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Tussenevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie

Gevraagde beslissing:
1. in te stemmen met de tussenevaluatie van het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie;
2. de evaluatie ter kennisname voor te leggen aan de raad.

1. Inleiding
In oktober 2019 heeft uw college ingestemd met het Plan van Aanpak Klimaatadaptatie “Klimaatadaptief in
ons normale werk”. Dit plan bevat 19 acties variërend van het beoordelen van de lokale effecten van
klimaatverandering (op basis van stresstesten), beleidsvorming (Groenstructuurplan, Beleidsplan Vastgoed)
tot concrete acties (klimaatadaptatie meenemen in actuele plannen, opstellen communicatieplan en Groene
Schoolpleinen). Met deze acties worden de lokale klimaatopgaven eind 2020 in de vorm van een
uitvoeringsprogramma in beeld gebracht.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de opgave uit het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om vanaf
eind 2020 klimaatadaptief te werken in de normale werkprocessen met het doel om in 2050 klimaatbestendig
te zijn.
In genoemd collegevoorstel is een tussen- en eindevaluatie opgenomen waarmee het MT en uw college
worden geïnformeerd over de voortgang van het PvA. Uw college wordt voorgesteld in te stemmen met de
tussenevaluatie die is verwoord in de bijlagen en deze ter kennisname aan de raad voor te leggen.

2. Bijlagen
- bijlage 1: Tussenevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie
- bijlage 2: Overzicht stand van zaken acties

Bijlage 1 Tussenevaluatie Plan van Aanpak Klimaatadaptatie

Inleiding
Sinds eind 2019 wordt door de interdisciplinaire werkgroep Klimaatadaptatie gewerkt aan de
voorbereiding en uitvoering van de acties in het PvA. Iedere 6 weken wordt een bijeenkomst belegd
waarin de voortgang van en raakvlakken tussen de acties wordt bewaakt en knelpunten worden
besproken. De werkgroepleden stellen zich op als ambassadeur voor het thema klimaatadaptatie. Zij
zijn vraagbaak voor collega’s en externe partijen.
Stand van zaken acties
De stand van zaken in de voorbereiding of uitvoering van de acties staat aangegeven in de bijlage. In
tabelvorm wordt per actie aangegeven hoe de voortgang wordt beoordeeld inclusief een korte
toelichting in de vorm van ondernomen activiteiten. De conclusie is dat bijna alle acties zijn opgestart
en dat er al vele activiteiten zijn uitgevoerd. Met name op communicatief vlak zijn er grote stappen
gemaakt. Klimaatadaptatie wordt al in grote mate als een vanzelfsprekend thema meegenomen in
actuele plannen en projecten.
Bij enkele acties is de voortgang een aandachtspunt in relatie tot het doel om de klimaatopgaven eind
2020 in beeld te hebben. Enkele acties zijn nog niet opgestart of stagneren. De belangrijkste redenen
hiervoor zijn:
-

Het nog niet beschikbaar zijn van data. De aangekondigde gedetailleerde hittekaart is
bijvoorbeeld enkele keren uitgesteld en wordt nu begin april verwacht.
De algemene werkdruk en de bijbehorende prioriteitstelling heeft ertoe geleid dat er bij enkele
werkgroepleden minder tijd aan klimaatadaptatie is besteed.
Het beleidsplan Vastgoed is in het teamplan naar achteren geschoven en het
Groenstructuurplan wordt geïntegreerd in een beleidsplan Biodiversiteit.

In de werkgroepbijeenkomsten en in het MT zal extra aandacht gevraagd worden voor de planning en
de benodigde personele inzet.
Aanvullende initiatieven
In de afgelopen maanden zijn er naast de acties uit het PvA diverse externe initiatieven gestart op het
gebied van klimaatadaptatie. Barneveld neemt deel aan deze initiatieven omdat ze aansluiten op onze
acties om onze doelen te bereiken. De belangrijkste initiatieven zijn:
-

-

In regionaal verband wordt een Regionaal Adaptatie Plan (RAP) voorbereid inclusief een
uitvoeringsprogramma 2021-2026. Het RAP behandelt met name gemeente-overschrijdende
thema’s en vormt de basis voor een regionale subsidieaanvraag in het kader van het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ook worden digitale kaarten ontwikkeld waarmee
oplossingsrichtingen of de effecten van maatregelen worden verkend.
De regio heeft een Stimuleringsaanbod Klimaat opgesteld. Hierin worden verschillende
activiteiten (masterclass, organisatieadvies, RO-traject, excursies, etc.) aangeboden die de
gemeenten ondersteunen om tot de lokale klimaatopgaven te komen.

Mooie resultaten
Ten slotte zijn de volgende resultaten vermeldenswaardig in het streven om klimaatadaptatie
onderdeel te laten zijn van de normale werkprocessen:
-

-

De wijk Bloemendal wordt ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van duurzaamheid,
natuurinclusief bouwen en klimaatadaptatie. De ontwerpen worden inmiddels zowel door
externe partijen als intern als goed voorbeeld gebruikt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
In de Integrale Meerjaren Planning wordt rekening gehouden met eventuele extra
voorbereidingstijd om voorgenomen plannen klimaatbestendiger te maken.
De positieve betrokkenheid van medewerkers bij klimaatadaptatie breed in de organisatie.

