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Stad in transitie

Klimaatadaptatie??

Groot onderhoud & beheer??

Energietransitie??

Bouwopgave??

Handreiking 
Slim 

Koppelen



Slim koppelen

Koppelen Op de hoogte stellen van elkaars plannen (vrijblijvend)

Planning afstemmen op elkaars opgaven (intentie)

Integraal plan voor project X opstellen 
(samenwerken incidenteel)

Standaard werkwijze ontwikkelen waarin integraal 
binnen gemeente/regio in ieder project wordt gewerkt
(samenwerken structureel)
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Klimaatadaptatie (KA)

Karakteristiek opgave Relevantie voor koppelkans

Type klimaatimpact (KEA) + maatregelenset (TKS) kunnen per 
locatie verschillen. 

Maatwerkoplossing per locatie, geen standaardadvies. Vaak 
betrokkenheid KA expert nodig.

Urgentie verschilt, afhankelijk van omvang impact en doelgroep 
locatie (e.g. hittestress ouderenlocatie). 

Bij grote urgentie (knelpunten) mbt KA is de vraag: kan er 
gewacht worden op koppelkans?  

Adaptatie op gebouw, kavel, straat, wijk, stad en 
stadsregioniveau (TKS)

Koppelkansen vanuit KA mogelijk op alle schaalniveaus

Fysieke KA maatregelen met substantiële impact vragen vaak 
om (her)inrichting of (her)bouw, om voldoende effect te hebben.

Koppelkansen spelen op inrichtingsniveau (niet bij regulier 
beheer), dus koppelkansen meenemen in planning en ontwerp.

(Her)inrichting/(her)bouw is ingrijpend, vraagt qua 
budget/overlast/organisatie veel, uitvoering laag-frequent.

Koppelen kan ‘window of opportunity’ voor KA vergroten, 
meer/frequenter aanleiding tot (her)inrichting/bouw.

KA gaat idealiter via verschillende stappen (stresstest, 
risicodialoog etc.)

Loopt adaptatie ‘in fase’ met andere opgaven?



Bouwopgave woningbouw 
- Vervangings- en uitbereidingsopgave van 1 

miljoen woningen tot 2030
- 7 miljoen huizen en 1 miljoen andere 

gebouwen verduurzamen.
- in 2030 8,5 miljoen huishoudens, gemiddelde 

grootte huishoudens daalt.
- Stad: meeste groei verwacht.

Bouwopgave utiliteitsbouw 
- Meer vraag woonvoorzieningen voor 65+ers. 
- Verbeteren kwaliteit scholen.
- Transformatie vastgoed om tegengaan 

leegstand.

Bouw



Groot onderhoud & beheer OR, onderdeel asset management

Rotterdam



Regio’s Regionale 
Energie Strategie 
(RES)



Opgave
Processen
Planning 

Energietransitie







Klimaatadaptatie & Energietransitie koppelen op maatregelen of proces?



Meerdere mogelijkheden voor aardgasvrij wonen

Straat open!



I. Nieuwbouw – bouw & energietransitie

II. Bestaande stad – openbare ruimte: groot onderhoud & energietransitie

III. Bestaande stad – vastgoed: renovatie & energietransitie

Handreiking Slim Koppelen



Nieuwbouw

Rol gemeente
- Ambitie gemeentelijke nieuwbouwopgave (aantal, 

woning/bedrijven)
- Sturen op invulling op locatie, PvE (incl. eisen KA)
- Instrumenten: bestemmingsplannen, 

omgevingsplannen, verordeningen, anterieure 
overeenkomsten etc.

Adaptatiemaatregel Reden voor 
meekoppelen Hoe te doen? Belangrijke partijen

Gebouw-gebonden 
maatregelen. Bijvoorbeeld 
de oriëntatie op de zon en 
het aanleggen van een 
groen dak.

Met een beperkte extra 
inspanning wordt een 
gebouw beter beschermd 
tegen klimaatverandering.

