Verslag - sfeerimpressie

Regiotafel Deltaplan Ruimtelijke
Adaptatie – Regio Noordwest: verslag en
sfeerimpressie

Aan

Deelnemers

Vught, versie 19 maart 2017

Van

Igno Pröpper, Lonneke van Oort en Krist Dekkers
www.partnersenpropper.nl
www.opgavengestuurdwerken.nl

Inhoudsopgave
Introductie .......................................................................................................1
Plenaire aftrap ................................................................................................ 2
Sprekers ............................................................................................................................ 2
Inleidingen vooraf – plenair................................................................................................ 4
Ter inspiratie: deltaplan voor inhoudelijk vraagstuk én voor samenwerking ....................... 7

Aan de slag in werkgroepen ............................................................................ 8
Goede energie! .................................................................................................................. 8

Kernresultaten uit de werkgroepen ................................................................. 9
Conclusie en afsluiting.................................................................................... 12
Interviews na afloop van de 3e regiotafel ........................................................ 14
Yigall Schilp, programma Ruimtelijke Adaptatie bij het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu ............................................................................. 14
Sofie Stolwijk, Projectleider Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie .......................................... 14

Pagina 1

Introductie
Op woensdag 8 maart 2017 vond de 3e Regiotafel “Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie” (DPRA) plaats
in Muiden.
Doel van de bijeenkomst
1
Herkennen/ erkennen van de urgentie van ruimtelijke klimaatadaptatie.
2
Agenderen van het ambitieniveau: Klopt het dat een ‘Niveausprong’ nodig is?
3
Agenderen van wat nodig is: Hoe dit ambitieniveau te realiseren?
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Plenaire aftrap
Sprekers
Joke Geldhof

Gedeputeerde Provincie NoordHolland en lid stuurgroep DPRA

“Wij hebben een hoop water, Ruimtelijke Adaptatie is
aan de orde. We bespreken vandaag de gevolgen.
Steeds meer hagelbuien, hittegolven et cetera. Daarop
zijn we niet voorbereid in verband met verstedelijking.
Mitigatie is nodig en adaptie is belangrijk. Het heeft
gevolgen; doorwerking op alle systemen. […] Het is een
gezamenlijke opgave.” […]
“Dit is niet alleen met technische ingrepen op te lossen.
Maakbaarheid verschuift naar adaptatie. Deze locatie is
een mooi voorbeeld als onderdeel van de Hollandse
waterlinie. Een ander voorbeeld is Marken. Vroeger
stonden de woningen daar op palen in verband met
mogelijke overstroming. Tegenwoordig niet meer.
Wellicht moet het in de toekomst weer op palen.” […]
“We kijken ver vooruit. De deltabeslissing is in 2014
ondertekend zodat Nederland er in 2050 er klaar voor
is. Waterwegen in de stad, slimme oplossingen, maar
dat is nog niet voldoende. Daarom een nieuw
deltaplan. De opbrengst van vandaag is daarbij nodig.
Waar moet het over gaan, welke prioriteiten?

Stefan Kuks

Voorzitter landelijke
stuurgroep DPRA
Watergraaf Vechtstromen

“Deze middag is onderdeel van een tour door
Nederland. We maken een deltaplan voor RA, dat is
onderdeel van een groter deltaprogramma. In 2008 is
eerst voorzien in een plan voor waterveiligheid. Daarna
een plan voor te weinig water; zoet water. Hoe kunnen
we met schaarste toch goede dingen doen. Het 3e
onderwerp is nu Ruimtelijke Adaptatie. Er is daarover
eerder al een deltabeslissing genomen, maar het blijkt
dat er nog een tandje bij moet. We willen een stevige
aanpak met u ontwikkelen. Via deze tour halen we
informatie op hoe u vindt dat die aanpak er uit moet
zien. Waar gaat het dan precies over? O.a. bodemdaling,
wateroverlast, hitte, overstroming en droogte. […]
We moeten het anders benaderen. Wat als we niks
doen? Wat wordt dan het probleem? Als we niks doen
dan ontstaat er 71 miljard euro schade richting 2050.
Hoe zorgen we dat dit minder wordt? Het gaat niet
alleen over wateroverlast maar ook over droogte. Er
mag nog meer aandacht komen voor het stedelijk
gebied. Denk aan o.a. funderingsschade. Ook hitte. Als
het zomers warmer worden dan we gewend zijn, kunnen
we daar dan tegen? Zo nee, wat kunnen we doen? […]

