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KENNISNEMEN VAN 
De aanpak van het deelprogramma Klimaatbestendige Stad, onderdeel van het programma 
Klimaatbestendige en Groene Stad. 

AANLEIDING 
Amersfoort werkt aan het behoud en het versterken van de groene en blauwe waarden. Met het 
programma Klimaatbestendige en Groene Stad werken we toe naar groen en blauw dat bijdraagt aan 
de biodiversiteit en de recreatieve en klimaatadaptieve waarde van de stad. Onder het programma 
vallen twee deelprogramma’s, namelijk de Uitvoering Groenvisie en Klimaatbestendige Stad. In deze 
raadsinformatiebrief informeren wij u over onze aanpak voor het deelprogramma Klimaatbestendige 
Stad dat we in samenhang met het programma Duurzame Stad zullen uitvoeren. 
 
Amersfoort klimaatbestendig 
We werken aan klimaatbestendigheid, door in te 
spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Nu al 
is klimaatverandering zichtbaar: hoosbuien, hitte en 
droogte komen steeds vaker voor. Dat levert risico's 
op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. 
Het is ons doel om in 2050 een klimaatbestendige 
ruimtelijke inrichting te hebben; en hiermee een stad 
die het vermogen heeft om goed te blijven 
functioneren als het klimaat verandert. 

KERNBOODSCHAP   
Klimaatverandering is een geleidelijk proces, waaraan we de stad geleidelijk aanpassen. Dit noemen 
we klimaatadapatie. Hiervoor is inzicht nodig in onze kwetsbaarheden ten aanzien van 
overstromingen, extreme neerslag, hitte en droogte. Het deelprogramma Klimaatbestendige Stad is 
bedoeld om doelgericht en zichtbaar stappen te zetten om de stad te laten meebewegen met het 
klimaat. Hierin combineren we kennis over kansen en kwetsbaarheden (klimaatstresstesten) 
gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen en beheer en (her)inrichting van de openbare ruimte. 
Voor de komende jaren staan in de stad diverse herinrichtingsprojecten gepland waarin we dit gaan 
realiseren.  

CONSEQUENTIES 
Wij nemen op verschillende manieren maatregelen om in de toekomst een gezonde, veilige en 
levendige stad te blijven 
Klimaatstresstesten laten zien dat onze kwetsbaarheden op dit moment nog beperkt zijn, maar dat 
maatregelen nodig zijn om ook in de toekomst een gezonde, veilige en levendige stad te blijven. Dit 
doen we door: 
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1) Steeds beter inzicht te hebben in onze kwetsbaarheden en welke maatregelen effectief 

bijdragen aan het aanpassen aan klimaatverandering. Onze huidige inzichten zijn weergegeven 
op www.klimaatvalleienveluwe.nl/atlas/. Om effectieve maatregelen te nemen is inzicht op 
wijkniveau nodig, zoals we reeds hebben gedaan in De Kruiskamp;  

2) In dialoog gaan met partners in de stad over risico’s en kansen; om te komen tot gedeeld 
eigenaarschap en het nemen van maatregelen ook buiten de invloedsfeer van de gemeente (of 
overheid); 

3) Bij het maken van nieuwe plannen, visies en ontwerpen klimaatadaptatie integraal mee te 
nemen. Dit doen we door het inzetten van richtlijnen, maar ook door advies en het beschikbaar 
stellen van goede voorbeelden die passen in de Amersfoortse context. We zoeken naar 
mogelijkheden om ontwikkelaars te beïnvloeden om hun projecten klimaatbestendig te 
ontwerpen en in te richten, een voorbeeld hiervan is het inbrengen van klimaatadaptieve 
richtlijnen in het ontwikkelkader voor de transformatie van De Hoef;  

4) Bewoners en bedrijven te enthousiasmeren ook maatregelen op eigen terrein te nemen. Onze 
deelname aan Operatie Steenbreek en Lekker in je tuin zijn hier voorbeelden van; 

5) In projecten uit het Meerjarenprogramma Openbare Ruimte klimaatadaptieve en groene 
maatregelen op te nemen. Dit kunnen we realiseren in de vele herinrichtingsprojecten die voor 
de komende jaren gepland staan, zoals in Bergkwartier, Leusderkwartier en Schuilenburg, 
Liendert en Schothorst. Goede voorbeelden hiervan 
zijn de herinrichting van de Boldershof en Zonnehof, 
de aanleg van riolering, drainage en waterberging in 
De Kruiskamp en de toekomstige inrichting van de 
Kamerlingh Onnesbuurt (zie illustratie) en 
Bisschopsweg waarbij de aanpak van de openbare 
ruimte als aanleiding wordt gebruikt om bewoners te 
enthousiasmeren om ook op eigen terrein 
klimaatadaptieve en groene maatregelen te treffen.  

 
De stad heeft behoefte aan meer zichtbaarheid als het om klimaatbestendigheid gaat 
Bovenstaande is niet nieuw. Al enige tijd werken wij aan het klimaatbestendig maken van de stad. Wij 
infiltreren regenwater en houden al zoveel mogelijk rekening met toekomstige veranderingen van 
grondwaterstanden. Ook werken wij aan bewustwording van bewoners, bijvoorbeeld door deelname 
aan Operatie Steenbreek en Meet je Stad. Omdat er behoefte is aan doelgerichtheid, structuur en 
zichtbaarheid is er nu een deelprogramma Klimaatbestendige Stad. Ook de motie Uitvoering Operatie 
Steenbreek Plus en de motie Regenwater niet in het riool krijgen hierin een plek.  
 