Afhankelijk van 
omstandigheden. Het kan 
bijvoorbeeld worden 
afgedwongen met regelgeving, 
of het kan worden gestimuleerd 
met communicatie en subsidie.

Gemeente, projectontwikkelaar, 
ingenieursbureau/ ontwerper, 
aannemer.



Nieuwbouw
Verkenning- en initiatief-fase Planfase Uitvoeringsfase

Klimaatatlas/-gevoeligheid plangebied 
> bestemmingsplan

Zorg belanghebbenden (incl. Grondzaken & Economie) en elkaars belangen te kennen 

Toetsingskader klimaatbestendig 
bouwen > vergunningen

Organiseer toetsingsmomenten > 
watertoets / weging waterbelang

Maak ism Beheer lijst KA maatregelen 
> LIOR

Zorg voor KA budget > rioolheffing
Selecteer aannemers met KA 

ervaring > aanbestedingscriteria



Bestaande openbare ruimte

?Uitvoering 
energietransitie gepland?

Hotspot klimaatimpact > 
KA uitvoering?  

Renovatie wijk gepland? Groot onderhoud riolering 
gepland?

Herinrichting straat / 
groen gepland?

Herinrichting OR 
gepland? 

Groot onderhoud straat 
gepland?

Groot onderhoud groen 
gepland?

JA

JA

JA

JA
JA

JA

JA

JA

Dagelijks beheer en 
onderhoud

NEE



Wanneer gaat de straat open?

Aanleiding kans Tip KA ambtenaar

KA uitvoeringsplan Klein (weinig zeer urgente plekken + beperkt 
budget)

Koppel andere opgaven mee, 
verlaag kosten KA

Energietransitie (ET) Groot (groot aandeel stad, uitvoering komende 10-
15 jr)

Trek samen op met ET

Herinrichting OR (e.g. leefbaarheid) Groot (redelijk deel stad, uitvoering continue) Trek samen op met 
Leefbaarheid / OR

Herinrichting straat/groen (e.g. parkeren, 
veroudering plantsoen)

Groot (redelijk deel stad, uitvoering continue) Trek samen op met Verkeer en 
Groen, ken MJIP

Renovatie wijk (panden + OR) (e.g. 
vervallen buurt / bedrijventerrein)

Beperkt (beperkt deel stad, uitvoering continue) Trek samen op met Wonen / 
wooncorporaties

Groot onderhoud 
riolering/wegen/groen/algemeen

Groot (redelijk deel stad, uitvoering continue) Ben op de hoogte van de 
planning van MJOP

Regulier onderhoud 
riolering/wegen/groen/algemeen

Klein (geen kansen voor KA) -



Thema Uitwerking Mogelijk knelpunt KA Kans KA

Groenbeheer

Behoud groen

Ruimtebeslag: minder plek voor 
KA maatregelen door groen en 
wortels. Grote impact vooral op 
wateroverlast maatregelen

Toevoegen extra retentie nabij 
bomen > minder hittestress 
door verdamping groen

Groenbeheer Vervangen groen
Bomen weghalen en jonge 
bomen terugplanten: meer 
hittestress

Droogte-resistente beplanting

Duurzaam beheer - circulariteit Grondstoffenbeperking Hoogteverschil voor berging op 
straat vraagt om meer materiaal

Verkeersveiligheid Geen verlaagd straatprofiel 
i.v.m. vallen

Minder mogelijkheden om water 
te bergen of af te voeren in 
straatprofiel

Parkeernorm Strenge parkeernorm = veel 
parkeerplaatsen

Ruimtebeslag: meer 
parkeerplaatsen betekent 
minder ruimte voor groen

Opnieuw bestraten met 
doorlaatbare verharding

Kabels en leidingen Aanleg nieuwe kabels/leidingen Ruimtebeslag Werk met werk maken

Kansen & knelpunten koppelen klimaatadaptatie aan groot onderhoud



Handvatten voor KA ambtenaar

• Ben er vroeg bij! (hoe eerder, hoe kansrijker)

• Zorg dat KA in MJIP/MJOP komt.