Pagina 3

Dat de schade komt is onvermijdelijk, je kunt Nederland
niet zo inrichten dat alle wateroverlast wordt
opgevangen. Dan is er de vraag ook nog wie is
aansprakelijk voor die schade? Vindt u dat die schade
moet neervallen bij de getroffenen of hebben we als
samenleving een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Is
het een collectieve verantwoordelijkheid? Wat willen we
dan preventief doen om die schade zoveel mogelijk te
beperken? Maar ook, wat kunnen particulieren zelf doen
om de schade zoveel mogelijk te beperken? […]
Er is een stuurgroep: alle vier de bestuurslagen zijn hierin
vertegenwoordigd. Het is dus een brede stuurgroep. We
werken vanuit gedeeld eigenaarschap. Het is een opgave
van iedereen, een opgave waar al lang aan gewerkt
wordt. Bijvoorbeeld aan waterberging en riolering wordt
al jaren veel aan gedaan via goede borging in het
omgevingsbeleid. Wat ontbreekt er nog en moet erbij
komen?[…]
Het Deltaplan gaat uit van de trits: weten, willen,
werken. Een tandje erbij komt op het willen aan. Hoe
wilt u dat het programma er de komende jaren uit ziet
en hoe groot moet dat tandje erbij zijn?”

Sofie Stolwijk

Projectleider
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

“Ik ben Projectleider DPRA. We werken met een
interbestuurlijk projectteam dat bestaat uit waterschappen,
provincie en het rijk. Het is een nationaal bredere
projectgroep omdat het een nationaal plan moet worden.
Waarom een Deltaplan? Er ligt een deltabeslissing waarin is
afgesproken dat er in 2050 Nederland een
klimaatbestendige en water robuuste inrichting heeft.
Met het Deltaplan richten we ons dus op een
klimaatbestendige situatie in 2050, maar we zien nu al dat
er in 2020 al veel meer gerealiseerd moet worden dan we
eerder dachten. De urgentie heeft dus toegenomen en uit
de evaluatie blijkt dat we met de huidige werkwijze de
doelen niet gaan halen. Er moet dus een tandje bij.
Het Deltaplan beoogt concretisering en operationaliseren
van (tussen)doelen. Er zijn in het hele land veel voorbeelden
en aanpakken. Kennisdeling en -ontwikkeling is een
belangrijk onderwerp omdat we nog ontzettend veel van
elkaar kunnen leren. Het dient ook ten behoeve van
overzicht slagkracht en wederzijdse inspiratie, maar moet
ook vooral een handelingsperspectief bieden voor het
versnellen van de transitie in ieders praktijk.
De scope van het deltaplan: Het Deltaplan behandelt
wateroverlast, hittestress (vooralsnog nog een beetje
ondergeschikt), overstroming en droogte.
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We moeten kijken naar bebouwde omgeving, landelijk
gebied en samenhang daartussen. Bodemdaling staat
inderdaad ook op het netvlies omdat het de kwetsbaarheid
van het klimaat vergroot.
De reikwijdte van het Deltaplan. Het is een publiek én
privaat plan. Het is niet alleen van overheden. Er zijn ook
bijeenkomsten van niet overheidspartijen. Ook daar is veel
energie en enthousiasme. Mensen willen ambassadeur
worden in hun branche. Dat is een punt dat we goed kunnen
en moeten benutten.
Belangrijk punt zal ook zijn het kiezen van een goede
sturingsfilosofie. Trefwoorden zijn in ieder geval
samenwerking, stimuleren en faciliteren. […]
Dan, de governance. Het Deltaplan wordt opgebouwd uit
regionale plannen. Daarom is de regionale betrokkenheid zo
belangrijk. De vraag is wat willen we bereiken en hoe gaan
we samenwerken? En wat voor governancestructuur willen
we opbouwen om te kunnen samenwerken?
Ook hoe krijgen we burger, bedrijfsleven en MO aan boord?
Tot slot: de planning is krap. Voor de zomer moet het plan
er zijn zodat het op Prinsjesdag kan worden aangeboden.
We zijn nu bezig met regio- en thematafels en daarna gaan
we schrijven. In mei/juni is het niet af. Het is een 1e plan wat
jaarlijks zal worden geactualiseerd.”

