
Klimaatadaptatie is een zaak van iedereen:

overheden, burgers en bedrijven. Maar hoe vin-

den ze elkaar? Initiatieven kunnen zowel van 

bovenaf als van onderop ontstaan. Door samen

te werken brengen partijen ze van de grond. In

het kader van de WaterStraat Trainee Challenge

2018 bedachten jonge professionals hoe de 

resultaten van de door lagere overheden uit te

voeren klimaatstresstest een aanzet kunnen zijn

tot een integrale aanpak voor klimaatadaptatie:

van inventarisatie via risicoanalyse naar partici-

patie. Voor deze aanpak zijn de resultaten van

drie teams  gecombineerd.
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Hoe schakel je met zijn allen van kwetsbare naar kansrijke plekken? Hoe zet je succesfactoren als mee-koppelkansen en 
politieke draagkracht laagdrempelig en optimaal in? Het resultaat is een stappenplan voor klimaatadaptatie in stedelijk gebied.

#4 Totaalbeeld

Leg deze drie kaarten over elkaar heen en er ontstaat een beeld van de meest kwetsbare èn kansrijke plekken in
de gemeente: de hotspots en wetspots. Dit totaalbeeld vormt het uitgangspunt van een integrale risicoanalyse
aan de hand waarvan wordt bepaald op welke locatie(s) maatregelen nodig dan wel wenselijk zijn. 

Schaalniveau gemeente

#5 Risicoanalyse

Welke risico’s brengen klimaatadaptieve maatregelen op de geïdentificeerde plekken met
zich mee? Met behulp van een risicomanagementtool (software) bepalen beleidsmede-
werkers, projectleiders en beheerders van de relevante afdelingen gezamenlijk op welke
plek(ken) klimaatadaptatie het meest nodig dan wel wenselijk is. De uitkomst is een door
de eigen organisatie gedragen integraal besluit. 

#1 Stresstest

In het kader van het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie voeren alle
lagere overheden uiterlijk in
2019 een klimaatstresstest uit.
Deze analyse resulteert in een
kaart met kwetsbare locaties. 

#2 Belevingskaart

Waar en in welke mate ervaren inwoners daadwer-
kelijk overlast tijdens een periode van extreme neer-
slag, droogte of hitte? Om dit in kaart te brengen,
benadert de overheid inwoners via sociale media
met deze twee vragen. Met behulp van analysesoft-
ware voor sociale media kan een sociaalgeografi-
sche analyse worden gemaakt: een belevingskaart. 

#3 Projectenkaart

Het loont om klimaatadaptatie te koppelen aan
investeringen en ingrepen in de fysieke ruimte
die al begroot dan wel gepland zijn. Breng in
kaart welke relevante projecten en onder-
houdswerkzaamheden in de komende jaren
worden uitgevoerd en breng deze meekoppel-
analyse in beeld op een projectenkaart. 



Schaalniveau locatie

#6 Participatietraject

Start een participatietraject waarbij hotspots en wet-
spots openbaar worden gemaakt. Alle mogelijk be-
trokken partijen worden geïnformeerd over de status
van locaties en noodzaak van adaptieve maatrege-
len. De overheid legt uit wat er nodig is, welke (tech-
nische) maatregelen mogelijk zijn, en hoe overheid,
belanghebbende partijen en bewoners daarbij 
kunnen samenwerken. Ook initiatieven vanuit de sa-
menleving worden opgepakt. Input van bewoners,
b.v. uit de belevingskaart, wordt meegenomen. 
Betrokkenen worden uitgenodigd voorstellen aan te
dragen. De overheid toetst deze op haalbaarheid,
kosten en impact. Dit leidt tot een shortlist van kans-
rijke maatregelen. 

#7 Voorlichting 
en locatiebesluit

Tijdens een door de overheid georga-
niseerde bijeenkomst worden de
kansrijke maatregelen toegelicht
door de indieners (wat houdt de maat-
regel in?) en de overheid (waarom 
is hij kansrijk, wat zijn voors en 
tegens?). Hierbij gaat de overheid
specifiek in op mogelijke regelingen
en financiële prikkels voor maatrege-
len op eigen grond. Vervolgens geven
aanwezige partijen en bewoners via
een stemming aan welke maatrege-
len de voorkeur krijgen. De uitkomst
is een door de overheid, partijen en
bewoners gedragen locatiebesluit. 

#5 Locatiestrategie

Op basis van het besluit over het klimaat-
bestendig maken van een specifieke lo-
catie wordt een locatiestrategie bepaald.
Welke klimaatadaptieve maatregelen
zorgen voor een klimaatbestendige hot-
spot of wetspot? Welke partijen spelen
een rol in de totstandkoming en uitvoe-
ring van deze maatregelen? Welke belan-
gen hebben deze partijen op de locatie en
hoe kan de overheid deze borgen in het
kader van klimaatadaptatie? Wat wordt
er van bewoners gevraagd en wat wordt
van hen verwacht? Hoe kan de overheid
hun belangen borgen? 
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TipsOntwikkel een apart innovatie-
budget voor de lange termijn

waarvan verschillende afdelingen 
gebruik kunnen maken. 

Betrek beheerders vroegtijdig bij
voorstellen voor toepassing van

technische innovaties en verken met
hen én met leveranciers in hoeverre in-
novaties geschikt kunnen worden ge-
maakt voor toepassing in de openbare
ruimte. 

Zorg ervoor dat klimaatadaptatie
kwalitatief en kwantitatief wordt

ingebed in het handboek openbare
ruimte. 

Kies het juiste moment om aan-
dacht te vragen voor nieuwe 

oplossingen. Bijvoorbeeld na extreem
weer en overlast. 

Richt je op bestuurders en poli-
tieke partijen die duurzaamheid

en innovatie hoog in het vaandel heb-
ben maar vraag alle leden van Ben W
als ambassadeurs op te treden en het
collectieve belang van het traject en de
aanpak uit te dragen. 

Informeer partijen en bewoners in
de gemeente of regio over 

de aanpak van hotspots en wetspots en
deel de behaalde resultaten en 
successen (samenwerking/innovatie/
veiligheid/leefbaarheid). 
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Als gemeente of jonge professional  deelnemen in 2019?  Kijk op www.nationaleklimaatadaptatiechallenge.nl
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