij klimaatverandering, prettig, gezond en
veilig wonen, werken en genieten is.
Om hieraan invulling te geven, gaan we aan de slag met de
volgende ambities:
1 Uiterlijk in 2050 is regio Amstel-, Gooi- en Vechtgebied
volledig klimaatadaptief ingericht.
2 Vanaf nu is iedere fysieke ingreep klimaatadaptief.
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van klimaatadaptatie breed gedragen en gedeeld. Hierbij is
samenwerking essentieel. Echter, het kennisniveau en de
beschikbare inzet per (lokale) overheid kan sterk verschillen. Hierdoor hebben we in onze regio te maken met een
variatie in voortgang tussen organisaties.
Daarbij is tijd een belangrijke factor. Elke verkeerde ruimtelijke beslissing nú, moet voor 2050 opnieuw worden gedaan.
Klimaatscenario’s helpen om voor de lange termijn de juiste
beslissingen te nemen. Daarbij kan worden gekozen voor
een aanpak via de knikpunten methode. Een knikpunt is het
moment dat de omvang van de klimaatverandering dusdanig is dat het (huidige) beleid zijn doelen niet meer kan
bereiken.

Aan de slag [uitvoeringsagenda]

Kaart van het gebied met de bestuurlijke grenzen

Om deze doelen te behalen zet SAGV zich in voor een intensievere samenwerking die we bekrachtigen in een bestuursakkoord. Hierbij maken we gebruik van het online handboek als “levende” hulpstructuur en routekaart. We hebben
een gedragen uitvoeringsagenda als voorwaarde voor het
verzilveren van subsidiekansen en als aanzet voor een nadere uitwerking in uitvoeringsprogramma’s, zowel regionaal
als lokaal.
De regionale en lokale overheden concretiseren deze ambities in hun eigen beleidsplannen en processen.

Wat hebben we geconstateerd?
De effecten van klimaatverandering zijn als een crisis in
slow motion. Aanpassing (adaptatie) is nodig, zowel in onze
fysieke leefomgeving als in ons gedrag, om onze kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen en te profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt.
Ook is klimaatadaptatie een (ruimtelijke) transitie. In de regio Amstel-, Gooi- en Vechtgebied worden de uitdagingen

We gaan aan de slag met het ‘werken aan klimaatadaptatie’,
‘participatie en communicatie’ en met het ‘organiseren van
eigen en regionale opgaven’. Dat doen we in de volgende
thema’s:
•
Gezonde leefomgeving (wateroverlast en hittestress)
•
Droogte, waterbeschikbaarheid en bodemdaling
•
Waterkwaliteit
•
Vitale en kwetsbare functies en belangrijke netwerken.
Deze thema’s zijn opgehaald uit de gevoerde dialogen en
bevatten alle zowel regionale, lokale als bovenregionale
componenten. Uit de regionale adaptatiestrategie vloeit
voort welke zaken op regionaal niveau worden opgepakt, en
met welke thema’s gemeenten zélf aan de slag gaan.
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afnemende voorkeur waarbij de nadruk ligt op
vasthouden van water (sponswerking). Een afgeleide
hiervan is de Droogte-trits: ‘Vasthouden – Voorraad
Vormen – Inlaten’.
Integrale aanpak. Wij handelen vanuit het leidende
principe dat klimaatadaptatie integraal meegewogen
wordt in keuzes over ruimtelijke ontwikkelingen,
renovaties, gebruik van de bodem etc..
Klimaatbestendig bouwen bij nieuwe ontwikkelingen.

In de uitvoeringsagenda zijn de acties op korte termijn
(2025) geclusterd naar de genoemde thema’s. De uitvoeringsagenda is vooralsnog een aanzet die later nader uitwerking behoeft in een uitvoeringsprogramma. De belangrijkste acties zijn:
•
Routekaart om o.a. de benodigde normen,
beleidsdocumenten, programma’s en maatregelen per
organisatie te realiseren.
•
Intensiever samenwerken in bijvoorbeeld verbrede
gemeentelijke rioleringsplannen (vGRP’s) en regionale
watergebiedsplannen (WGP’s).
•
Lokale bestuurlijke agenda’s delen met elkaar:
looptijden vGRP’s, WBP’s, gebiedsbeheerplannen,
omgevingsprogramma’s.
•
Beschikbaar budget, inzet capaciteit en kennisbehoefte
afstemmen op de ambities - zowel regionaal als lokaal.
•
Gezamenlijk optrekken om subsidies te verwerven.