Inleidingen vooraf – plenair
Hetty Klaver
Dijkgraaf,
Waterschap Zuiderzeeland

Binnen ons waterschap hebben we de luxe positie van veel
groen en veel water. Maar het best bewaarde geheim is dat de
bodem in Flevoland daalt. We werken hierover samen met
gemeenten Almere en Noordoostpolder. Urgentie is er nu
niet, maar moeten wel zorgen dat het goed blijft gaan en de
luxe positie behouden.

Rob Veenman
Hoogheemraad,
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

Ons watersysteem is op peil. Vanuit de gedachte van de
Omgevingswet hebben we een omgevingsschets gemaakt, er
ligt al stuk vanuit waterbeheer, samenwerking is erg
belangrijk. Dit proces is in West Friesland goed gelopen, we
hebben daar een basisdocument ingebracht. Nu is ook groot
Alkmaar er mee bezig. Gemeentelijke diensten leveren ook
een bijdrage; voor hen een mooie mogelijkheid om ideeën in
te brengen.

Pagina 5

Pagina 6

Jacqueline Verbeek Nijhof
Gedeputeerde, Provincie Utrecht

“Belangrijk onderwerp in de Provincie Utrecht is bodemdaling.
Ook bij de waterschappen ligt er de vraag ‘Welke plek geven
we bodemdaling?’ Meerlaagse veiligheid is ook van belang.”
Rond het vraagstuk bodemdaling is bewustwording
noodzakelijk. Neem bijvoorbeeld horizontale en verticale
onderwater drainage, het gesprek er over voeren is al een
eerste stap. Naast bewustwording is kennisdeling een
belangrijk item. Op straatniveau kunnen er grote verschillen
zijn in bodemdaling. Het vraagstuk is ingewikkeld, de
toekomstvastheid ervan is belangrijk.

Pieter de Groene
Wethouder,
gemeente Stichtse Vecht

De gemeente participeert in een samenwerkingsverband
klimaatadaptatie van Utrechtse gemeenten en in het
waterketenoverleg vanuit het waterschap Amstel Gooi en
Vecht. Belangrijke 0nderwerpen zijn kennisdeling en
samenwerken. Nu doen 6 gemeenten mee in het Utrechtse
samenwerkingsverband, 5 dus nog niet, waardoor zij voor dit
onderwerp op achterstand komen.
Kennisdeling doe je niet alleen. We vragen ons af of
ruimtelijke adaptatie als onderwerp ook speelt bij wethouders
RO. Wij hebben een portefeuille water, die ook betrokken
wordt bij de omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt breder
geïnterpreteerd dan alleen ruimtelijke ordening.

Gerard van den Top
Dijkgraaf, Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht, mede namens de
gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel Gooi en
Vecht zitten samen in de werkorganisatie Waternet. Dat heeft
voordelen. Amsterdam Rainproof met als uitgangspunt dat
elke druppel telt is een mooi voorbeeld.
Ook grootschalige vraagstukken als: Wat kunnen we doen om
de haven klimaatbestendig te maken? hebben aandacht. Met
de haven en de provincie kijken we er naar. In het
regenbestendig maken van de binnenstad zijn de grachten
heel waardevol. Grachten liggen er namelijk niet voor de
toeristen, maar voor al voor berging van water!
Wat zou de schade in de regio Amsterdam zijn als er een
extreme bui zou vallen? Het gebied is voor 100-en miljarden
verzekerd.
Ook moeten we het landelijk gebied robuuster maken. Hoe
ziet het er uit over 30 jaar? Niet alles zal er in 2050 nog zijn.
Wat moeten we dan concreet en serieus oppakken? We
moeten afspreken wat een perceel bijdraagt aan
waterbergend vermogen. Daarnaast moeten we nadenken
over of we op de lange termijn overal functies moeten blijven
faciliteren. Daarbij speelt ook het peil van het IJsselmeer met
een strategische waterreserve et cetera.
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Jacqueline Buitendijk
Directeur Risicobeheersing van de
Veiligheidsregio Utrecht

