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Naar aanleiding van de jaarrekening zijn door de fractie van D66 een tweetal vragen gesteld over het 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de stresstest. Te weten: 

1. Hoe ziet de planvorming er uit voor wat betreft ruimtelijke adaptatie? 
2. Hoe pakken wij als gemeente de gevolgen van de toenemende droogte in onze regio aan? 

 

Antwoord vraag 1 

Gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland en waterschap Rijn en IJssel werken samen 

als Afvalwaterteam Etten. Het Afvalwaterteam Etten heeft een procesplan opgesteld, over hoe te 

komen tot een gedragen koers voor ruimtelijke adaptatie op lokaal niveau. Hierbij rekening houdend 

met het behoud van regionale samenwerking. Deze koers wordt vastgelegd in lokale klimaatagenda’s. 

In bijgaand procesplan zijn de stappen om te komen tot de lokale klimaatagenda’s terug te vinden.  

 

Antwoord vraag 2 

De uitkomst is afhankelijk van het te doorlopen proces. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

Marijke Verstappen 

secretaris   

Otwin van Dijk    

burgemeester
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Bijlagen 

1. Procesplan klimaatadaptatie Etten. 

 

  

 

 

Deze brief/beschikking maakt onderdeel uit van een gedigitaliseerd proces en wordt daarom niet 

ondertekend 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Gemeente Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland en waterschap Rijn en IIssel werken 

samen als Afvalwaterteam Etten. In 2019 hebben zij gezamenlijk een klimaatstresstest 

uitgevoerd voor het stedelijke en landelijke gebied. De effecten en gevolgen van hevige neerslag 

(piekbuien en langdurige neerslag), langdurige droogte, overstromingen bij dijkdoorbraken en 

extreme hitte zijn in kaart gebracht. Hiermee hebben zij invulling gegeven aan de eerste van de 

zeven geadviseerde stappen uit het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).  

De volgende stap vanuit het DPRA is om als overheden keuzes te maken in regionaal en lokaal 

beleid voor “ruimtelijke adaptatie”: een nieuwe ruimtelijke inrichting met een goede 

bescherming tegen overlast of schade door klimaatverandering. Ook gedragsverandering zal 

nodig zijn om klimaateffecten het hoofd te bieden; we zullen andere keuzes moeten gaan maken 

die passen bij een nieuw klimaat. Denk aan meer rust nemen bij hitte en zuinig zijn met water bij 

droogte. Wat “goed beschermd” inhoudt kan per regio verschillen. Het hangt af van de mate van 

acceptatie van risico’s. Uiteindelijk zullen bestuurders van gemeenten, waterschap en provincie 

een maatschappelijk gedragen keuze moeten maken in het acceptatieniveau en de benodigde 

middelen voor een klimaatrobuuste omgeving beschikbaar moeten stellen.  

Afvalwaterteam Etten heeft Nelen & Schuurmans gevraagd om een procesplan te schrijven, als 

vervolgstap van de stresstest, hoe te komen tot een gedragen koers voor ruimtelijke adaptatie 

op lokaal niveau, met behoud van regionale samenwerking. Deze koers wordt vastgelegd in 

lokale klimaatagenda’s.  

1.2 Doel 

Doel van dit procesplan is om de stappen te omschrijven die leiden tot gedragen 

klimaatagenda’s voor de drie gemeenten in regio Etten (Doetinchem, Oude IJsselstreek en 

Montferland), inclusief onderlinge afstemming met relevante stakeholders.  

De Klimaatagenda’s bevatten in eerste instantie een prioritering van opgaven, per opgave de 

benodigde samenwerkingspartners, strategie en een inschatting van benodigde middelen (geld, 

FTE of anders).  

Opgaven richten zich in dit stadium vooral op beleid (zoals meekoppelen in huidig beleid, of 

aanpassen huidig beleid), onderzoek (zoals de ernst nader in beeld brengen) of  processen (zoals 

communicatie naar inwoners). Gaandeweg zullen opgaven steeds concreter worden, richting 

aanpassing van de buitenruimte in combinatie met beoogde gedragsverandering van 

inwoners.De Klimaatagenda’s zullen de komende jaren dus verder aangescherpt worden. 