Dit doen we aan de hand van leidende principes die per
thema zijn voorgesteld om een nieuwe manier van klimaatadaptief werken af te spreken. De algemene leidende principes voor een klimaatbestendige regio zijn:
1 Blauw en groen. Het behouden en versterken van
bestaande groen/ blauwe structuren.
2 Meervoudig ruimtegebruik gaat voor enkelvoudig. Om
klimaatbestendige oplossingen die meer ruimte vragen
mogelijk te maken.
3 ‘Vasthouden – Bergen - Afvoeren’. Voor het duurzaam
omgaan met hemelwater is dit de volgorde in
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Doorkijk en advies
In de vervolgstappen zijn of gaan de gemeenten aan de slag
met hun lokale dialoogproces en uitvoeringsagenda’s. Op
regionaal niveau pakken de gezamenlijke overheden door
in het concretiseren van de uitvoeringsagenda in een programma. Het BOWA keurt deze goed, waarmee de agenda
door al haar deelnemende partijen wordt bekrachtigd. Een
programmateam is nodig om klimaatadaptatie regionaal en
lokaal te organiseren (‘omgevingsprogramma klimaatadaptatie’ aanpak), maar ook om de aanvraag stimuleringsfonds
DPRA te doen.
Behalve de kaarten in de kaartenatlas worden de onderdelen in de regionale strategie en de uitvoeringsagenda
van het handboek geactualiseerd en relevant gehouden.
De samenwerkende overheden dragen hier inhoudelijk zelf
aan bij, zodat een gedeeld eigenaarschap ontstaat. De online omgeving kan daarbij een faciliterende rol gaan spelen
als ‘community of practice’ in de voorgenomen intensievere
samenwerking.
Een nadere concretisering van het handboek naar een regionaal uitvoeringsprogramma is nodig. Om dit realiseren,

adviseert RHDHV/Infram om het handboek in de vervolgstappen te actualiseren en uit te breiden met de volgende
vijf (5) bouwstenen:
A.
Werken aan klimaatadaptatie (richtlijnen)
B.
Klimaatadaptatie in beleid
C.
Klimaatadaptatie in handelen en gedrag (intern)
D.
Participatie en communicatie (extern)
E.
Organiseren eigen en regionale opgaven

bereikt (evaluatie). Het meetbaar (monitoring) en stuurbaar
(evaluatie) maken van de voortgang van de uitvoeringsagenda ondersteunt het bestuurlijk draagvlak voor klimaatadaptatie en de financiële borging. Om hier invulling aan te
geven moet in de vervolgstappen een stappenplan en de
contouren van de monitoringstrategie opgesteld worden.

Bouwsteen A is in afwachting van de basisveiligheidsniveaus vanuit de MRA (Metropoolregio Amsterdam) en de
prestatie-eisen vanuit de Provincie Utrecht, die beide medio
2021 beschikbaar komen.
Daarnaast moet worden overwogen om de lokale kwetsbaarheden in beeld te brengen (interpretatie en waar nodig
verdiepende stresstest), evenals het vaststellen beschermingsniveaus klimaatopgaven en maken analysekaarten
klimaatopgaven.
In de klimaatbestendige en waterrobuuste stad van morgen vragen klimaatmaatregelen ook om monitoring óf en in
welke mate de geformuleerde ambities en doelen worden

Scan de QR code voor het iReport: Handboek klimaat-adaptatie in de regio
Amstel-, Gooi- en Vechtgebied.
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Planning klimaatadaptatie tot 2050 in regio Amstel, Gooi en Vecht
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Behoudens andersluidende afspraken met de opdrachtgever, mag niets uit dit document worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een
ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd.
HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de opdrachtgever.
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