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“Klimaatadaptatie in stedelijk gebied.  

Hitte, droogte en wateroverlast in de stad” 

woensdag 14 oktober 2015 

WIE DOET WAT? 

WAT KAN IK ZELF DOEN ? 



KNAG studie, juni 2015 

Atlas van de Toekomst 2561 scholieren 12-15 jaar 



Water en klimaat 

Water Maatschappij 



Maatschappelijke ontwikkelingen 

Beleidsambities 



Maatschappelijke ontwikkelingen 



Zijn we er klaar voor? 

NOS journaal vrijdag 6 juni 2015 

Participatiemaatschappij-NOS.mp4


Wie is aan zet? 
 

1. Overheden 

 

2. Bewoners, belangenpartijen, bedrijfsleven 

Aanpak klimaat 

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het 

thema klimaat?  
Rijk, provincie, gemeente, waterschap? Of de streek? 



Klimaatbewustzijn.  
CO2, zeespiegelstijging, wateroverlast, bodemdaling, droogte, hitte, biodiversiteit 

Volksgezondheid, veiligheid, energie, leefbaarheid, economie, ecologie 

 

• Is het maatschappelijk klimaatbewustzijn voldoende? 

Aanpak klimaat 

• Is het nodig om dit te versterken?  

• Hoe? 



Wat is nodig om Nederland klimaatbestendig te 

maken? 

Aanpak klimaat 

- Meer regels en sturing 

- Uitdagende kaders en stimulering  

   (belastingvoordelen, subsidies, kennis, …) 

- Meer ruimte, vrijheden, eigen verantwoordelijkheden 

- Niets, de overheid regelt het wel 

- …… 



Wat gaat u na vandaag anders doen?  

Aanpak klimaat 

- Niets 

- Mijn kinderen vertellen 

- Thuis 

- Op mijn werk op eigen bedrijf 

- ………. 





Dommel-Leergroep Klimaat 

Inspiratiesessie klimaat: uitdagingen voor waterschap: 

Pier Vellinga: urgentie 

• Veerkracht via: ruimte bieden aan 

andere partijen, het delen van ambities 

en samen creëren van waarde. 

• Niet wachten op instructies en 

richtlijnen uit Den Haag, maar zelf 

initiatieven nemen en vernieuwen op 

basis van eigen bewustzijn. 

Hiltrud Pötz: kansen in/rond de stad 

• Bewustwording burger door: communicatie, 

stimuleren, regelgeving 

• Integreer, integreer, integreer in ontwerpen 

• Leg en laat rollen bij private partijen (‘als overheden 

initiatieven overnemen stort het proces vaak weer in’)  

Interviews stakeholders: verwachtingen van waterschap 
- Gemeenten en waterschappen lijken soms concurrenten 

- We missen het waterschap niet in de stad 

- Waterschap blijft hangen in eigen wateragenda 

- ASML rekent zelf (…) en vraagt waterschap om acties uit te voeren 

- Verwachting burger: waterschap gaat toch over water? 


