
Kern van onze aanpak is dat we de 
opgaven trechteren & prioriteren en 
tegelijkertijd draagvlak & eigenaarschap 
creëren. Hierdoor komen we tot een 
gedragen en realistische strategie en 
uitvoeringsagenda. De verschillende 
stappen vormen de kapstok om maatwerk 
binnen elke gemeente te kunnen leveren.

VAN STRESSTEST NAAR UITVOERING
OP NAAR EEN KLIMAATBESTENDIGE LEEFOMGEVING

Meer piekbuien, hete zomers en 
langdurige perioden van droogte. Het 
klimaat verandert en dit heeft gevolgen 
voor onze ruimtelijke inrichting en de 
manier waarop we omgaan met water.

Weten - Willen - Werken
Door ons nu aan te passen aan het 
klimaat, blijft onze omgeving leefbaar en 
veilig. Dit doen we door:

• Inzichtelijk te maken waar 
klimaateffecten leiden tot opgaven en 
kansen (stresstesten)

• Te bepalen wat de rol en ambitie van 
uw organisatie daarin is (risicodialoog) 

• Acties en meekoppelkansen te bepalen 
voor de lange en korte termijn 
(strategie en uitvoeringsagenda)

ROLLEN & 
MEEKOPPEL
KANSEN

STRESS-
TESTEN

EXTERNE 
DIALOOG

KEUZE 
SITUATIES & 

PRIORITEREN

AMBITIES & 
BESTUURLIJKE 

TOETSING

STRATEGIE & 
UITVOERINGS-

AGENDA

Zij gingen u voor:

Draagvlak & 
eigenaarschap

Trechteren & 
prioriteren

Samen met u bespreken we de organisatie: 
hoe wordt het proces georganiseerd, wie 
zit er in het kernteam en op welke manier 

wordt uw bestuur betrokken? 

Monique de Groot
06-15380949
Monique.degroot@tauw.com

Edwin van der Strate
06-53166613
Edwin.vanderstrate@tauw.com

Benieuwd wat ons Klimaatadaptatie 
Team voor u kan betekenen? Neem 

dan een kijkje in dit interactieve 
stappenplan door op de icoontjes van 
de kapstok te klikken. Direct contact 

opnemen mag natuurlijk ook!
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Stresstesten
Met stresstesten kunnen we de effecten 
van piekbuien, hete zomers en langdurige 
perioden van droogte aan de hand van 
modelstudies ruimtelijk inzichtelijk maken. 
Hiermee wordt duidelijk waar knelpunten 
kunnen optreden.

Impactanalyse
Naast de gestandaardiseerde stresstesten, 
maakt TAUW ook een eerste vertaling van 
‘stress’ naar handelingsperspectief. Een 
aantal voorbeelden:

• Afstand-tot-koeltekaart: deze kaart 
geeft de afstand weer van een pand tot 
een koelte plek

• Wolkbreuk-schadeschatterkaart: deze 
kaart geeft de verwachte schade per 
pand weer bij een bepaalde bui

• Begaanbaarheid-wegenkaart: deze 
kaart geeft aan welke wegen nog 
begaanbaar blijven

Tooling Tygron
Voor onze stresstesten en impactanalyses 
maken we gebruik van Tygron, waarmee

live effecten en maatregelen doorgerekend 
kunnen worden. Hiermee kunnen we naast 
kaarten de effecten ook 3D en over tijd 
laten zien. Zo zie je precies hoe een extreme 
bui tot afstroming komt of hoe hittestress 
zich gedurende de dag en nacht 
manifesteert in een dichtbebouwde straat.

“Tygron analyses hebben ons 
geholpen om de klimaatopgave op 
bedrijventerrein Waarderpolder 
ruimtelijk en concreet te maken.”

- Gemeente Haarlem

Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Ruben Keizer
06-53353367
Ruben.keizer@tauw.com

DE STRESSTESTEN

INZICHTELIJK MAKEN WAT ER GEBEURT BIJ EXTREEM WEER
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Voorbeeld loopafstand tot koeltekaart Apeldoorn

Veel gemeenten hebben de stresstesten 
al gedaan. Wij gebruiken deze als 

uitgangspunt en vullen deze, indien 
nodig, aan. 

https://www.youtube.com/watch?v=ze24LOF9WFs
mailto:Ruben.keizer@tauw.com


OPGAVEN PRIORITEREN

WAT VERSTA JIJ ONDER: “KLIMAATBESTENDIG”? 

