
 

samen voor een mooi en duurzaam Utrecht 

 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Het is nodig onze leefomgeving zo snel mogelijk klimaatbestendig in te richten. De Natuur en Milieufederatie 

Utrecht (NMU) heeft daarom het inspiratiedocument ‘Een klimaatbestendige provincie Utrecht: aan de slag 

met ruimtelijke adaptatie’ geschreven. Een inspiratiedocument boordevol tips, handvatten, praktijkkennis, erva-

ringen en concrete voorbeelden van gemeenten uit de provincie Utrecht. Wij bieden u graag het inspiratiedocu-

ment via deze weg aan en nodigen u van harte uit de komende tijd dit onderwerp breder op de agenda te zetten. 

Want klimaatadaptatie is voor een groot deel een lokale opgave waarvoor de gemeente aan zet is. 

 

Het klimaat in Nederland (en de rest van de wereld) verandert. We zullen steeds vaker te maken krijgen met 

wateroverlast, droogte, hittestress en een groter risico op overstromingen. En dat heeft een grote impact op 

onze directe leefomgeving, onze gezondheid en economie. We willen klimaatverandering zo veel mogelijk af-

remmen (klimaatmitigatie), maar het is tegelijkertijd nodig onze leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust in 

te richten om met de gevolgen hiervan om te gaan (ruimtelijke adaptatie). Zo kunnen we ook in de toekomst pret-

tig wonen, werken en recreëren.  

 

Hier ligt een grote opgave voor overheden zoals gemeenten, provincie en waterschappen, maar ook projectont-

wikkelaars en bouwers, bewoners, bedrijven en woningcorporaties. Ruimtelijke adaptatie is een integrale opgave. 

De problemen en risico’s van wateroverlast, droogte, hittestress en overstroming hangen vaak met elkaar samen, 

en daarmee dus ook de oplossingen. Ruimtelijke adaptatie gaat niet alleen over ruimtelijke ordening of water, 

maar hangt samen met veel andere thema's en beleidsdomeinen. Dit brengt meekoppelkansen met zich mee.  

 

Ruimtelijke adaptatie is een inrichtingsvraagstuk, maar het is ook en vooral een maatschappelijke opgave, gezien 

de diverse effecten op onze directe leefomgeving. De grootste uitdaging is hoe we hier gezamenlijk, overheden, 

bedrijven én bewoners, met een goede aanpak uitvoering aan gaan geven. Daarmee is ruimtelijke adaptatie een 

breed vraagstuk van bewustwording, ‘good governance’, stimulering, sturing en financiering, op verschillende 

niveaus: nationaal, regionaal en lokaal.  

 

We brengen u graag alvast een aantal punten onder de aandacht, waarvan wij denken dat deze voor gemeenten 

op dit moment relevant zijn. In het inspiratiedocument vindt u daarnaast nog veel meer inspiratie en handvatten.  

 

Aan de raadsleden van de 26 Utrechtse gemeenten 

Utrecht, 11 juni 2018 

 

Betreft: Inspiratiedocument ‘Een klimaatbestendige provincie Utrecht: aan de slag met 

ruimtelijke adaptatie’ 
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Ruimtelijke adaptatie is meekoppelen 

Door ruimtelijke adaptatie mee te koppelen met andere opgaven en beleidsdomeinen is het de bedoeling dat in 

ongeveer dertig jaar tijd alle steden klimaatbestendig worden. Sterker nog, meekoppelen kan zelfs geld besparen 

en een hogere kwaliteit opleveren. Meekoppelen kan bijvoorbeeld met reguliere herinrichtingopgaven (riolering, 

straten, groen). Maar ook de aanleg van nieuwe woonwijken en transformatie van bestaand stedelijk gebied, 

zoals dat op grote schaal in de provincie plaatsvindt, is een uitgelezen kans om gebieden op een klimaatbesten-

dige manier in te richten. 

 

Stresstest en risicodialoog 

Uiterlijk in 2019 moeten alle gemeenten hun kwetsbaarheden in kaart hebben gebracht middels een stresstest. 

Wij bevelen u uiteraard van harte aan dit te doen, al dan niet binnen de verschillende samenwerkingsverbanden 

die de regio kent op ruimtelijke adaptatie. Ruimtelijke adaptatie is niet alleen een zaak van de overheid. Veel 

partijen zullen betrokken moeten worden bij de gezamenlijke zoektocht naar maatregelen, oplossingen en mee-

koppelkansen. Wij raden u daarom aan een risicodialoog te organiseren binnen uw gemeente om gezamenlijke 

oplossingen en maatregelen te verkennen.  

 

Plan van aanpak 

Wij raden u aan het komende jaar, naar aanleiding van de stresstest, te werken aan een plan van aanpak voor 

klimaatadaptatie, waarin u aangeeft wat de gemeente gaat doen, wat u van burgers en bedrijven verwacht, hoe u 

ze daarbij gaat helpen en met welke (financiële) middelen dit plan van aanpak uitgevoerd gaat worden. 

 

Omgevingswet 

Met de nieuwe Omgevingswet die overheden verplicht tot het opstellen van integrale Omgevingsvisies en Omge-

vingsplannen heeft u straks een (juridisch) instrument in handen om ruimtelijke adaptatie veel meer te vervlechten 

met andere thema's, zoals energietransitie, woningbouwopgaven, recreatie en gezondheid. En het is een kans 

om andere partijen, zoals bouwers en bewoners eerder aan tafel uit te nodigen om tot innovatieve plannen en 

oplossingen te komen. 

 

De NMU brengt partijen binnen de provincie Utrecht bij elkaar, overheden, bedrijfsleven, bewoners, kennisinstel-

lingen en maatschappelijke organisaties, om concreet te werken aan klimaatadaptatie. We delen kennis en bren-

gen uitwisseling tot stand. We agenderen belangrijke issues en ondersteunen overheden bij het maken en uitvoe-

ren van beleid. We jagen lokale initiatieven aan, ondersteunen hen bij het vergroenen van hun eigen leefomge-

ving en starten concrete projecten voor de groenblauwe stad. 

 

Wij helpen u graag de komende tijd om werk te maken van ruimtelijke adaptatie. Veel leesplezier! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht 

 

 

 

Joris Hogenboom 

directeur 


