
Uitvoeringsagenda Ouder-Amstel 

Legenda 
Wateroverlast
Overstroming
Hittestress
Droogtestress

DOORLOPEND
Maatregel Wat houdt maatregel in? Cluster Financiën
Aanleg DIT riool Bij de reconstructies en bij nieuwbouw wordt het regenwaterriool

waar mogelijk als drainage infiltratie (DIT) uitgevoerd  Hemel- en
grondwater wordt zo weinig mogelijk gemengd met afvalwater.

Gehele gemeente -

Integraal programeren De gemeente programmeert integraal en koppelt zo klimaatadaptatie
mee met andere projecten om bijvoorbeeld biodiversiteit of recreatie
in de wijk te realiseren. Klimaatadaptatie wordt meegenomen in de
opdrachtomschrijving van projecten (IOO), in de brieven aan inwoners
en de beleidsmedewerker duurzaamheid sluit aan bij
bewonersavonden om bewoners te adviseren over mogelijke
aanpassingen van hun tuin en huis.

Gehele gemeente -/+

Onderzoek meekopelkansen
wateroverlast maatregelen

Bij nieuwbouw en herinrichting onderzoekt de gemeente waar
wateroverlast maatregelen meegekoppeld kunnen worden.

Ouderkerk a/d Amstel
Zuid

-

Maatregelen uit GRP De gemeente neemt maatregelen zoals omschreven in het GRP. Duivendrecht -

Interregionale samenwerking Er wordt interregionaal samengewerkt om voorbereid te zijn op
eventuele overstroming.

Gehele gemeente -

Moerasbeplanting De gemeente vervangt daar waar nodig traditioneel groen door
moerasbeplanting.

Gehele gemeente +

Boven- en ondergrond Bij nieuwbouw en reconstructies wordt integraal naar de boven- en
ondergrond gekeken. Er wordt zo min mogelijk verhard oppervlak
aangelegd, maatregelen in het groen hebben de voorkeur en er wordt
voldoende waterberging op particuliere terreinen gegenereerd.

Gehele gemeente +



Bij extreme neerslag wordt de
gradatie 'ernstige hinder' niet
overschreden

Bij aanleg en reconstructies van de openbare ruimte wordt deze
zodanig ingericht dat bij extreme neerslag (eens per 100 jaar) de
gradatie ‘ernstige hinder’ niet wordt overschreden. Deze maatstaf
geldt ook voor de particuliere terreinen.

Gehele gemeente +

Handreiking overstromingsrobuust
inrichten

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen handelt de gemeente volgens
de Handreiking Overstromingsrobuust inrichten van de provincie
Noord-Holland.

Gehele gemeente -

Bomen uit laten groeien Bomen krijgen de mogelijkheid uit te groeien tot volwaardige bomen. Gehele gemeente -

Bouwkundige maatregelen Bij nieuwbouw en reconstructies worden bouwkundige maatregelen
tegen hittestress genomen zoals het aanbrengen van isolatie,
overstekken of zonwering.

Gehele gemeente -

Verkoelende maatregelen
meekoppelen

De gemeente bekijkt waar verkoelende maatregelen kunnen worden
meegekoppeld met de ontwikkelingen in het gebied en maakt deze
koppeling waar mogelijk.

De Nieuwe Kern -

Waterdoorlatende parkeerplaatsen De gemeente zorgt dat tijdens reconstructie en nieuwe aanleg het
oppervlak van de parkeerplaatsen hemelwater doorlaat naar de
ondergrond. Indien de kans zich voordoet in het dagelijks onderhoud
worden de parkeerplaatsen omgevormd.

Gehele gemeente +

Beeldkwaliteitsplan Werkstad
OverAmstel

De ambities ten aanzien van vergroenen uit het beeldkwaliteitsplan
Werkstad OverAmstel worden gerealiseerd.

Werkstad OverAmstel -

Aanleg DIT riool Bij reconstructies en bij nieuwbouw wordt het regenwater riool
uitgevoerd als drainge infiltratie (DIT riool) dat aangesloten is op
watergangen met een hoog waterpeil.

