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Onderwerp: : Klimaatagenda 2022 - 2026

De raad wordt voorgesteld
1. De Klimaatagenda 2022 – 2026 vast te stellen

Aanleiding

Als gemeente staan we voor een grote opgave. Het klimaat verandert, weersomstandigheden worden extremer. Als 
gemeente Oude IJsselstreek willen we veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijven voor toekomstige generatie. Daarom 
nemen we maatregelen om verdere klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen, en richten we onze 
leefomgeving zodanig in dat we ons voldoende kunnen weren tegen de weersextremen. 

Deze maatregelen zullen op veel terreinen zichtbaar worden: in de warmtetransitie, in onze inspanningen om 
duurzame energie op te wekken, en in maatregelen die we nemen om de gevolgen van wateroverlast, 
overstromingen, hitte en droogte te voorkomen. 

In deze agenda presenteren we de maatregelen waarmee we onze gemeente klimaatbestendig gaan maken. 
Vastgelegd zijn de verwachtte klimaateffecten in onze gemeente, de visie en ambities voor een klimaatbestendige 
inrichting en de klimaatagenda voor 2022 tot en met 2026.

Wat wordt met beslissing bereikt

We koersen op een klimaatbestendige inrichting van de gemeente in 2050, in lijn met de landelijke afspraken. In dit 
stuk vindt u de verwachte klimaateffecten in onze gemeente, de visie en ambities voor een klimaatbestendige 
inrichting en de klimaatagenda voor 2022 tot en met 2026. 

De financiële consequenties worden verder uitgewerkt in het gemeentelijk rioleringsplan en het groenbeleid.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Het klimaatbestendig maken van onze gemeente is een majeure opgave. 
Steeds duidelijker wordt welke maatregelen nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering, waaronder droogte, 
aan te pakken. Het is een majeure opgave, en vraagt een gecoördineerde aanpak. In deze agenda beschrijven we 
die aanpak. Voor een gerichte programmatische uitvoering van de agenda is coördinatie op proces en inhoud nodig. 
We stellen voor dit te beleggen bij een nog te werven Adviseur Klimaat te dekken uit het rioolfonds (zie ook paragraaf 
Kosten, baten, dekking). 

1.2 Door de klimaatagenda vast te stellen voldoen we aan de nationale Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. 
De klimaatagenda van de gemeente Oude IJsselstreek staat niet op zichzelf. In de nationale Deltabeslissing 
Ruimtelijke Adaptatie is de ambitie vastgelegd om heel Nederland klimaatbestendig in te richten. Daarmee is een 
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Bijlagen
1. Klimaatagenda 2022 - 2026
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Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 24 februari 2022

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 

overwegende dat 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2022

gelet op het bepaalde in de 

BESLUIT:

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
24 februari 2022

De griffier,

M.B.J. Looman

de voorzitter,

O.E.T. van Dijk
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