• Maak KA als de nieuwe norm > zet het in LIOR

• Ken en spreek de taal van andere disciplines 
(verkeer, groen, beheer, ...)

• Formuleer zorgvuldig in aanbesteding: criteria 
project, selectiecriteria aannemer, BPKV criterium

• Stem uitvoering KA af met Beheer

• Maak KA onderdeel v Omgevingsmanagement



Renovatie bestaande vastgoed

Rol gemeente
- Ambitie gemeentelijke nieuwbouwopgave (aantal, 

woning/bedrijven)
- Sturen op invulling op locatie, PvE (incl. eisen KA)
- Instrumenten: bestemmingsplannen, 

omgevingsplannen, verordeningen, anterieure 
overeenkomsten etc.

Adaptatiemaatregel Reden voor 
meekoppelen Hoe te doen? Belangrijke partijen

Gebouw-gebonden 
maatregelen. Bijvoorbeeld 
de oriëntatie op de zon en 
het aanleggen van een 
groen dak.

Met een beperkte extra 
inspanning wordt een 
gebouw beter beschermd 
tegen klimaatverandering.

Afhankelijk van 
omstandigheden. Het kan 
bijvoorbeeld worden 
afgedwongen met regelgeving, 
of het kan worden gestimuleerd 
met communicatie en subsidie.

Gemeente, projectontwikkelaar, 
ingenieursbureau/ ontwerper, 
aannemer.



Adaptatiemaatregel Effect (en effecitiviteit) Extra meerwaarde Koppelmoment

Gebouworiëntatie op 
het zuiden (grootste 
raamoppervlak gevel 
op het zuiden)

Beperkt hittestress in het 
gebouw (++)*

Goede zoninval in de 
winter voor passieve 
verwarming
Goede oriëntatie voor 
zonnepanelen  

Renovatie, gevelvervanging

Koele gevel (wit, groen, 
koele materialen)

Beperkt hittestress in het 
gebouw (++)*

Energiebesparing 
koeling/voorkomen airco’s
Biodiversiteit

Nieuwbouw, renovatie, groot 
onderhoud, gevelvervanging

Blauw-groen dak Beperkt wateroverlast 
(++/+++), hittestress 
(0/+)*

Mogelijk efficiëntere PV-
cellen op groene daken

Dakrenovatie, groot onderhoud

Zonwering, 
beschaduwde gevel

Beperkt hittestress in het 
gebouw (+++)*

Herinrichting openbare ruimte 
(bomen), gevelvervanging, 
renovatie.



Actor Motivatie en belangen Handelingsperspectief gemeente

Woningbouw-
corporatie

Wooncomfort huurders
Geen extra kosten voor 
huurder
Geen schade of 
waardevermindering 
vastegoed

1. Creëren van bewustwording, urgentie en agendering: 
delen informatie uit stresstest

2. Breng maatschappelijke waarden in beeld (MKBA)
3. Betrek directe en indirecte baathouders (waterschap, verzekeraar, GGD)
4. Klimaatadaptatie meenemen in algemene onderhouds- en 

renovatieplanningen
5. Specifieke eigendommen rond knelpunten identificeren en corporatie 

betrekken in gebiedsproces
6. Regelgeving (hemelwaterverordening, omgevingsplan)

Belegger Vastgoed aantrekkelijk voor 
verhuurders
Geen klachten van 
huurders nav exteem weer
Geen schade of 
waardevermindering 
vastgoed

1. Specifieke eigendommen rond knelpunten identificeren en belegger 
betrekken in gebiedsproces

2. Delen informatie uit stresstest, focus op korte termijn (wat kan er binnen nu 
en 10 jaar mis gaan). Kwantificeer de risico’s

3. Regelgeving

Gebruiker-eigenaar 
(woningen en 
bedrijven)

Geen schade of 
waardevermindering 
vastgoed
Aantrekkelijke 
leefomgeving

1. Creëren van bewustwording door publiekscampagne (bijvoorbeeld operatie 
steenbreek)

2. Stimuleringsregeling (bijvoorbeeld een subsidie)
3. Inschakelen van intermediairs (bijvoorbeeld tuincentra)



Bezwaren tegen meekoppelen?

