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Vandaag bespreken we de opzet en ontwikkeling van een lokale adaptatiestrategie voor de gemeente 

West Betuwe als opmaat naar de besluitvorming hierover. In dit document volgen enkele vragen en 

stellingen over klimaatadaptatie. Aan de hand hiervan kan het gesprek over het thema worden gevoerd.  

1. Vraag: Hoe wegen we een robuuste en veilige  leefomgeving af tegen doelmatig (sober) beheer met 

lage beheerkosten? Bijvoorbeeld extra gemeentelijk groen/bomen of wegaanleg met waterberging 

2. Stelling: De gemeente heeft als taak om regelgeving te ontwikkelen voor klimaatadaptatie op 

particulier terrein (inwoners, ondernemers, ontwikkelaars, etc.).  

3. Stelling: We hebben liever minder nieuwbouwwoningen dan nieuwbouwwoningen die in gebied 

liggen waar de overstromingsrisico’s verder toe gaan nemen.  

4. Stelling: Klimaatadaptatie vraagt soms een nieuwe inrichting. Op termijn kunnen we bijvoorbeeld 

parkeerplekken verder van huizen ontwikkelen, zodat in de directe leefomgeving van mensen meer 

ruimte is voor groen. 

5. Vraag: Hoe kunnen we klimaatadaptatie zoveel mogelijk oppakken samen met andere 

duurzaamheidsthema’s, zoals de energietransitie of een circulaire economie? 

  



Eerste opzet uitgangspunten bij de doelstellingen 
Onderstaande uitgangspunten zijn een concept zoals we ze willen opnemen in de Lokale Adaptatie 

Strategie. Dit voorstel wordt binnen de organisatie nog besproken en de uitgangspunten kunnen aan de 

hand daarvan nog worden aangepast. Deze uitgangspunten geven richting aan in de eerste cyclus van 

de Lokale Adaptatie Strategie (6 jaar). In ons maatregelenprogramma worden concrete acties bepaald. 

 

Doelstelling; Veilige leefomgeving en adaptieve woningbouw 

Voor veilige leefomgeving en adaptieve woningbouw is het voorstel om de volgende uitgangspunten te 

hanteren bij het vormgeven van de leefomgeving: 

• Er is een gemeentelijk lokaal hitteplan om op korte termijn gezondheidsproblemen te verminderen 

bij optredende hitte. We hebben zicht op woonsituatie van kwetsbare groepen (ouderen); 

• We streven naar het 300-30-3 principe in de bestaande leefomgeving: 

o Vanaf iedere plek in de kern, is het maximaal 300 meter lopen naar een koele openbare 

verblijfsplek (in de vorm van een schaduwrijke speeltuin, perk, park of bos); 

o In iedere wijk is er minimaal 30% schaduw op straat op een zomerse dag; 

o Vanuit ieder huis zie je minimaal 3 groenstructuren/bomen; 

• Op langzaam-verkeersroutes (fietsen en wandelen) is er 40% schaduw; 

• We accepteren dat er tijdelijk water op straat kan staan (maximaal 2 uur); 

• Buien tot aan 70 mm per uur (T=100 in 2050) richten geen schade aan in panden en wegen blijven 

begaanbaar; 

• Afkoppelen is de norm; 

• We vangen zoveel mogelijk water in de bodem op, zodat er in droge periodes nog water 

beschikbaar is vanuit de bodem; 

• We hanteren de volgende voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater: 1) Vasthouden en 

nuttig gebruiken, 2) Bovengronds infiltreren, 3) Ondergronds infiltreren via een voorziening, 4) 

Verwerken in het oppervlaktewater, 5) Afvoer via riolering; 

• We houden bij het plannen van nieuwbouw rekening met fysieke randvoorwaarden zoals 

wateroverlast, overstromgingsrisico, waterbeschikbaarheid en bodemdaling; 

• Bij nieuwe ontwikkelingen en vervanging is het uitgangspunt om klimaatbestendig en 

natuurinclusief te bouwen en vervangen; 

• Inwoners zijn zich bewust dat ze in een gebied wonen met een reëel overstromingsrisico. Ze zijn 

hierop voorbereid en weten water er moet gebeuren in geval van evacuatie. 