Noot: In dit plan is rekening gehouden met de huidige Corona-crisis door inzet van digitale 

middelen en het verschuiven van fysieke bijeenkomsten naar later in de tijd. 

1.3 Integrale werkwijze 

We beogen een integrale werkwijze, dat betekent dat de gehele gemeentelijke organisatie 

geïnformeerd en waar nodig betrokken wordt. Dit is van belang omdat klimaateffecten invloed 

hebben op ruimtelijk én sociaal domein en de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering 

een belangrijke bijdrage kan leveren in een effectieve aanpak.  
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In Figuur 1-1 hebben we de verschillende gemeentelijke domeinen weergegeven, met daarin de 

verschillende disciplines. Per gemeente zal de naamgeving wat verschillen, maar de indeling in 

ruimtelijk domein, sociaal domein en bedrijfsvoering/dienstverlening komt vaak voor. 

In dit proces voor regio Etten is het van belang om klimaatadaptief denken en handelen bij elk 

van de disciplines “tussen de oren” te krijgen. Soms is daarvoor een wijziging in werkprocessen 

nodig, soms een nieuwe leidraad, soms wijziging van beleid of wetgeving. En soms zijn de 

inwoners aan zet: burgerparticpatie. Gedragsverandering kan worden gestimuleerd via 

onderwijs, subsidies, lagere belastingen of afgedwongen via regelgeving en handhaving. We 

beogen klimaatadaptatie een gemeenschappelijke opgave te maken van de gehele 

gemeentelijke organisatie. 

 
Figuur 1-1 Visualisatie van de verschillende disciplines binnen een gemeente die elk een rol kunnen pakken 

in klimaatadaptatie. 

 

1.4 Leeswijzer 

In gesprekken met de gemeenten en het waterschap is een beeld geschetst van de gewenste 

resultaten: de lokale Klimaatagenda’s met onderlinge afstemming. We schetsen eerst het beeld 

van deze resultaten (Hoofdstuk 2) en vervolgens de weg ernaar toe (Hoofdstuk 3). In Hoofdstuk 

4 vertalen we dit naar een planning en kostenraming voor uitvoering van dit procesplan. 
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2 Visie op de resultaten 

2.1 Uitgangspunten 

In gesprekken met het kernteam van Afvalwaterketen Etten zijn de volgende wensen voor het 

proces naar voren gekomen. We hanteren deze wensen als uitgangspunten in dit procesplan: 

- De samenwerkingspartners willen gezamenlijk opstarten met gebiedspartners en 

daarna lokaal (per gemeente) verder uitwerken. Het accent ligt in 2020 op een lokale 

uitwerking, met onderlinge kennisuitwisseling. 

- De drie gemeenten en het waterschap willen één gezamenlijke sessie met experts uit 

de regio (o.a. regionale overheden, belangenorganisaties, woningbouwsector). In deze 

gezamenlijke bijeenkomst wordt kennis gedeeld, maar ook scherpgesteld welke 

thema’s regionaal (Etten) of zelfs bovenregionaal (waterschap) opgepakt zouden 

moeten worden. Vanwege de Corona-crisis zal deze gezamenlijke sessie niet als aftrap 

worden gehouden, maar halverwege het lokale traject (liefst voor de zomer) 

- De drie gemeenten willen zich in 2020 richten op een agenda klimaatadaptatie 

inclusief prioritering voor de komende zes jaar. Van daaruit kan volgend jaar verdere 

uitwerking volgen, inclusief het betrekken van de nodige stakeholders. In de 

Klimaatagenda is van belang een integrale aanpak voor ogen te houden 

(meekoppelkansen met beleid voor water, groen, ruimtelijke ordening en sociaal 

domein) en aan te sluiten bij andere thema’s als energietransitie en omgevingswet. 

Liefst koppelen zij onderdelen van de Klimaatagenda aan het Gemeentelijk 

Rioleringsplan, een Groenbeheer- of wegenplan en Bestemmingsplan/Omgevingsplan, 

inclusief financiering. 