Trechteren
Niet alle opgaven zijn relevant voor uw 
gemeente en niet alle opgaven liggen op 
het bordje van de gemeente. Samen met u 
selecteren we de relevante opgaven. We 
maken hiervoor gebruik van de NAS-
bollen, aangevuld met uw gebiedskennis 
en onze ervaringen. Het resultaat is een 
behapbaar overzicht van de voor uw 
gemeente relevante opgaven.

Prioriteren
De urgentie waarmee de opgave opgepakt 
moet worden, wordt bepaald door de kans 
dat het optreedt en de omvang van het 
gevolg. De discussie over wat wanneer 
wel/niet acceptabel is voeren we met 
verschillende sectoren tijdens de dialoog. 
Zo ontstaat inzicht in elkaars standpunten 
en komen we tot een gedragen prioritering 
en definitie van wat we klimaatbestendig 
vinden.

Tijdens de dialoog bespreken we de 
opgaven aan de hand van situaties, 
bijvoorbeeld “door piekneerslag staat 
water op wegen”. De deelnemers delen de 
situaties vervolgens in verschillende

categorieën in:
• Urgente situaties: op korte termijn wordt 

er actie ondernomen
• Onwenselijke situaties: men pakt het 

probleem aan, zodra er meegekoppeld
kan worden

• Acceptabele situaties: men 
communiceert over het probleem, maar 
lost het niet op

“ De risicodialogen verbinden en laten 
ons stil staan bij verschillende belangen. 
Zo wordt klimaatadaptatie onze 
gezamenlijke opgave.”

- Gemeente Amersfoort

Deze werkvorm is zowel geschikt voor in- als 
externe werksessies. Met tal van partijen 
zoals corporaties, de provincie, 
veiligheidsregio, het waterschap, de 
dorpsraad, natuurorganisaties, het 
waterbedrijf, tuincentra, bedrijven, etc. 

Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Joren Zwaan
06-50589332
Joren.zwaan@tauw.com

Voorbeeld prioriteringstabel
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Met behulp van GIS analyses worden de 
situaties die tijdens de dialoog als 
onacceptabel, onwenselijk en acceptabel 
zijn gecategoriseerd, vertaald naar 
zogenoemde risicokaarten. Hierdoor wordt 
duidelijk om hoeveel locaties het gaat en 
waar deze zich bevinden.

Voorbeeld
Als men het onacceptabel vindt dat 
hoofdroutes niet meer begaanbaar zijn voor 
hulpdiensten bij een bui van 70 mm/uur, 
dan lichten op de kaart alle hoofdwegen op 
waar bij een bui van 70 mm/uur meer dan 
15 cm water blijft staan.

In het vervolggesprek bespreken we deze 
situaties met u. Daarbij staat de vraag 
centraal welke rol de gemeente wil in het 
aanpakken van het knelpunt. Hierbij 
hanteren wij de vier overheidsrollen van de 
NSOB: realiseren (zelf doen), reguleren 
(afdwingen), samenwerken en 
ondersteunen (waarbij anderen in de lead 
zijn). De rolkeuze heeft consequenties voor 
de acties die ondernomen moeten worden 
en die terugkomen in de uitvoeringsagenda.

Meekoppelkansenkaart
Ter voorbereiding voor het opstellen van de 
uitvoeringsagenda combineren wij de 
risicokaarten met geplande 
werkzaamheden. Hierdoor wordt 
inzichtelijk waar de gemeente de komende 
jaren toch al aan de slag gaat en waar dat te 
combineren is met de klimaatopgave.

“Met behulp van de kaarten van TAUW 
hebben we onze opgave concreet in 
beeld gekregen en hebben we bovendien 
inzicht op welke locaties we kunnen 
meekoppelen met andere projecten.”

– gemeente Almelo

Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Eefje Vissers
06-54712427
Eefje.vissers@tauw.com

ROLLEN & MEEKOPPELKANSEN

INZICHTELIJK MAKEN VAN DE OPGAVE

Voorbeeld meekoppelkansenkaart Aalsmeer
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EXTERNE DIALOOG

WAT VINDEN EXTERNE PARTIJEN EN WELKE ROL PAKKEN ZIJ?

De gemeente klimaatbestendig maken, doe 
je niet alleen. Bewoners, bedrijven, 
corporaties: iedereen is nodig. Het is 
daarom belangrijk om ook met externe 
stakeholders te praten en hen te laten 
participeren. We onderscheiden hier 2 
soorten dialogen in:

Locatiedialogen
Locatiedialogen worden gevoerd met de 
stakeholders die een link hebben met een 
situatie. Met de stakeholders gaat men het 
gesprek aan waarbij de kansen en risico’s 
worden besproken, evenals de rollen van de 
verschillende partijen. Zo ontstaat er 
duidelijkheid en kunnen afspraken worden 
gemaakt, die worden opgenomen in de 
uitvoeringsagenda.