Veiligheid regio Utrecht heeft twee doelen:
1
Samenwerken om capaciteit te benutten
2
Informatiepositie
We moeten de Veiligheidsregio beter op de kaart zetten.
We zijn gewend om te denken in scenario's, dat mag beter
bekend zijn. We hebben al veel. Lift alstublieft mee op wat er
al is bij ons. Wij zijn stand by, we werken met 2400 mensen!

Ter inspiratie: deltaplan voor inhoudelijk vraagstuk én voor samenwerking
Igno Pröpper

(dagvoorzitter)
Directeur Partners+Pröpper

De term ‘Deltaplan’ is terecht gekozen. Het vraagstuk is
immens. ‘Deltaplan’ verplicht om uit een ambitieus vaatje te
tappen.
Het gaat dan niet alleen om de inhoud – ruimtelijke adaptatie
aan het klimaat: het omgaan met veel water en veel hitte, maar
ook om de kwaliteit van samenwerking tussen overheden,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers’.
De opgave is om veel meer te werken vanuit integrale opgaven
in plaats vanuit ‘kokers’ of deze nu opgetrokken worden vanuit
een sector, een thema of een actor. Dit vraagt denken in termen
van ‘aandeelhouderschap’ in gemeenschappelijke opgaven. In
deze opgaven kan het naast klimaat ook gaan om economie,
natuur en landbouw, cultuur, leefbaarheid, woningbouw etc.
Binnen deze benadering kan je nog steeds specifiek inzoomen
vanuit de optiek van ruimtelijke klimaatadaptie. De term
‘portfoliomanagement’ is dan van toepassing waarbij je aandeel
neemt in meerdere kansrijke en belangrijke opgaven, waar je
inschat dat deze opgaven een goede bijdrage leveren aan
ruimtelijke klimaatadaptatie.
Samenwerken dwars door organisatiegrenzen is nodig, publiek
en privaat, met partners vanuit verschillende schaalniveaus.

Animatiepresentatie Igno Pröpper (youtube)
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Aan de slag in werkgroepen
Goede energie!
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Kernresultaten uit de werkgroepen
Rob Veenman
Hoogheemraad,
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

“Bewustwording niet alleen burgers, maar ook collega's en
bestuurders.
Is er nog een regionale structuur nodig? Probeer mensen en
organisaties aan te jagen. Provincie heeft daar belangrijke rol
bij.”
Wat gaat er goed?

Watervisie Noord-Holland als kader voor invulling van de
Ruimtelijke Ordening met partners.

Aannemers en projectontwikkelaars ook meenemen in
problematiek.

Werken aan waterbewustzijn / bewustwordingsproces:
workshops van Waterschappen bestuurders en
ambtenaren.

De samenwerking van Bodem en Water.

Kijken naar openbaar groen en bestrating.

Het inzetten op afkoppelen van het hemelwater.

Agenderen waterdilemma's in de omgevingsvisie van
Noord-Holland. De waterbeheerders zitten hier goed aan
tafel en brengen kennis in.

De samenwerking met gemeenten in het kader van de
watertoets en waterplannen.

Werken met scholen om de jeugd ook meer waterbewust
te maken.

Op wijk/straat niveau; bestrating en groen kijken hoe
aanpassing mogelijk is om de omgeving
klimaatbestending te maken.

Operatie Steenbreek
Wat moet beter?

Nagaan hoe je invloed kan hebben op het
''bestratingsgedrag'' van burgers.

Parkeerplaatsen opofferen voor groen.

Bestuurlijk duidelijke ambities voor initiatieven vanuit de
maatschappij.

Verleiden (tuincentra) of verplichten. Waar zetten we op
in?

Kleine pragmatische oplossingen bekijken en delen 
kennis delen.