Gehele gemeente -

Coulance regeling voor particuliere
grondophoging

Bij reconstructies waarbij de openbare ruimte wordt opgehoogd
stimuleert de gemeente dat particulieren ook hun grond ophogen
door het toepassen van een coulance regeling voor het goedkoop
leveren van grond aan particulieren.

Gehele gemeente +

Aanleg DIT riool Hemelwater wordt via een DIT-riool richting het oppervlaktewater
afgevoerd De diepteligging van het DIT-riool is volledig onder het
beheerspeil van het oppervlaktewater, zodat in droge perioden
uitzakken van grondwaterstanden kan worden tegengegaan.

De Nieuwe Kern -

Gebruik informatie van nationale
kennisprogrammas

De gemeente blijft op de hoogte van proeftuinen voor onderzoek naar
bodemdaling, zoals het Platform Slappe Bodem of het Nationaal
Kennisprogramma Bodemdaling.

Gehele gemeente -



Gebruik informatie van nationale
kennisprogrammas

De gemeente gebruikt relevante informatie uit nationale en regionale
kennisprogramma’s over nieuwbouw op slappe bodem (het Platform
Slappe Bodem of het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling)
Slappe Bodem.

De Nieuwe Kern -

Openbare ruimte hersteld op
aanleghoogte

Bij reconstructies en bij nieuwbouw wordt de openbare ruimte
hersteld op aanleghoogte mits waterrobuust.

Gehele gemeente +

Afkoppelen als standaard De gemeente stelt het afkoppelen van verharde oppervlakten als
standaard bij reconstructie en nieuwbouw.

Gehele gemeente -

Restzettingseis De gemeente Ouder-Amstel bepaalt een restzettingseis voor
nieuwbouw en reconstructies.

Gehele gemeente +

2021
Maatregel Wat houdt maatregel in? Cluster Financiën
Klimaatadaptatie borgen in
gemeentelijke organisatie

Klimaatadaptatie krijgt een plek krijgen binnen de organisatie van het
beheer van de openbare ruimte.

Gehele gemeente +

Meldpunt Grondwaterproblematiek De gemeente optimaliseert samen met de gemeente Uithoorn een
meldpunt grondwaterproblemen (te veel en te weinig water) in, om
een beter beeld te krijgen van deze problematiek.

Gehele gemeente -

Aanleg riool met voldoende
hydraulische capaciteit

Bij de reconstructie van de Rijksstraatweg (start medio 2021) wordt
het regenwaterriool aangelegd met voldoende hydraulische capaciteit.

Duivendrecht -

Aanleg riool met voldoende
hydraulische capaciteit

Bij de reconstructie van de Koninginnenbuurt (start medio 2021)
wordt het regenwaterriool aangelegd met voldoende hydraulische
capaciteit.

Ouderkerk a/d Amstel
Noord

-

Communicatie wateroverlast
knelpunten naar bedrijven

De gemeente gaat in gesprek met de bedrijven over
wateroverlastknelpunten en stimuleert hen tot het nemen van
maatregelen. De gemeente maakt in de communicatie gebruik van
landelijke kennis over het vervangen van bitumen daken door groene
daken/polder daken om water op te vangen.

Werkstad Over-
Amstel

+

Benutten landelijke kennis
hittestres op bedrijventerreinen

De gemeente benut landelijke kennis over het aanpakken van
hittestress op bedrijven terreinen.

Werkstad Over-
Amstel

-

Communicatie hittestress
knelpunten naar bedrijven

De gemeente gaat in gesprek met bedrijven over (het voorkomen van)
hittestress en stimuleert bedrijven om maatregelen te nemen.

Werkstad Over-
Amstel

+



Aanleg DIT riool Bij de reconstructie van de Rijksstraatweg (start medio 2021) wordt
het regenwaterriool als drainage infiltratie (DIT) riool uitgevoerd, daar
waar nodig aangesloten op de watergang met het hoge peil.

Duivendrecht -

Aanleg DIT riool Bij de reconstructie van de Koninginnenbuurt (start medio 2021)
wordt het regenwaterriool als drainage infiltratie (DIT) riool
uitgevoerd en daar waar nodig aangesloten op de watergang met het
hoge peil.

