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De afgelopen periode is in de gemeente Oude IJsselstreek hard gewerkt aan het opstellen van een 
klimaatagenda, zoals is beschreven in het procesplan in de raadsmemo van 8-7-2020. Met deze 
memo brengen we u op de hoogte van de stand van zaken, en andere acties die in de afgelopen 
periode zijn uitgevoerd.

Klimaatagenda is gereed en vastgesteld door het college
Zoals bekend is in 2019 een stresstest uitgevoerd voor gemeente Oude IJsselstreek. De kaarten met 
de te verwachten effecten bij hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en overstromingen, 
staan in de online Klimaatatlas van Oude IJsselstreek     en zijn gepresenteerd aan en besproken 
met de raad op 11 maart 2020. Vervolgens zijn eind 2020 en begin 2021 risicodialogen gevoerd, met 
gebiedspartners en ambtenaren van de gemeente en Waterschap Rijn en IJssel. 

In deze gesprekken zijn de uitkomsten van de stresstest geverifieerd en de risico’s besproken. Op 
basis van de uitkomst van deze gesprekken is de Klimaatagenda opgesteld. In deze agenda is niet 
alleen vastgelegd welke projecten we de komende jaren uit gaan voeren, maar ook hoe we willen 
samenwerken met andere partijen, zoals andere overheden, bedrijven en instanties en bewoners, en 
hoe we het werk financieren en organiseren.

Acties afgelopen jaar
In de afgelopen periode is, naast het opstellen van de Klimaatagenda, veel gebeurd. Net als bij ons 
zijn ook andere overheden, en bewoners en instanties aan de slag met het aanpassen aan het 
veranderende klimaat. Hieronder een kort overzicht van de acties van afgelopen periode.

De samenwerking in de regio heeft verder vorm gekregen
Samenwerking op dit thema is belangrijk: niet alleen houden de gevolgen van klimaatverandering niet 
op bij de gemeentegrens, maar ook is vaak sprake van gedeelde verantwoordelijkheid met 
bijvoorbeeld waterschap of provincie, en is het delen van kennis belangrijk omdat het nieuwe opgaven 
betreft. 

Gemeente Oude IJsselstreek werkt al langer samen met gemeente Montferland, Doetinchem en 
Waterschap Rijn en IJssel in het Afvalwaterteam Etten, en met de overheden in Oost Nederland in het 
programma Zoet Water Oost Nederland (ZON). Deze samenwerkingen worden voortgezet. In het 
geval van ZON is een nieuwe bestuursovereenkomst afgesloten, waarin afspraken worden gemaakt 
voor de periode 2022 tot en met 2027. Hiermee wordt het voor de gemeente ook mogelijk aanspraak 
te maken op rijkssubsidies. 

Verder zijn afspraken gemaakt om samen te werken met Waterschap Rijn en IJssel en de gemeenten 
Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, 
Winterswijk en Zutphen, in de werkregio Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie Achterhoek+ (DPRA 
Achterhoek+). In deze werkregio wordt afstemming gezocht op regionale opgaven voor 
klimaatadaptatie, en deze samenwerking maakt het mogelijk rijkssubsidies aan te vragen onder de 
IMPULS regeling. In de Achterhoek wordt ook samengewerkt in de Droogte Aanpak Achterhoek, een 
samenwerking specifiek gericht op het voorkomen van (de gevolgen van) droogte. 

Stichting Steenbreek is ingeschakeld om bewoners te betrekken van vergroenen van de leefomgeving
Een van de doelen die de gemeente Oude IJsselstreek zich heeft gesteld is om de leefomgeving meer 
te vergroenen. Vergroenen helpt hittestress te voorkomen en wateroverlast te bergen bij toenemende 
extremen in het weer. Echter is een groot deel van het oppervlak van de gemeente in bezit van 
particulieren. Het betrekken en bewust maken van inwoners en ondernemers over de negatieve 
gevolgen van verstening is dus nodig. Stichting Steenbreek helpt de gemeente om inwoners te 
enthousiasmeren om samen de leefomgeving te vergroenen. 

https://www.oude-ijsselstreek.nl/klimaatatlas


Subsidies gericht op afkoppelen verhard oppervlak en vergroening zijn voortgezet 
Afkoppelen is het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat regenwater niet meer in het riool 
terechtkomt. De gemeente heeft al langere tijd een afkoppelsubsidie om bewoners te stimuleren 
verhard oppervlak af te koppelen. Dit afkoppelen wordt met de klimaatverandering nog belangrijker. 
De subsidie is daarom afgelopen periode voortgezet. Dit geldt ook voor de actie voor meer en beter 
groen in particulieren tuinen (tegel eruit, boom erin). 

Klimaatadaptatieve inrichting is opgenomen als thema in plannen en projecten
Klimaatadaptatie is als uitgangspunt opgenomen in onder andere de ontwikkeling van 
woningbouwlocatie Varsseveld West en bedrijventerrein Hofskamp-Oost III, en wordt zo meegenomen 
bij de inrichting van deze nieuwe gebieden. Klimaatadaptatie wordt verder standaard meegenomen bij 
bijvoorbeeld aanpassingen aan de riolering of stedelijk groen, zoals ook genoemd in de ‘Visie op 
landschap, natuur en groene kernen’.

Samenwerking Wonion: klimaatplan Bongerd in Ulft
Wonion heeft de gemeente gevraagd samen een plan te maken om niet alleen hittestress in het 
complex aan te pakken, maar ook direct te werken aan een klimaatbestendiger, socialer en daarmee 
leefbaarder complex. Door de bewoners ook mee te nemen in het proces wordt gekeken naar hun 
behoeftes en waar draagvlak voor is.

Voorstel besluitvorming Klimaatagenda door de raad
Klimaatadaptatie is een complex onderwerp, en heeft betrekking op een groot deel van de 
gemeentelijke werkzaamheden. We vinden het daarom belangrijk de klimaatagenda uitgebreid toe te 
lichten. Wij willen daarom graag een informatiemarkt organiseren, waar u in gesprek kunt gaan met de 
verschillende vakdeskundigen, en vragen kunt stellen over elk aspect van de agenda. 

Omdat zo’n informele fysieke bijeenkomst op dit moment door corona niet mogelijk is, stellen we voor 
deze gewenste bijeenkomst uit te stellen totdat het wel weer kan. Aansluitend kan dan het voorstel in 
routing worden gebracht voor agendering op de raadsagenda.

Figuur 1 watertafel van het waterschap met de jeugd. Genomen op de bewonersmiddag met de Stichting 
Steenbreek in Ulft