 

Doelstelling; Duurzame economie, bedrijvigheid en vitale functies 

Voor duurzame economie, bedrijvigheid en vitale functies is het voorstel om de volgende 

uitgangspunten te hanteren: 

• Bedrijven en ondernemers zijn zich bewust van de gevolgen van klimaatverandering. Hun panden 

en terreinen zijn hitte-proof ingericht en zij houden zoveel mogelijk water op eigen terrein vast; 

• Nieuwe bedrijventerreinen worden klimaatadaptief ontwikkeld; 

• Bestaande bedrijventerreinen worden gestimuleerd adaptieve maatregelen te nemen voor hun 

bedrijfsvoering en panden. O.a. door het voorkomen van grote oppervlakten zwart dak, aanplant van 

bomen en gevelgroen en het voorkomen van wateroverlast in verlaagde dockingstations en 

hergebruik van water; 

• We stimuleren ondernemers om zelf actie te ondernemen om bedrijfsrisico’s als gevolg van 

extreem weer of overstromingen te voorkomen.  

• We hebben in kaart welke vitale functies en hoofdinfrastructuur een onacceptabel risico lopen bij 

hevige wateroverlast, hitte en droogte en nemen maatregelen om dit klimaatadaptief in te richten, 

of de effecten te mitigeren;  



• We hebben ons voorbereid op situaties waar infrastructuur tijdelijk uit kan vallen door 

wateroverlast, hitte of droogte. We weten in die situaties hoe we zelf kunnen handelen om schade 

en overlast zo veel mogelijk te voorkomen; 

 

Doelstelling; Toekomstbestendige land- en tuinbouw en veeteelt 

Voor toekomstbestendige land- en tuinbouw is het voorstel om de volgende uitgangspunten te 

hanteren: 

• De land- en tuinbouw is in 2050 zo ingericht dat het zo min mogelijk last heeft van de gevolgen van 

wateroverlast, droogte en hitte;  

• West Betuwe wil de grootste fruitgemeente van Nederland zijn en staat bekend om haar 

innovatieve (klimaatadaptieve) teelttechnieken; 

• We streven naar perspectief voor boeren om op rendabele wijze en met trots voedsel te kunnen 

produceren, in duurzame relatie met bodem, water en natuur. We houden hierbij rekening met 

waterbeschikbaarheid; 

• We houden bij (nieuwe) regelgeving, zoals bij vergunningen en de nieuwe omgevingswet, rekening 

met de noodzaak voor nieuwe teeltondersteunende systemen of zelfs nieuwe teelten. Zo realiseren 

we de gemeentelijke ambitie om de grootste fruitgemeente te zijn en blijven; 

• We faciliteren boeren in duurzame bedrijfsvoering met multifunctioneel grondgebruik en andere 

ontwikkelingen die kansen bieden voor verduurzaming van de agrarische sector zoals combinaties 

met recreatie, natuur- of landschapsbeheer; 

• We werken mee met het waterschap, provincie en gebiedspartijen om te zoeken naar manieren om 

water beter vast te houden. 

 

Doelstelling; Biodiversiteit, natuur en robuust landschap voor recreatie 

Voor biodiversiteit, natuur en robuust landschap voor recreatie hanteren we de volgende 

uitgangspunten: 

• Een natuurinclusieve leefomgeving is randvoorwaardelijk bij nieuwe ontwikkelingen. Het raamwerk 

van de ecologische verbindingszones wordt versterkt; 

• We zetten in op een versterking van groenblauwe structuren met hoge biodiversiteit in onze kernen. 

Een groene en diverse leefomgeving bevordert onze gezondheid en ons welzijn; 

• We zetten in op ‘nature based solutions’ om water te bufferen op strategische locaties en 

doorlopende groenblauwe structuren te creëren; 

• We behouden en versterken (natte) natuur. Dit kan ook bijdragen aan recreatie en landbouw; 

• We zetten in op gezonde, biodiverse ecosystemen die weerbaarder zijn tegen uitbraken van ziekten 

of plagen; 

• Bij aanplant van nieuw publiek groen wordt rekening gehouden met de biodiversiteitswaarde en 

waterbeschikbaarheid in een veranderend klimaat.  

• Bij aanplant van nieuw openbaar groen wordt de beplantingkeuze gebaseerd op 

aanwezige/gewenste fauna. 

• We bieden met ons openbaar groen een plek voor foerageren en huisvesting aan 

aanwezige/gewenst fauna. 

• Ook draagt ons openbaar groen bij aan het behouden en vermeerderen van insecten en vlinders. 

 


