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Samenvatting
Klimaatadaptatie houdt in dat de fysieke leefomgeving wordt aangepast en minder 
kwetsbaar wordt voor de gevolgen van extreem weer vanwege klimaatverandering. Naar 
aanleiding van de stresstesten en gesprekken met verschillende stakeholders is een 
klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda opgesteld. Op basis van de nu opgestelde 
klimaatadaptatiestrategie zou er structureel jaarlijks € 113.500 nodig zijn en 300 uur 
capaciteit vrij gemaakt moeten worden. Op dit moment is er echter geen ruimte in de 
begroting om dit op te vangen. De gemeente zal geld ontvangen van het Rijk om de 
strategie uit te voeren. De taken die geld kosten, zullen pas worden uitgevoerd, wanneer 
het geld binnen is. De raad wordt gevraagd de klimaatadaptatiestrategie en de 
uitvoeringsagenda toch vast te stellen. Het betreft immers op de inhoud een aanvullende 
manier van kijken naar de openbare ruimte die van belang is. Indien middelen vanuit het 
Rijk beschikbaar komen voor klimaatadaptatie, is het voorstel die in te zetten voor deze 
strategie.

Wat is de juridische grondslag?
n.v.t.

Wat is de voorgeschiedenis?
De afgelopen eeuwen zijn er veel meer broeikasgassen in de lucht gekomen. Die houden 
meer warmte van de zon vast, waardoor de temperatuur op aarde stijgt. In de afgelopen 
140 jaar is het wereldwijd gemiddeld 0,9°C warmer geworden. Van de laatste 16 jaar 
waren er 14 warmer dan ooit gemeten. De stijging van de temperatuur heeft gevolgen 
voor het klimaat: dat verandert. Afgelopen zomer is dat zeer duidelijk geworden door de 
overstromingen in Limburg en India, de bosbranden op Sardinië en in Australië en 
Griekenland en de extreem hoge temperaturen aan de Middellandse Zee, in Canada en 
de Verenigde Staten. 
Ook dichter bij huis, in Ouder-Amstel, zien we de gevolgen van weersextremen 
toenemen. De windhoos waardoor enkele jaren geleden veel bomen zijn omgewaaid of 
beschadigd, met als duidelijkste beeld de kaalslag bij de Ouderkerkerplas. In 2020, het 
warmste jaar ooit gemeten, was het ook in Ouder-Amstel bovenmatig warm en droog. 
Daar hadden het dagelijks leven (hittestress) en het groen (droogtestress) onder te 
lijden. 2021 kende na een koude start een nattere zomer dan normaal waardoor een 
explosie aan groen tot problemen in het groenonderhoud leidde. Deze extremen zullen 
de komende jaren toenemen.

Waarom dit raadsvoorstel?
Klimaatadaptatie houdt in dat de fysieke leefomgeving wordt aangepast en minder 
kwetsbaar wordt voor de gevolgen van extreem weer vanwege klimaatverandering.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (Deltaplan) is een gezamenlijk plan van gemeenten, 
waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust 
in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, 
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hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Het plan stelt dat Nederland in 
2050 klimaatbestendig en waterrobuust moet zijn. Dit vraagt niet alleen om een goede 
inrichting van de openbare ruimte, maar ook van gebouwen, huizen en tuinen. In dit 
Deltaplan is onder andere afgesproken dat alle gemeenten een klimaatadaptatiestrategie 
en uitvoeringsagenda opstellen. De klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda van 
de gemeente Ouder-Amstel ligt nu voor. 

Wat gaan we doen?
Volgens het Deltaplan doorlopen gemeenten één keer in de zes jaar de weten-willen-
werken cyclus ten behoeve van klimaatadaptatie. Deze cyclus start met het inzichtelijk 
krijgen van de knelpunten op het gebied van klimaatverandering door middel van een 
stresstest (weten). Vervolgens voert de gemeente een gesprek waarin de knelpunten 
samen met gebiedspartners worden afgewogen en wordt gewerkt aan de gezamenlijke 
ambities (willen). De maatregelen voor klimaatadaptatie worden vervolgens beschreven 
in een uitvoeringsagenda en worden daarna uitgevoerd (werken).

Met verscheidene stresstesten is inzicht gekregen in de knelpunten binnen de gemeente 
Ouder-Amstel.1 De gemeente Ouder-Amstel kan worden getypeerd als een gemeente 
met een lage ligging en een venige ondergrond. De gemeente heeft te maken met hoge 
grondwaterstanden, wat een groot risico op wateroverlast na extreme neerslag met zich 
meebrengt. Tijdens droogte kan het uitzakken van de grondwaterstand leiden tot 
bodemdaling- en paalrotproblematiek. Daarnaast heeft de gemeente te maken met een 
toename in hittestress tijdens hete zomers. Doordat Ouder-Amstel een laag gelegen 
gemeente is, moet er ook rekening worden gehouden met een kleine kans op 
overstromingen vanuit het boezemsysteem. De knelpunten zijn besproken met 
gebiedspartners, zoals het waterschap en de veiligheidsregio. 