- Het waterschap wil zich richten op een regionale onderzoeksagenda voor haar 

beheergebied, inclusief prioritering. Zij wil (in eerste instantie) inzetten op quick wins, 

en daarnaast kansrijke samenwerkingen opzoeken met overheden en private partijen. 

Het waterschap koppelt onderdelen uit de Klimaatagenda liefst met het 

Waterbeheerprogramma. 

Bovenstaande uitgangspunten vormden  input voor dit procesplan voor 2020. Daarnaast is 

gebruik gemaakt van succesvolle werkwijzen om tot Klimaatagenda’s te komen in andere 

regio’s. 

In voorliggend procesplan kiezen we ervoor eerst de lokale trajecten in gang te zetten, en 

tussentijds onderlinge afstemming te zoeken samen met regionale stakeholders.  

Noot: Afspraken over waterveiligheid, droogte en functioneren van het regionale watersysteem 

zullen in de lokale trajecten zijdelings aan de orde komen, en vervolgens in een bovenregionaal 

traject (een hoger schaalniveau dan regio Etten) een plek krijgen in beleid. 

2.2 Aanpak 

2.2.1 Omschrijving lokale opgaven 

De drie gemeenten willen in 2020 voornamelijk op ambtelijk niveau de opgaven bepalen en 

prioriteren. Het accent ligt op een integrale aanpak van de gemeentelijke beleidsterreinen. Toch 

kan tijdens het proces blijken dat specifieke externe stakeholders nodig zijn. In dat geval worden 

zij gericht bij een dialoog uitgenodigd. Het afvalwaterteam richt zich op Klimaat-agenda’s met, 
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waar mogelijk,  verankering in de Gemeentelijk Rioleringsplannen en andere relevante plannen 

(groen, wegen, ruimtelijke ordening). 

Lokale opgaven zijn op te lossen door de gemeente en lokale partners, in overleg met het 

waterschap. Wat als opgave wordt bestempeld kan verschillen per gemeente. Het is mogelijk dat 

Doetinchem meer aandacht (en middelen) besteedt aan hittestress in het stadscentrum dan 

gemeente Montferland. Elke gemeente heeft een eigen besluitvormingstraject. Tegelijk kunnen 

de gemeenten en het waterschap ervoor kiezen enkele aspecten als gemene deler te kiezen, 

denk aan hoe om te gaan met regenwaterberging bij nieuwbouw.  

2.2.2  Lokale klimaatagenda 

De basis van de lokale klimaatagenda is een ruimtelijke visie van de gemeente, uitgaande van de 

ruimtelijke functies en ontwikkeling hierin (wonen, werken, groen, voorzieningen, 

bereikbaarheid). Vaak kan hier uitgegaan worden van al bestaande gemeentelijke visies. 

De lokale klimaatagenda wordt als volgt opgebouwd (zie Tabel 2-2 voor een voorbeeld): 

› Stel een lijst op met opgaven bij een veranderend klimaat (neerslag, overstromingen, 

droogte, hitte), uitgaande van de gemeentelijke visie en cruciale te beschermen functies of 

wijken. 

› Deel de opgaven in op basis van categorieën: 1) Bestaand openbaar gebied, 2) Bestaand 

privaat gebied, 3) Nieuw te ontwikkelen gebied. 

› Prioriteer deze opgaven voor de komende zes jaar. Denk aan: aanpak wateroverlast op 

bedrijventerrein Ulft bij een piekbui. Naast de ernst van de opgave weegt ook de 

aanwezigheid van kansrijke oplossingen mee (“quick wins”). 

› Koppel de samenwerkingspartners: Wie hebben we nodig om met deze regionale opgave 

aan de slag te gaan? Kunnen we samenwerkingsverbanden opzetten? 

› Kies per opgave een strategie. Denk aan: Aanvullend onderzoek, communicatie voor 

bewustwording, meekoppelen met al gepland onderhoud/herinrichting, anderen faciliteren 

(geld, middelen), verandering van beleid/wetgeving (nieuwe normen). 