Stakeholderdialogen
Met belangrijke stakeholders in de stad
worden dialogen gevoerd. Deze dialogen 
dienen ervoor om de ambitie die de
gemeente intern heeft opgesteld te toetsen 
en aan te scherpen. Voor beide dialogen is 
het van belang vooraf het doel te 
bepalen en welke stakeholders daarbij 
nodig zijn.

Op basis van het doel bepalen we de vorm. 
Zo leent een online enquête zich heel goed 
om draagvlak voor de ambitie te creëren en 
de rol van de gemeente bij een grote groep 
bewoners te peilen, terwijl een kleinschalig 
burgerpanel in de wijk goed werkt om 
meekoppelkansen en burgerinitiatieven op 
te halen.

“Groen en klimaatadaptatie is 
onderdeel van ons programma 
Samen Duurzaam met als doel Den 
Haag bij klimaatverandering ook 
in de toekomst leefbaar te 
houden.”

- Woningbouwcorporatie Staedion

De NSOB overheidsrollen

“We kunnen de klimaatopgave alleen 
maar aan als we samenwerken. Een 
samenwerking tussen inwoners, 
ondernemers en overheden.”

- Wethouder Dilek Odabasi-Seker
gemeente Waalwijk
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Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Edwin van der Strate
06-53166613
Edwin.vanderstrate@tauw.com
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In de strategie leggen we de ambitie van de 
gemeente vast en in de uitvoeringsagenda 
bepalen we welke acties en bijbehorende 
middelen nodig zijn om de transitie in gang 
te zetten. Veel gemeenten laten daarom de 
strategie en de uitvoeringsagenda 
vaststellen door de raad en betrekken de 
raad (of raadscommissie) in de verschillende 
stappen van het proces van beeldvorming 
tot oordeelsvorming en besluitvorming.

Afhankelijk van de wensen en behoeften 
kan dat op verschillende momenten in het 
proces. Een logisch moment is om de 
resultaten van de interne dialoog de toetsen 
met het bestuur. Zo kan B&W en/of de raad 
bijsturen op de strategie door input te 
geven aan wat de gemeente wel/niet 
acceptabel vindt en welke rol de gemeente 
daarbij neemt. 

“Dank voor de heldere presentatie 
van vanavond!”

- Dilek Odabasi-Seker
Wethouder gemeente Waalwijk

Een andere optie is het bestuur 
verschillende scenario’s (en de financiële 
consequenties hiervan) voor te leggen, 
bijvoorbeeld de termijn waarop de 
gemeente klimaatbestendig wil zijn. 
Voor de beeld- en oordeelsvorming kan de 
raad ook aansluiten bij de externe dialogen 
met inwoners en bedrijven. Wensen en 
behoeften vanuit de samenleving geven dan 
mede richting aan de strategie. Meer 
informatie over participatie vindt u onder 
externe dialogen. 

“De steun van de 
verantwoordelijke wethouders en 
de vaststelling in de Raad is erg 
soepel verlopen. Dit kwam o.a. 
door de sessies met de 
gemeenteraden.”

- Gemeente Amstelveen & Aalsmeer

Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Monique de Groot
06-15380949
Monique.degroot@tauw.com

BESTUURLIJKE PROCES

WAAR STAAN WE VOOR ALS GEMEENTE?

Commissievergadering 
Aalsmeer

Raadsvergadering 
Amstelveen

Screenshot Beeldvormende 
Raad Waalwijk

Screenshot Beeldvormende 
Raad Waalwijk
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In de uitvoeringsagenda komen de concrete 
acties te staan om te zorgen dat uw 
gemeente binnen een bepaalde tijd 
klimaatadaptief handelt en in 2050 
klimaatadaptief is. 

Er wordt een programma opgesteld voor de 
komende paar jaar, waarin concrete 
projecten aan bod komen (waar gaan we op 
korte termijn aan de slag), maar waar ook 
aan bod komt welke acties ondernomen 
moeten worden om klimaatadaptatie 
standaard in alle projecten en processen 
mee te laten nemen.

Impulsgelden
Voor de uitvoer van concrete projecten kan 
in sommige gevallen gebruik worden 
gemaakt van de impulsgelden. Voor meer 
informatie, klik hier.