Er wordt voorgesteld de volgende principes vast te stellen:
1. De gemeente zorgt dat alle nieuwe ontwikkelingen klimaatadaptief worden 

gerealiseerd. Dit betekent dat wanneer er een schop in de grond gaat in de 
openbare ruimte, de gemeente ervoor zorgt dat de nieuwe situatie minimaal 
voldoet aan de gestelde ambities op het gebied van klimaatadaptatie.

2. De gemeente koppelt slim mee met bestaande projecten. Nieuwbouw, zoals De 
Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel worden meteen klimaatadaptief ontwikkeld. 

3. De gemeente gaat in gesprek met inwoners, bedrijven en woningeigenaren om 
bewustwording te realiseren en verdere informatie op te halen. 

4. De gemeente werkt samen met stakeholders om verder inzicht te verkrijgen in 
klimaat gerelateerde problemen binnen de clusters, tot creatieve oplossing te 
komen en koppelkansen zoveel mogelijk te benutten en te stimuleren.

5. Groen, tenzij…. Dit principe houdt in dat ecologische oplossingen altijd de 
voorkeur hebben boven ‘puur technische’ oplossingen. 

Er wordt voorgesteld om de volgende algemene ambities vast te stellen:
1. De gemeente is voorbereid op heftige neerslag;
2. De gemeente is voorbereid op een overstroming;
3. Tijdens hitte biedt de gebouwde omgeving een gezonde en aantrekkelijke 

leefomgeving;
4. Bij langdurige droogte (potentieel maximaal neerslagtekort 300mm, eens per 10 

jaar) wordt schade aan bebouwing, wegen, groen en vitale en kwetsbare functies 
voorkomen.

Naar aanleiding van deze principes en ambities zijn er concrete doelen en maatregelen 
opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn: 

1 https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c742eb272f1749c38ac7b509007f839e en 
https://agv.klimaatatlas.net/ 

https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c742eb272f1749c38ac7b509007f839e
https://agv.klimaatatlas.net/
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- De gemeente zorgt dat tijdens reconstructie en nieuwe aanleg, het oppervlak van 
de parkeerplaatsen hemelwater doorlaat naar de ondergrond. 

- De gemeente vervangt daar waar nodig traditioneel groen door moerasbeplanting 
(planten die beter tegen natte voeten kunnen). 

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

Voor de gebieden Duivendrecht, Werkstad OverAmstel, De Nieuwe Kern, Ouderkerk 
Noord en Zuid zijn aanvullende gebiedsgerichte ambities, doelen en maatregelen 
opgenomen. 

Alle maatregelen zijn vervolgens in een jaarplanning opgenomen, de uitvoeringsagenda. 
Deze uitvoeringsagenda is, net als de klimaatadaptatiestrategie, te vinden in de bijlage. 

Wat is het maatschappelijke effect?
Door het vaststellen van de klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda kunnen de 
eerste stappen worden gezet richting een klimaatbestendig en waterrobuust Ouder-
Amstel in 2050. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Elke verkeerde ruimtelijke beslissing nu, moet voor 2050 opnieuw worden gedaan. Dit 
heeft te maken met de lange omlooptijd van deze structuren en daarmee geringe 
flexibiliteit om ze aan te passen aan klimaatverandering. Keuzes die nu worden gemaakt, 
investeringen die nu worden gedaan bepalen voor een groot deel de netwerken van de 
komende decennia. Blijven die kansen bij deze investeringen nu liggen, dan kan het 
tientallen jaren duren voordat zich opnieuw de gelegenheid voordoet.2 De stresstesten 
helpen om voor de lange termijn de juiste beslissingen te maken. Het college stelt dan 
ook voor om nieuwe ontwikkelingen in de openbare ruimte en de nieuwbouw meteen 
klimaatadaptief te realiseren. Onder de streep is dit goedkoper, omdat bijvoorbeeld de 
parkeerplaatsen over tien jaar niet opnieuw aangelegd hoeven te worden als blijkt dat ze 
te vaak onderlopen, terwijl de bestaande bestrating nog prima is. Hierdoor worden de 
extra kosten van klimaatadaptief ontwikkelen beperkt.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Op basis van de nu opgestelde klimaatadaptatiestrategie zou er structureel jaarlijks 
€ 113.500,- nodig zijn en 300 uur capaciteit vrij gemaakt moeten worden. Dit betreft 
vooral maatregelen in de openbare ruimte ten aanzien van wegen, groen en openbare 
verlichting. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ander materiaalgebruik, zoals van klinkers 
naar waterdoorlatende graskeien, en het extra verhogen of verlagen van het maaiveld 
voor drooglegging of juist het plaatsen van een waterbuffer. Als gevolg hiervan moet dan 
ook aanwezige beplanting worden vervangen. Ook eventuele kabels van de openbare 
verlichting in de grond moeten dan worden verlegd. De ambtelijke capaciteit is nodig om 
de gesprekken aan te gaan met inwoners. 