Planning
Eind 2020 wordt het MT en uw college geïnformeerd over de voortgang van het PvA. Tegelijkertijd
worden de lokale klimaatopgaven eind 2020 in de vorm van een uitvoeringsprogramma voorgesteld.
Het is nog onduidelijk of de Corona-crisis invloed heeft op deze planning.

Bijlage 2 Overzicht stand van zaken acties Plan van Aanpak Klimaatadaptatie

Uitgaande van het doel om de klimaatopgaven eind 2020 in beeld te hebben op basis van de uit te
voeren acties, is de volgende voortgangsverdeling gehanteerd.
Goede voortgang
Voortgang met extra aandacht voor actie-onderdelen of planning
Niet of nauwelijks voortgang

1

Kennis praktisch toepassen
Hittekaart voor Barneveld
maken

2

Urgentiekaart
(grond)wateroverlast opstellen

3

Groencatalogus klimaatrobuust

4
5

Meten met inwoners
Ambassadeursnetwerk laten groeien
Communicatieplan

6

Opgave delen in- en extern

7

Koppelkansen benutten

8
9

Beleid maken in co-creatie
Richtlijn klimaatbestendige
bouw
Groenstructuurplan

10

Afstemming wegcategorisering
en waterhuishouding

11

Klimaatadaptatie in Beleidsplan
Vastgoed

12
13
14
15

Bestuurlijk draagvlak en dilemma’s
Bevestigen acties PvA
Themasessie met bestuur en
MT
Voorleggen groenstructuurplan
en beleid vastgoed aan raad
Tussen- en eindevaluatie PvA

Gedetailleerde hittekaarten komen begin april
beschikbaar. Voor de Barneveldse kernen zijn digitale
kaarten met locaties van kwetsbare groepen gemaakt.
In regionaal verband zijn wateroverlastkaarten
opgesteld. Deze worden beoordeeld op urgentie. Het
actualiseren van grondwatergegevens om
overlastlocaties vast te stellen, moet nog starten.
Er is informatie verzameld over boomeigenschappen in
het toekomstige klimaat. Dit proces wordt voortgezet.
Er is nog geen initiatief genomen.
Er is een overkoepelend concept “boodschappenhuis”
en een flyer Omgaan met extremer opgesteld. Met
Groei en Bloei Barneveld en enkele hoveniers wordt
een infomoment voor hoveniers voorbereid. De
subsidieregeling afkoppelen particulieren wordt
geactualiseerd. Bij de dorpentour in Stroe is het thema
klimaatadaptatie gepresenteerd.
De werkgroepleden treden zowel intern als naar
externen op als ambassadeur voor klimaatadaptatie.
Het thema verspreidt zich binnen de organisatie.
Klimaatadaptatie is aangesloten bij de dorpentour in
het kader van de energietransitie. De koppeling met het
project Vitale vakantieparken is nog niet gelegd.
Er is contact gelegd met de Woningstichting Barneveld
en enkele ontwikkelaars om te komen tot een Richtlijn.
Het idee is dat het Groenstructuurplan geïntegreerd
wordt in het plan voor biodiversiteit. Het plan van
aanpak voor biodiversiteit gaat snel in procedure.
Voor de kern Barneveld zijn de belangrijkste wegen
aangegeven waarvoor de wateroverlast tot een
minimum beperkt moet blijven. Tevens is contact
gelegd met de hulpverleningsdiensten.
Klimaatadaptatie wordt als onderdeel van
Duurzaamheid ingebracht in het nog op te stellen
beleidsplan. Voor zomer document gereed. Hitte- en
wateroverlastkaarten zijn nodig voor input.
Het college heeft ingestemd met de acties in het PvA
en de benodigde tijd daarvoor beschikbaar gesteld.
De themasessie klimaatadaptatie is nog niet ingepland.
Deze acties worden verricht nadat de beleidsplannen
opgesteld zijn.
Dit collegevoorstel betreft de tussenevaluatie.

16

Aan het werk
Adaptieve projectaanpak
projecten openbare ruimte

17

Hitte in gesprekken inwoners
vanuit WoonBewust

18

Pre-bestemmingsplan
klimaatadaptatie in gesprekken
ontwikkelaars

19

Groene schoolpleinen

Klimaatadaptatie wordt in grote mate als een
vanzelfsprekend thema meegenomen in actuele
plannen en projecten.
Het thema hitte is aangekondigd in het reguliere
overleg met de zorginstanties. Een presentatie met
aandacht voor implementatie volgt.
In gesprekken met de ontwikkelaars in Bloemendal en
andere wijken worden de klimaatadaptieve
maatregelen in de openbare ruimte en particulier
terrein benoemd. De Richtlijn klimaatbestendige bouw
moet nog ontwikkeld worden.
Er is een startoverleg met enkele bestuursleden van
scholen gehouden. Enkele scholen hebben een plan in
voorbereiding en subsidie van de provincie gekregen.
Verdeling van beschikbare Barneveldse financiën en
stimuleren alle scholen moet nog voorbereid worden.