“Meekoppelen is duur!”

“Meekoppelen is 
planmatig lastig!” 

“Meekoppelen kost tijd 
en duurt te lang”

“Meekoppelen is 
organisatorisch ingewikkeld”

“Meekoppelen is technisch 
lastig” 



Bezwaren Tips voor een gesprek over deze bezwaren

“Meekoppelen is duur!”

- wie draait er op voor de extra 
kosten?

- de klimaatmaatregelen zijn 
duurder, 

- daar is niet voor gebudgetteerd; 
- geld nu is meer waard dan geld 

later, 
- laten we het later doen!

Niet meekoppelen kan ook kostbaar blijken: door opgaven apart te benaderen kunnen 
werkzaamheden na elkaar worden gepland in plaats van dat ze gelijktijdig plaatsvinden. 
Dit is vaak duurder en minder efficiënt. Daarnaast, klimaatadaptatie maatregelen 
leveren een keur aan hoofd- en nevenbaten op: waterretentie, infiltratie, koelte, 
evapotranspiratie, gezondheid, recreatie, natuurwaarde, verhoging vastgoedwaarde, 
etc., die voor je collega’s overtuigende argumenten kunnen zijn om adaptatie-
maatregelen toch mee te nemen in hun plannen, met name waar de meerwaarde 
concreet te maken valt (je maakt er een mooier of beter project van) of te monetariseren
is (aangezien het bijdraagt aan het bereiken van je doelen kun je er ook een financiële 
bijdrage aan leveren). 

“Meekoppelen is planmatig lastig!” 

Het gevoel kan bestaan dat het 
aanpakken van één opgave al lastig 
genoeg is. Integratie van ruimtelijke 
functies vergt vaak meer kennis, 
data, begrip van het stedelijk 
systeem, oplossingsrichtingen. Dit 
kan inderdaad meer werk opleveren 
en meer tijd kosten.

Wanneer klimaatadaptatie echter niet wordt meegenomen in plannen, bestaat het
gevaar dat gebiedsfuncties niet weloverwogen worden beschermd (neven-functies van
een gebied), en dat (op termijn) kritieke gebiedsfuncties (vanuit een klimaat perspectief,
bijvoorbeeld retentie, infiltratie) niet meer geleverd kunnen worden. Adaptatiepaden
kunnen zo ‘afgesloten’ worden; lange termijn adaptatiestrategieën – wellicht op hoger
overheidsniveau – kunnen moeilijker of onmogelijk worden gemaakt door het
‘dichtbouwen’ in gemeenten.
Hiernaast is dit juist een leuke uitdaging. Er bestaan vele mooie voorbeelden waarbij
functies zijn gecombineerd om tot een klimaatadaptieve inrichting van stedelijk gebied te
komen. Creativiteit en gebiedskennis zijn belangrijk om hiertoe te komen.
Klimaatadaptatie kan het argument zijn om op een andere manier naar een gebied te
kijken en zo tot een beter resultaat te komen.



Samengevat
Huidige knelpunten klimaatimpact stad > nu aanpakken

Overgrote deel stad > koppelen kan motor zijn achter uitvoering KA

Koppelkansen: op proces (‘straat open’) en inhoud (‘groendak & PV’)

KA ambtenaar:  vraagt voldoende capaciteit en pro-actieve houding richting andere 
afdelingen gemeente

KA instrumentarium: juiste info & kaders per planfase > gericht op koppel-actoren

Bezwaren: ga gesprek aan met juiste argumenten

Maak KA-inclusief werken tot norm!



Stellingen

• Koppelen gaat klimaatadaptatie veel 
opleveren.

• Koppelkansen worden onvoldoende benut.

• Koppelen vraagt van KA ambtenaren meer 
dan nu bedacht is.

• Koppelen blijft altijd lokaal maatwerk.

• Lessen uit koppelen zijn voldoende 
beschikbaar.