Op dit moment is er echter geen ruimte in de begroting om dit op te vangen. De raad 
wordt gevraagd de klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda toch vast te 
stellen. Het betreft immers op de inhoud een aanvullende manier van kijken naar de 
openbare ruimte die van belang is. Ten eerste zijn er maatregelen opgenomen die geen 
aanvullend budget nodig hebben, ten tweede wil het college meteen van start kunnen, 
zodra de gelden binnen zijn. 

Voor een aantal maatregelen is geen aanvullend budget nodig, die kunnen meegenomen 
worden in de lopende acties. Zo worden bijvoorbeeld de gestelde technische eisen 
meegenomen in de gesprekken met ontwikkelaars van zowel de grote als de kleinere 
projecten. 

2 https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Aanpassen_aan_klimaatverandering_WEB_2.pdf 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Aanpassen_aan_klimaatverandering_WEB_2.pdf
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Voor een aantal maatregelen is op grond van eerdere raadsvoorstellen al budget vrij 
gemaakt, bijvoorbeeld het aanleggen van DIT-riolering op basis van het gemeentelijk 
rioleringsplan Ouder-Amstel en de aanplant van (extra) bomen tegen hittestress.  
De rest van de maatregelen zal uitgevoerd worden zodra er extra geld beschikbaar komt 
vanuit het Rijk, via het Deltaplan ruimtelijke adaptatie en/of het Klimaatakkoord.3 Tot op 
heden is het onduidelijk wanneer deze gelden vrijkomen en hoeveel en hoe structureel 
deze dan zijn. Deze maatregelen betreffen vooral de gesprekken met inwoners en het 
toepassen van klimaatadaptatie in nieuwe ontwikkelingen, voor zover dit niet past in de 
begroting (hierbij kan gedacht worden aan het verhogen of verlagen van het maaiveld en 
het plaatsen van een waterbuffer). 

In de uitvoeringsagenda is een kolom ‘Financiën’ opgenomen. De maatregelen waar een 
minnetje achter staat, zullen worden uitgevoerd, ongeacht of er extra geld beschikbaar 
komt. Als er achter een maatregel een plusje staat, wordt deze pas uitgevoerd als er 
gelden vrij komen. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De strategie en uitvoeringsagenda zijn opgesteld in samenwerking met de 
assetmanagers van DUO+. Ook zijn er gesprekken geweest met de veiligheidsregio, het 
waterschap en de woningcorporaties. 

In de regio Amstel-, Gooi en Vechtgebied zijn er ook regionale risicodialogen gevoerd en 
wordt een regionale strategie en uitvoeringsagenda opgesteld. Het doel is om hier van 
elkaar te leren, partners te betrekken en in aanmerking te komen voor subsidies vanuit 
het rijk.

Daarnaast wordt binnen de MRA gewerkt aan een intentieovereenkomst 
klimaatbestendige nieuwbouw. De uitgangspunten van de conceptovereenkomst zijn 
verwerkt in de klimaatadaptatiestrategie die nu voorligt.  

Een van de principes van de klimaatadaptatiestrategie is dat de gemeente in gesprek 
gaat over hitte, droogte en water met haar inwoners. In 2021 gaat de gemeente al in 
gesprek met geïnteresseerde ondernemers binnen het bedrijventerrein Werkstad 
OverAmstel. In 2022 zal er een communicatietraject voor Ouderkerk zuid, inclusief de 
ambachtenstraat worden opgezet. In 2023 gebeurt dit voor Duivendrecht en in 2024 
voor Ouderkerk noord. Het doel van dit communicatietraject is inwoners informeren wat 
ze kunnen doen aan klimaatadaptatie, zoals het vergroenen van de tuin en het plaatsen 
van zonneschermen, maar ook het ophalen van informatie. Waar blijft het water 
bijvoorbeeld staan in de straat, en op welk pleintje is met warm weer echt niet te 
verblijven. 

Wat is het vervolg?
De taken zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda worden de komende jaren uitgevoerd 
voor zover hier dekking voor is. Na 6 jaar worden de stresstesten opnieuw uitgevoerd en 
wordt er een nieuwe klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda opgesteld.  

3 https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/sra/impulsregeling-klimaatadaptatie/
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Hoe monitoren en evalueren we?
Na 6 jaar wordt bekeken welke input van bewoners er is gegeven en welke lessen er zijn 
geleerd. Dit wordt meegenomen in de nieuwe strategie.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,   de burgemeester,

  
R. van Reijswoud   J. Langenacker
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