Ruimtelijke Adaptatie meer op de politieke agenda.
Wat moet in het Deltaplan komen?

Versterking van de regionale samenwerking ter
uitvoering van het Deltaplan.

Niet een grote scheiding aanbrengen tussen het landelijk
en het stedelijk gebied.

Samenwerking regionaal en landelijk kennisdeling
faciliteren.

Grote steden kunnen kleine gemeenten ook helpen om
stappen te zetten.
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Hetty Klaver
Dijkgraaf,
Waterschap Zuiderzeeland

Adaptief beleid vanwege onzekerheid in
snelheid/ontwikkeling van de klimaatverandering.
Samenwerking in de koepels versterken  voorbeeld
investeringsagenda.

Leonie Verhagen
“Hoe communiceer je met mensen? Enecogevoel oproepen en
handelingsperspectief bieden. Hierin meenemen burger en
bedrijf. Het gaat over miljarden, dat luistert nauw.”
Hetty Klaver
“Het is een groot vraagstuk, maar we doen het in kleine
stappen. DPRA is een abstract begrip, daar moet een beter
woord voor komen. […] Er zijn mooie voorbeelden, zoals
waterberging in schutting.”
Wat gaat er goed?

Rainproof (o.a. faciliteren bottom up initiatieven)

Bouw envelop met heldere eisen voor ontwikkelingen

In bedrijventerreinen zoals van het Havenbedrijf zijn
allerlei kansen voor water vertragende groenstroken et
cetera.

Bodem heeft een belangrijke rol voor opslag en
buffering.

Voor het stedelijk gebied heeft HDSR samen met de
tuincentra een folder en aanpak ontwikkeld voor
ontharding en vergroening van de tuinen inclusief de
schuttingen.

Bewustwording door tools als de “overstroom ik” app en
klimaatrobuuste schoolpleinen.

In nieuwe wijken transparantie bieden naar bewoners
over risico’s (overlast, bodemdaling etc.).

In Oosterwolde ligt de verantwoordelijkheid voor de
inrichting en beschermingsniveau bij de bewoners.

Hamburg toont aan dat klimaatadaptatie goed inpasbaar
is.
Wat moet beter?

Afstemming eisen vanuit klimaatopgaven en andere
eisen zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid.

De afwegingen voor de openbare ruimte moeten meer
integraal zijn (politieke keuzen).

Urgentie besef zonder dat schades zijn opgetreden. Dat
vergt inzichten in de reële risico’s.

Klimaatopgave aan de voorkant in planvorming
meenemen.

Niet alleen een overheidsopgave. Ook burgers hebben
een rol. 80% van de ruimte is niet in bezit bij de overheid.

Doelmatige technische oplossingen hebben beperkingen
en acceptatie zal onderdeel van de strategie moeten
worden.

Eisen aan de voorkant gericht op klimaatbestendigheid
kunnen leiden tot extra investeringskosten. Vanuit de
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concurrentie tussen gemeenten kan daar op beknibbeld
worden. Dit vergt regionale coördinatie.
Omslag naar een meer faciliterende overheid die
maatschappelijke initiatieven oppakt. Niet meer alles zelf
willen regelen en oplossen.
Omgevingsvisies en de processen daar naar vormen een
kans om de klimaatopgaven aan andere
maatschappelijke opgaven te koppelen.

Wat moet in het Deltaplan komen?

Het is een heel grote opgave. Daar moeten we niet van
schrikken maar juist aan de slag gaan en in stukjes
oppeuzelen.

Uitwisseling van kennis en ervaringen. Goede en
mindersuccesvolle voorbeelden ontsluiten.

Regie op de procesinrichting (zonder in de regionale
verantwoordelijkheid te treden).

Oppakken belemmeringen en/of hiaten in regelgeving
(zoals over vloerpeilen). Experimenteerruimte creëren.

Stimuleren uitwisseling van netwerken. Het Deltaplan
kan daarbij ondersteunen
Dennis Straat
Wethouder, gemeente Zaanstad

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan hoe te
communiceren. Als wij die urgentie zien, hoe vermarkten we
het vraagstuk dan? Hoe borgen we het in het gedrag in de
(eigen) organisaties. Dat het moet weten we, echter hoe?
“Mijn pleidooi is: begin gewoon ergens.”
Wat gaat er goed?

