
Van idee naar uitvoering Het stappenplan

Stappenplan klimaatbestendig ontwikkelen van een wijk

Gevoeligheden
Bijzonderheden

Gebruikers, Actoren

Wie zijn in welke fase je betrokkenen? 
Zorg voor het op maat inlichten over het voorgenomen traject

Verzamel de input voor de stresstesten bij verschillende personen en organisaties. Creëer op die manier 
betrokkenheid en nieuwsgierigheid.

STAP Toelichting

Stresstest huidige situatie (0-meting)

Weten: ken je 
ontwikkelingsgebied!

Toelichten resultaten stresstesten

Verzamelen informatie Maak gebruik van bestaande berekeningsmethoden. 

Erken de beperkingen ervan en gebruik dit in je analyse. Gebruik de reacties uit de toelichting om je 
analyse aan te scherpen op het gebied van bewustwording en gedrag.

Willen: ambitie bepalen

Klimaatwerksessie

Stresstest 2050 bij regulier bouwen

Waar staan we nu en wat zijn de gevolgen wanneer we niets doen?  

Maak hierin de vertaalslag zodanig dat betrokkenen begrijpen wat de klimaatverandering betekent voor 
een wijk of gebied ten aanzien van wateroverlast, droogte- en hittestress.

Wat betekenen de resultaten van de stresstesten en welke risico’s en kansen op het gebied van water, 
droogte en hittestress willen we aanpakken?  

Wat zijn onze ambities ten aanzien van deze klimaatthema’s? Hoe hoog leggen we de lat? 
Focus alleen op de nieuwe wijk of breder? 

Wat zijn de mogelijkheden om als buffer voor de omgeving te fungeren? 

Welke andere belangen zijn te combineren (bijvoorbeeld CO2-reductie, zoetwatervoorziening, etc.)? 
Breng de baten van klimaatmaatregelen (TEEB-stad) inzichtelijk, naast voorkant kosten?

Toetsing

Monitoring en toezicht volgen de maatregelen in de praktijk. 
Dit maakt bijsturing mogelijk en geeft handvaten voor de (bestuurlijke) verantwoording van de 

klimaatambitie.

Omschrijving ambitie De resultaten uit de ambitiesessie kort en bondig samenvatten tot een transparante ambitie. 
Gebruik hierin termen als:  “wij voorkomen dat…” of ‘wij willen maximaal of minimaal….’ uitgesplitst naar 

wateroverlast, droogte- en hittestress. Denk hierbij in effecten in plaats van maatregelen. 

Inbedding in beleid

Een uitgewerkte ambitie en ontwerpprincipes  tot beleidsregels waaraan ontwikkelaars in de toekomst te 
voldoen bij het bouwen van een nieuwe wijk. 

Voeg een operationeel hoofdstuk toe met denkrichtingen en houd rekening met monitoring en toezicht 
op de uitwerking.

Werken en waarmaken

Gemeente en 
waterschap 

nemen voortouw

Partijen weten wat er speelt 
binnen het gebied en omgeving

Stresstesten met behulp van bekende 
modellen. 

Resultaten communiceren

Stresstesten op basis van (schets)ontwerp 
met behulp van bekende modellen. 

Bij akkoord: monitoring, toezicht houden op bouw en 
ontwikkeling, volgen van baten in de tijd

Gedrag

Techniek

Beleid

Vaststellen ambitie

Een (schets)ontwerp dient eerst getoetst te worden aan het beleid en adaptatie-opgave vanuit de 
stresstest. Het uitvoeren van een stresstest ter verificatie van het ontwerp, moet uitsluitsel geven of 

de voorgenomen maatregelen voldoende tegemoet komen aan de gestelde ambitie.

Raadsinformatie Waar staan we nu en wat zijn de gevolgen wanneer we niets doen?  
Maak hierin de vertaalslag zodanig dat bestuurders en bewoners nut en noodzaak begrijpen

Doelen, extra belangen inventariseren en 
‘baten in beeld’.

Ambitie bepalen en hier afspraken over 
maken

Monitoring en toezicht

Water-

overlast 

Hitte-
stress

Droogte-

stress

Gemeente en waterschap nemen 
voortouw

Toelichten resultaten met voorbeelden. 