Er is een relatie met het deelprogramma Uitvoering Groenvisie en het programma Duurzame Stad 
De deelprogramma’s Klimaatbestendige Stad en Uitvoering Groenvisie worden in samenhang 
uitgevoerd. De programma’s hebben een directe relatie, omdat veel groene maatregelen bijdragen aan 
een klimaatbestendige stad (zoals Operatie Steenbreek openbare ruimte). Nieuwe projecten brengen 
we onder bij het best passende deelprogramma. Daarnaast stemmen wij onze activiteiten af met het 
programma Duurzame Stad. 

DUURZAAMHEID  
Alle activiteiten zijn passend in het thema Duurzame Stad uit het coalitieakkoord, zoals het koppelen 
van klimaatadaptatie aan lopende projecten en ontwikkelingen en het groener inrichten van de 
openbare ruimte. We spannen ons in om een inspiratiebron te zijn voor bewoners en bedrijven om ook 
op eigen terrein klimaatadaptieve maatregelen te nemen.  

FINANCIËN 
Op dit moment dekken we onze activiteiten voor klimaatadaptatie uit de beschikbare budgetten uit de 
begroting 2019-2022 programma (1) Duurzame en groeiende stad, onderdeel (1.1) Stedelijk beheer en 
milieu of (1.2) Ruimtelijke ontwikkeling. Dit is inclusief de budgetten die beschikbaar zijn vanuit het 
Meerjarenprogramma Openbare Ruimte, door bij (her)inrichtingsprojecten klimaatbestendig 
maatregelen mee te ontwerpen en uit te voeren. Hiermee maken we werk-met-werk en zijn de 
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maatregelen minder kostbaar dan wanneer we ze separaat in de stad zouden uitvoeren. Dit is het 
grootste deel van de uitvoeringsagenda. Een aantal projecten wordt mede financieel gedekt door 
externe subsidies en/of uit samenwerking met het Waterschap die we toegekend hebben gekregen of 
die we nog gaan aanvragen. Waar mogelijk worden beschikbare middelen uit de rioolheffing benut. 
 
We constateren dat voor een deel van de uitvoeringsagenda nog géén financiële dekking is, waardoor 
een aantal activiteiten slechts deels, later of niet kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het in beeld 
krijgen van onze kwetsbaarheden voor hitte, evalueren van de droge en hete zomer van 2018 en het 
stimuleren van klimaatadaptieve maatregelen door (bouw)ondernemers, bedrijven en bewoners. Voor 
de periode 2020-2023 gaat het om gemiddeld € 400.000 extra dekking per jaar. We zullen de komende 
periode, en zo nodig in de volgende jaren, nader afwegen of we hiervoor in de Kadernota een voorstel 
ter integrale afweging doen.  

RISICOPARAGRAAF  
Niet alle kansen worden benut 
De kansen om klimaatadaptatie mee uit te voeren in projecten of binnen externe initiatieven te 
stimuleren zijn legio en komen op veel verschillende manieren naar ons toe. Het is erg moeilijk om al 
deze kansen te stroomlijnen en op te volgen. Het programma en de uitvoeringsagenda kan hierin 
helpen.  
 
Er komt dit jaar geen of onvoldoende extra budget beschikbaar 
Als er geen of onvoldoende extra budget komt, kunnen we een deel van de uitvoeringsagenda niet 
realiseren. Vanwege het belang van de betreffende maatregelen zullen we in dat geval bekijken of we 
ze op een later moment wel mogelijk kunnen maken. We maken zo vaak mogelijk nuttige combinaties 
door werk-met-werk te maken en middelen uit de rioolheffing 
te benutten. De maatregelen met financiële dekking voeren we 
vanzelfsprekend uit. 

COMMUNICATIEBOODSCHAP  
Het klimaat verandert en de gemeente anticipeert hierop met 
het programma Klimaatbestendige stad. Wij spelen daarmee 
in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals toenemende 
kansen op extreme regenval, langdurige hitte, droogte en 
overstromingen. Bij de ontwikkeling en (her)inrichting van de 
openbare ruimte neemt de gemeente klimaatadaptieve en 
groene maatregelen mee in projecten. Daarnaast wil de 
gemeente ontwikkelaars, bedrijven en inwoners inspireren en 
stimuleren om binnen hun eigen reikwijdte zelf maatregelen te 
nemen.  

COMMUNICATIE: SAMENWERKING EN STARTEN VOOR DE START  
Werken aan waterrobuustheid en klimaatbestendigheid doen we samen met initiatieven als Lekker in 
je Tuin en Operatie Steenbreek, op de groenpagina en in het Groene Huis. Naast de communicatie via 
deze netwerken is de gemeentelijke website een belangrijke bron van informatie voor inwoners (en 
andere belangstellenden). Voor het programma Klimaatbestendige en Groene Stad gaan we actief 
communiceren om onze resultaten zichtbaar te maken en het belang ervan te verduidelijken.  

VERVOLGSTAPPEN  
Begin 2020 informeren wij u over de voortgang en kijken we vooruit naar de activiteiten voor 2020.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 
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de secretaris,  de burgemeester, 

   
BIJLAGE 
Deelprogrammaplan Klimaatbestendige Stad #5983526 
  

 
 