Er zijn al veel goede initiatieven. Promoot die en bouw
daarop voort.

Veel partijen weten elkaar al te vinden. Voortzetten.

Klimaatadaptatie is een hot onderwerp.

Tips:
> Maak “Klimaatje” (denk met elkaar mee).
> Urgentie ervaren en omzetten in kansen.
> Doe niet alleen pilots, maar schaal het op en doe het
vanzelfsprekend.
> Niet stil zitten. Alvast gaan beginnen (laaghangend
fruit).
> Combineer met andere opgaven zoals groen of
energietransitie.
Wat kan beter?

Het is een gezamenlijke opgave, waarbij het van belang is
dat men elkaars opgave goed kent.

Kennis en kennisdeling (klimaatatlas en opendata) zijn
essentieel voor gemeenten om met het onderwerp ook
aan de slag te kunnen gaan.

Ruimtelijke adaptatie is deels ook acceptatie. Overheid
kan niet alle gevolgen wegnemen.
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Communicatie is essentieel, richting burgers en private
ondernemingen.
Vooral een opgave bij vervanging, herstructurering en
nieuwbouw. Zorg daarbij voor afstemming in wetgeving.
Vraag is wie de governance moet organiseren; per
opgave en schaalniveau zal deze anders zijn. Provincie
kan hierbij een verbindende en regisserende rol spelen.
Ruimtelijke Adaptatie is een cultuurverandering: bottom
up, top down en middendoor.

Wat moet in het DPRA komen?

Zorgdragen voor kennis en up to date en open data.

Communicatie faciliteren.

Een platform bieden voor instrumenten en voorbeelden.

Afstemmen wet- en regelgeving.

Aanjagen van innovatieve oplossingen.

Faciliteren governance.

Conclusie en afsluiting
Stefan Kuks

Voorzitter landelijke
stuurgroep DPRA
Watergraaf Vechtstromen

Het was een mooie bijeenkomst. Het in kleinere groepjes
werken gaat goed om ideeën op te halen.
Het is een abstracte opgave, moeten we meer laten leven.
Ook laten aansluiten op bestaande acties en kijken waar
koppeling met andere zaken mogelijk is.
Niet eenvormige aanpak, maar ergens beginnen
Groot complex vraagstuk, maar maak het behapbaar. Er is een
kennisplatform nodig om te verbinden, waar
handelingsperspectief is in actie komen. Openbare ruimte is
slechts 20% ten opzichte van 80% publiekelijk.
Behoefte aan goede voorbeelden, situationele moet er wel in
blijven.

Joke Geldhof

Gedeputeerde
Provincie Utrecht

“Fijn dat ik gekomen ben, er is urgentie in veel besturen. Niet
alleen voor de energietransitie, maar ook voor ruimtelijke
adaptatie. We moeten zorgen dat we kunnen leven met
klimaatverandering.”
“We hebben veel opgehaald vandaag. Naast agendering bij de
provincie, gemeenten en waterschappen moeten we dit ook
landelijk agenderen.
Er zijn al veel overlegstructuren waarin we dit kunnen
beleggen. Begin wel in de goede richting, begin met het laten
voelen van urgentie.”
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Interviews na afloop van de 3e regiotafel
Yigall Schilp, programma Ruimtelijke Adaptatie bij het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Wat gaat u zelf doen aan Ruimtelijke Klimaatadaptatie?
“Gisteren met 60 niet-overheden gesproken, de 80%. In basis dezelfde ideeën echter ambitie is
anders. Enthousiasme is er om ambassadeur te zijn voor het onderwerp en samen te werken aan
oplossingen.”

Sofie Stolwijk, Projectleider Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Wat heeft deze bijeenkomst opgeleverd ten opzichte van andere bijeenkomsten?
“De Governancecode: Er is concreet aandacht voor onderlinge samenwerking en er zijn hier wel
ideeën over hoe dit te doen.”