Ouderkerk a/d Amstel
Noord

-

2022
Maatregel Wat houdt maatregel in? Cluster Financiën
Knelpunten in beeld met
Watermodelstudies

De gemeente bestudeert bestaande watermodelstudies en voert
nieuwe studies uit waar nodig om wateroverlastknelpunten in beeld
te krijgen.

Werkstad Over-
Amstel

+

Communicatie wateroverlast De gemeente gaat in gesprek met ondernemers van industriegebied
Ambachtenstraat over wateroverlast risico’s en stimuleert hen tot het
nemen van maatregelen.

Ouderkerk a/d Amstel
Zuid

+

Onderzoek extra bescherming
infrastructuur

De gemeente stelt een notitie op om ervoor te zorgen dat in de
omgevingsvisie belegd wordt dat er voldoende ruimte voor dijken is.

Gehele gemeente +

Aanpassen gemeentelijke
infrastructuur

De gemeente onderzoekt welke objecten (zoals elektriciteitscentrales)
en vitale infrastructuur (ontsluitingswegen, elektriciteit, data) een
hoog risico lopen bij overstromingen.

Gehele gemeente +

Planten bomen en uit laten groeien
tot volwaardig groen

De gemeente plant waar mogelijk bomen in het centrum van
Duivendrecht en laat deze uitgroeien tot volwaardig groen.

Duivendrecht -

Verplichten bouwkundige
maatregelen hittestress

De gemeente onderzoekt manieren om gebouweigenaren te
motiveren om groen toe te voegen op, aan en rond een gebouw.

Gehele gemeente +

Communicatie hittestress De gemeente gaat in gesprek met scholen en ouderenlocaties over
(het voorkomen van) hittestress.

Ouderkerk a/d Amstel
Zuid

+

Onderzoek voorkomen
warmteuitstraling A9

De gemeente zoekt uit met welke maatregelen uitstraling van warmte
vanaf de A9 richting het dorp voorkomen kan worden.

Ouderkerk a/d Amstel
Zuid

+

NK tegelwippen De gemeente doet mee aan het NK tegelwippen. Dit kan eventueel
gecombineerd worden met een samenwerking met Steenbreek of de
Tegeltaxi

Gehele gemeente -



2023
Maatregel Wat houdt maatregel in? Cluster Financiën
Gesprek omgeving over
wateroverlast

De gemeente gaat in gesprek met bewoners en woningcorporaties in
Duivendrecht over wateroverlastknelpunten en stimuleert hen tot
actie.

Duivendrecht +

Gesprek omgeving over hittestress De gemeente gaat in gesprek met scholen en ouderenlocaties over
(het voorkomen van) hittestress.

Duivendrecht +

NK tegelwippen De gemeente doet mee aan het NK tegelwippen. Dit kan eventueel
gecombineerd worden met een samenwerking met Steenbreek of de
Tegeltaxi

Gehele gemeente -

Communicatie paalrot en
bodemdaling knelpunten naar
omgeving

De gemeente neemt paalrot en bodemdaling mee in communicatie
naar de omgeving. Inwoners, bedrijven en eigenaren van woningen
zijn zich bewust van de problematiek en wat zij zelf kunnen doen.

Gehele gemeente +

2024
Maatregel Wat houdt maatregel in? Cluster Financiën
Communicatie wateroverlast De gemeente gaat in gesprek met inwoners, ondernemers, scholen en

eigenaren in Ouderkerk over wateroverlast en stimuleert hen tot het
nemen van maatregelen.

Ouderkerk a/d Amstel
Noord

+

NK tegelwippen De gemeente doet mee aan het NK tegelwippen. Dit kan eventueel
gecombineerd worden met een samenwerking met Steenbreek of de
Tegeltaxi.

Gehele gemeente -

Verkoelende maatregelen
meekoppelen

De gemeente gaat in gesprek met de omgeving over de risico’s
rondom hittestress en hoe deze risico’s voorkomen kunnen worden.

Ouderkerk a/d Amstel
Noord

+



0 en 6 jaar
 6-12 jaar
Na 12 jaar
Meekoppelkans
Anders

Wateroverlast 
Overstoming 
Hitte 
Droogte 

Gehele gemeente
Duivendrecht
Werkstad Over-Amstel
De Nieuwe Kern
Ouderkerk a/d Amstel Noord
Ouderkerk a/d Amstel Zuid