Transitie
Om klimaatadaptatie te verankeren in de 
projecten en werkprocessen dienen een 
aantal stappen te worden genomen. De 
tabel hiernaast laat zien hoe wij de 
benodigde stappen die hiervoor nodig zijn, 

concreet maken middels factsheets.

“De acties in de plannen worden 
nu op verzoek van beide besturen 
terstond uitgewerkt. Dit gaat 
uiteraard over veel activiteiten 
waaronder ook diegene met lange 
doorlooptijden. Met dank aan 
TAUW voor een prachtig 
resultaat!”

- Gemeenten Amstelveen & Aalsmeer

Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Barbara Bekhof
06-15620114
Barbara.bekhof@tauw.com

UITVOERINGSAGENDA
WANNEER GAAN WE WAT DOEN EN WAT HEBBEN WE DAARVOOR NODIG?

Activiteit/Project 3.2 Verdiepingsonderzoek kwetsbare verblijfsplekken in relatie tot hittestress en 
verkoeling

Toelichting Door de hele gemeente heen zijn er verblijfplekken en gebouwen waar relatief 
veel mensen bijeen komen. 
Het gaat hierbij om:
• Schoolpleinen
• Amstellandziekenhuis;
• Omgeving verzorgingstehuizen;
• Winkelcentra, zoals Stadshart;
• Sportparken;
• Omgeving publieke gebouwen; 
• Wijken Groenelaan, Uilenstede, Westwijk en Middenhoven. 
Deze verblijfsplekken, gebouwen en wijken komen uit de hittestresskaart als 
aandachtspunt naar voren. Verdiepingsonderzoeken voor deze 
locaties/omgevingen moeten uitwijzen in welke mate er sprake is van een 
knelpunt, welke risico’s daarbij spelen en welke maatregelen eventueel 
noodzakelijk zijn en gekoppeld kunnen worden aan renovatieprojecten.

Eigenaar Team Projecten en Advies

Rol gemeente Regisseren

Samen met Onder andere met partijen als:
• Woningcorporaties
• Scholen
• Vastgoed
• Sociale beleidsmedewerker
• Sociaal domein
• Sociale wijkteams

Relatie met andere 
programma’s/ 
projecten

Energietransitie
Uitvoerende maatregelen via meekoppelen.

Tijdsplanning 2021-2024

Financiële gevolgen en 
borging

• Onderzoekskosten: € 40.000
• Uitvoeringskosten: p.m. of via reguliere budgetten

Voorbeeld factsheet gemeente Amstelveen
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Na het opstellen van de uitvoeringsagenda 
zetten veel overheden de stap naar de 
aanvraag van de impulsgelden. Dat gaat via 
de werkregio's. Per werkregio is er een 
bedrag beschikbaar gesteld vanuit het Rijk 
dat via maximaal 3 tranches in 2021, 2022 
en 2023 bij het Rijk kan worden 
aangevraagd. Daarvoor is 67% 
cofinanciering nodig.

Uitdagingen
Hoe zorg je voor bestuurlijk commitment? 
Hoe verdeel je het geld eerlijk? Hoe trek je 
daarin samen op? Hoe maak je een 
afweging tussen de (vaak) lokale 
maatregelen in verschillende 
gemeenten? En dien je 1, 2 of 3 keer een 
aanvraag in? En wat zijn de regionale 
opgaven?

Extra uitdaging kan zijn om de maatregelen 
die je uitvoert voor klimaatadaptatie ook te 
koppelen aan andere opgaven en 
instrumenten.  Denk daarbij aan 
bijvoorbeeld biodiversiteit, energie of 
klimaatbestendig bouwen.
Allemaal vragen waardoor dit proces 
geen sinecure is. TAUW geeft waar nodig de

samenwerking vorm, zorgt voor 
kennisuitwisseling, helpt bij de afweging en 
prioritering van maatregelen en 
ondersteunt het voorbereiden van 
bestuurlijk commitment en de indiening van 
de aanvraag. Zo geven we samen de 
(versnelde) uitvoering van 
klimaatbestendige regio's vorm.

"Met ondersteuning vanuit TAUW 
zetten de 8 Gelderse werkregio's 
de stappen naar de aanvraag voor 
de impulsgelden. Daarbij houden 
we rekening met o.a. urgentie, 
tempo, verschillen in governance
structuren e.d.“

- Provincie Gelderland 

Geïnteresseerd? Neem contact op met:
Yigall Schilp
06-15017751
Yigall.schilp@tauw.com

Impulsgelden

Hoe zet je de stap naar de aanvraag voor impulsregeling?

Factsheet impulsregeling klimaatadaptatie
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