› Ga voor het lokale traject nog één stap verder, richting implementatie. Daarin gaat het om 

verankering in de werkprocessen binnen de gemeente, koppeling aan bijvoorbeeld een 

GRP, beheerplannen voor groen en wegen en Bestemmingsplan, benutten van geld, kennis 

of FTE binnen andere afdelingen. Deze fase is cruciaal om de Klimaatagenda in 2021 tot 

verdere uitwerking te laten komen. 

 Tabel 2-2 Voorbeeld lokale klimaatagenda Etten, planning 2021-2027 
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3 Procesplan  

3.1 Visualisatie proces 

Het opstellen van de Klimaatagenda’s vraagt om een goed doordacht proces waarin enerzijds 

genoeg betrokkenheid is van ambtenaren van verschillende disciplines en anderzijds 

daadwerkelijk naar een resultaat toegewerkt wordt. Hiervoor stellen wij een aanpak voor die uit 

drie fasen bestaat: 1) Inventarisatie, 2) Ambitie en Strategie en 3) Klimaatagenda. In Figuur 3-1 

hebben we de aanpak gevisualiseerd. In elk van deze fasen zijn de ambtenaren van diverse 

disciplines aan zet. Zij vormen de spil van het proces in 2020.  

Op sommige momenten is het wenselijk om bestuurders (linkeras) of externe partners 

(rechteras) te betrekken. Timing is hierin van groot belang, net als het beoogde doel. Moet er 

vooral informatie worden gebracht, gehaald, of beide? Moeten er knopen worden doorgehakt 

en zo ja, welke? Het betrekken kan gaan van puur informeren tot aan meebeslissen. In 2020 

zullen de externe partners in één brede expert sessie betrokken worden om mee te denken en 

zich laten informeren.  In 2021 kunnen externe partners gericht betrokken worden, omdat dan 

duidelijker wordt wat per opgave nodig is. 

In de figuur is te zien dat we in het proces convergeren (samenvatten en keuzes maken) vanuit 

de beschikbare informatie per gemeente. Op deze manier komen we daarbij steeds dichter bij 

een oplossing. We richten ons op versmallen naarmate we verder in het proces komen (grijze 

pijl). 
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Figuur 3-2 Proces Etten per gemeente, inclusief regionale expert sessie  

3.2 Fase 1 - Inventarisatie 

3.2.1 Focus 

In de inventarisatie fase ligt de focus op het opstarten van het proces: het verzamelen en 

aanvullen van informatie, het vaststellen van de aanpak met het projectteam en het informeren 

van het bestuurlijk kernteam. We bereiden ons gezamenlijk goed voor op de komende dialogen. 

3.2.2 Projectgroepoverleggen 

We stellen een projectgroep samen voor tussentijdse afstemming over het proces en de 

resultaten voor het regionale traject. Dit kan de huidige projectgroep Etten zijn, eventueel 

aangevuld met een beleidsadviseur ruimtelijke ordening.  

Naast deze projectgroep adviseren we per gemeente een lokale projectgroep samen te stellen 

voor de lokale trajecten, met daarin in ieder geval de afdeling beheer openbare ruimte en 

ruimtelijke ordening/duurzaamheid. Zo wordt het traject per gemeente gedragen door 

verschillende afdelingen. 

De projectgroep Etten initieert het traject. De lokale projectgroepen zijn belangrijk om bij te 

sturen en knopen door te hakken. Dit betekent aandacht hebben voor alle inbreng, en soms 

pragmatische keuzes maken of concessies doen om tot een uitvoeringsagenda te komen. Het is 

van groot belang dat dit transparant gebeurt. Dit kan door tussentijdse resultaten te delen met 

de betrokkenen bij de risicodialogen, met onderbouwing van de keuzes. 
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3.2.3 Bestuurlijke overleggen regio Etten 

We informeren het bestuurlijk kernteam Etten met daarin de betrokken wethouders per 

gemeente over onze voorgenomen aanpak en de resultaten die we willen bereiken. Na 

goedkeuring van de te doorlopen werkwijze gaan we verder in de lokale projectgroepen, in 

afstemming met de lokale gemeentebesturen. 

3.3 Fase 2 – Ambities en strategie 

3.3.1 Focus 

Deze fase staat in het teken van de bijeenkomsten en het samenvatten en doorvertalen van de 

uitkomsten. We organiseren in deze fase één brede regionale dialoog met experts uit het gebied 

halverwege de lokale trajecten (aan het eind van Fase 2). We organiseren per gemeente twee 

ambtelijke online inputronden( vanwege de Corona-crisis) voor kennisdeling, prioritering en het 

opstellen van een gezamenlijke strategie.  

3.3.2 Regionale expert-sessie 

In de brede regionale expert-sessie met ambtenaren en externe stakeholders worden regionale 

opgaven en kansen geïnventariseerd en geprioriteerd. Doel van deze eerste dialoog is om veel 

(praktijk)kennis op te halen en de verschillende belangen in de regio te horen.  

De werkvormen zijn belangrijk. Het gaat erom dat aanwezigen zich betrokken voelen, 

geïnformeerd zijn over wat van hen verwacht wordt en geprikkeld worden om inbreng te 

leveren. In Figuur 2-4 zijn enkele voorbeelden van prikkelende werkvormen weergegeven die we 

in zullen zetten.  

 

Figuur 2-4. Mogelijke werkvormen van links naar rechts: stellingenronde, risicomatrixspel en tekenen op 

de kaart. 
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3.3.3 Lokale ambtelijke dialogen voor aanvullen en verbinden 

Elke gemeente gaat intern met de expertises ruimte, beheer, duurzaamheid en eventueel sociaal 

domein en experts van het waterschap aan de slag om de lokale opgaven vanuit de kaarten op 

te halen, aangevuld met praktijkervaring. We werken in twee online inputronden met dezelfde 

groep experts toe naar een prioritering vanuit ernst én mogelijke “quick wins”. Vanwege de 

Corona-maatregelen geven we de lokale projectgroep een belangrijke rol in het voorbereiden 

van de online inputrondes. We verzamelen alvast een lijst met opgaven en voorbeelden, en 

laten andere experts uit de organisatie hierop 

aanvullen en prioriteren. Ook kijken we welke 

andere partijen we op een later moment nodig 

hebben en welke strategie wenselijk is. Daarbij 

zoeken we ernaar om meteen de koppeling te 

maken naar beleid: bestaande plannen en 

programma’s per gemeente. Ook werken we 

eraan om alvast een grove kosten-baten 

afweging te maken bij het prioriteren van 

opgaven. Kosten (in de vorm van geld of tijd) 

spelen altijd een rol; hoe eerder deze afweging 

meegenomen wordt hoe beter. Ambities 

worden dan eerder realistisch en haalbaar. 

Hiervoor hanteren we een online werkvorm 

waarbij we de opgehaalde opgaven en kansen samen met de projectgroep positioneren in een 

kosten-baten diagram (Figuur 3-1). Zo ontstaan ‘groepen’ opgaven en kansen met verschillend 

ambitieniveau of slagingskans. 

3.3.4 Concept visie en Klimaatagenda per gemeente 

Resultaten van de twee dialogen worden per gemeente samengevat in een visie voor 

klimaatadaptatie (aansluitend op de ruimtelijke visie van de gemeente), inclusief de 

geprioriteerde opgaven. In Figuur 2-6 geven we in een voorbeeld aan hoe we dit al eens eerder 

deden voor Capelle a/d IJssel. Hierin kan naar wens worden gekozen voor een beeldend en 

verhalend ambitiedocument inclusief een 

inschatting van (toename van) kosten. Het 

beeldende en verhalende document is een 

mooi resultaat om met college en raad te 

delen ter vaststelling van de verwachte 

kosten(stijging). Eventueel kunt u verschillende 

ambitieniveaus voorleggen ter vaststelling, om 

in een vroeg stadium bestuurlijk draagvlak te 

creëren. Door in een vroeg stadium ook de 

financiële aspecten te benoemen wordt 

binnen de gemeente tijdig draagvlak gevonden voor de koers. 

3.3.5 Tussentijds informeren gemeenteraad 

We informeren de gemeenteraad tijdens een Raadsinformatie-avond over de tussentijdse 

resultaten; de visie en concept-Klimaatagenda. Voorafgaand aan de Raadsinformatie-avond 

delen we de stukken met de betrokken wethouders. We kunnen dit organiseren via een online 

meeting met een presentatie. Daarna vragen we hen om hun college te informeren over de 

stand van zaken, en de inhoud van de Raadsinformatie-avond.  

Figuur 3-2. Beeldend visiedocument voor gemeente 

Capelle a/d Ijsselz 

Figuur 3-1. Kosten-baten diagram voor 

positioneren opgaven en kansen 
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Naar wens kan dit traject halverwege of aan het eind van Fase 2 plaatsvinden. Ons advies is om 

dit  -indien mogelijk- halverwege Fase 2 te organiseren, zodat eventueel bijgestuurd kan worden 

in de focus van het plan. Uiteraard hangt de planning hiervan mede af van de beperkende 

maatregelen m.b.t. Corona. 

3.4 Fase 3 – Implementatie per gemeente 

3.4.1 Focus 

De laatste fase betreft het laten ‘landen’ van de Klimaatagenda in de gemeentelijke organisatie. 

De Klimaatagenda wordt concreter gemaakt door deze onder andere te verbinden aan 

operationele plannen, samenwerkingsagenda’s, werkprocessen, technische en financiële 

middelen, netwerken en mogelijkheden in regelgeving. Deze fase vraagt een sterke onderlinge 

ambtelijke samenwerking. 

3.4.2 Implementatie dialoog 

De derde dialoog in het proces voeren we met sector- of afdelingshoofden en de betrokken 

ambtenaren van de gemeente en het waterschap.  We beantwoorden vragen als: in welke (al 

bestaand) beleid kan een maatregel ‘landen’ en meegekoppeld worden? Welke dagelijkse 

werkprocessen zijn bepalend voor het doorvoeren van een maatregel? Welke veranderingen van 

regels en verordeningen zijn nodig om het resultaat te kunnen boeken? Welke bestaande 

samenwerkingen of overlegstructuren kunnen we benutten? Missen we technische kennis of 

tools om tot uitvoering te komen? Is kennisoverdracht binnen de organisatie een issue? Onze 

ervaring is dat deze fase cruciaal is om als organisatie tot uitvoering te kunnen komen. Mogelijk 

valt een eerdere inschatting van de kosten voor de maatregelen lager uit, omdat slim meegelift 

kan worden met budgetten uit al bestaande plannen. ‘Ken je potjes, en benut ze…’  

3.4.3 Definitieve Klimaatagenda 

De lijst met opgaven kan in de tijd worden gepositioneerd tot aan 2050. Hoge prioriteit-opgaven 

komen vooraan in de planning en zijn vaak het meest concreet. Lage-prioriteit-opgaven komen 

achteraan in de planning. Elke zes jaar zal deze Klimaatagenda weer een herijking ondergaan, 

rekening houdend met nieuwe (klimaat)omstandigheden. Daarom zijn opgaven in de eerste zes 

jaar van de planning het meest relevant. Naast kosten in euro’s bevat deze Klimaatagenda ook 

een inschatting van o.a. de benodigde tijd, middelen, kennis, werkafspraken en technische tools 

om tot succesvolle uitvoering te kunnen komen. 

3.4.4 Implementatieparagraaf 

De uitvoeringsagenda wordt vergezeld van een implementatieparagraaf om uit te leggen hoe de 

implementatie in zijn werk kan gaan. Hier wordt benoemd welke acties of afspraken nodig zijn 

om het interne proces op gang te brengen. Denk aan een nieuwe interne overlegstructuur, 

wijzigingen van de leidraad inrichting openbare ruimte of nieuwe communicatieprotocollen. 

Afdelingshoofden van de verschillende disciplines stemmen met elkaar af vanuit de 

implementatieparagraaf en sturen de benoemde processen aan. 
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