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Voorstel:
1. De kadernota ‘Klimaatrobuust Dalfsen’ vast te stellen.
2. In te stemmen met de ambitie dat we toewerken naar een klimaatrobuust Dalfsen in 2050.
3. Het college de opdracht te geven de ambitie en uitgangspunten van deze kadernota te
betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie en deze als kaders mee te geven bij het
opstellen van het beleids- en uitvoeringsplan ‘Klimaatrobuust Dalfsen’.

Inleiding:
Veel gemeenten werken al langer aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. Dalfsen ook,
zoals blijkt uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en de afspraken in het samenwerkingverband van
de afvalwaterketen, RIVUS. Dalfsen legt bij nieuwbouw al eisen op om hemelwater te bergen en richt
zelf de openbare ruimte al klimaatrobuust in. En voor bestaande bouw stimuleren we particulieren om
op eigen terrein hemelwater te bergen. Maar het klimaat verandert sneller dan verwacht en niet over
alle gevolgen van klimaatverandering is al nagedacht, denk aan gevolgen van het stijgen van de
temperatuur. Daarom is er een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) opgesteld samen met het Rijk,
de provincies, de waterschappen en gemeenten. Het doel van het deltaplan is dat klimaatadaptatie in
2020 een integraal onderdeel is van het beleid zodat in het jaar 2050 ons land klimaatbestendig
ingericht is. Om dit gericht te kunnen doen is het van belang de gevolgen van klimaatverandering
helder in het vizier te hebben. De gemeente Dalfsen heeft daarom ingenieursbureau Tauw gevraagd
stresstesten uit te voeren voor de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid. In de
stresstesten wordt gekeken naar de gevolgen van het veranderende klimaat voor potentieel kwetsbare
functies. De belangrijkste opgaven voor de gemeente Dalfsen om klimaatrobuust te worden zijn
geografisch in beeld gebracht. De opgaven vormen samen met de interne risicodialogen met het
college, raadsleden en medewerkers van de gemeente Dalfsen de kadernota voor de gemeente.
Argumenten:
1.1. De kadernota beschrijft de ambitie over van de mate waarin en de manier waarop de gemeente
Dalfsen klimaatrobuust wil zijn in 2050. Het beschrijft op hoofdlijnen welke soorten knelpunten in
Dalfsen kunnen voorkomen en in welke mate. De kadernota beschrijft de manier waarop de gemeente
Dalfsen de opgaven prioriteert en wanneer de gemeente welke rol(len) inneemt.
1.2 Met het vaststellen van de kadernota voldoen we aan de afspraken die we gemaakt hebben met
het Rijk en andere overheden.
2.1 Niet alle opgaven zijn even groot, hebben hetzelfde risico of dezelfde impact. Dat maakt dat het
ene knelpunt acceptabel kan zijn en het andere onwenselijk of onacceptabel. Daarom is een
prioriteitenladder ontwikkeld dat richting geeft aan wanneer knelpunten wel of niet opgelost moeten
worden.
Samenvattende beschrijving van de prioriteitenladder:
Vanuit de grote maatschappelijke impact en verantwoordelijkheid van de gemeente staat veiligheid
bovenaan in de prioriteitenladder. Dat betekent dat situaties die leiden tot maatschappelijke
ontwrichting als urgent worden geprioriteerd. Een voorbeeld is de bereikbaarheid van hulpdiensten.
Situaties die tot gezondheidsproblemen leiden worden (afhankelijk van omvang) urgent of onwenselijk
geprioriteerd. Een afname van leefbaarheid en onomkeerbare schade aan de natuur zijn onwenselijk.
Economische schade die niet onder verantwoordelijkheid van gemeente valt is acceptabel. Een
voorbeeld is inkomstenderving voor boeren als gevolg van water op het land of inkomstenderving voor
bedrijven als gevolg van beperkte aanvoer van goederen bij lage waterstand.
2.2 Omdat de klimaatopgaven niet heel groot zijn, is de verwachting dat het realistisch is om in 2050
klimaatrobuust te kunnen worden.
3.1. Middels het beleidsplan wordt concreet in beeld gebracht of het financieel en planning technisch
haalbaar is. Op basis van de uitkomsten van dialogen met stakeholders en/of de kosten-batenanalyse
kan in het beleid- en uitvoeringsplan besloten worden op punten af te wijken van de prioriteitenladder.
Ook als meekoppelen voor 2050 niet mogelijk is zullen alternatieve scenario’s (incl. eventuele meerof minderkosten) inzichtelijk worden gemaakt.
3.2. In de omgevingsvisie worden alle ambities die de leefomgeving raken samengevoegd en integraal
afgewogen. Omdat klimaatadaptatie de leefomgeving raakt zal dit onderwerp in de omgevingsvisie
opgenomen worden.
3.3 De regionale samenwerking kent een andere dynamiek en daarmee snelheid. We hebben
afgesproken om in regionaal verband droogte en waterveiligheidsstresstesten uit te voeren en een

gezamenlijk plan van aanpak op te stellen. Droogte en waterveiligheid zijn namelijk moeilijk lokaal op
te lossen. Omdat lokaal de uitkomsten van water en hitteoverlast reeds bekend zijn is het zonde om te
wachten met het vaststellen van de kadernota.
Kanttekeningen
1.1 We hebben afgesproken om in regionaal verband (RIVUS+ droogte en
waterveiligheidsstresstesten uit te voeren en een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen. Droogte
en waterveiligheid zijn namelijk moeilijk lokaal op te lossen. De regionale samenwerking kent een
andere dynamiek en daarmee snelheid. De uitkomsten van deze regionale droogte en
waterveiligheidsstresstesten zijn nog niet bekend. Omdat lokaal de uitkomsten van water en
hitteoverlast wel bekend zijn (zie Bijlage 2) is het zonde om te wachten met het vaststellen van de
kadernota. De regionale opgaven en de mogelijke inzet en bijdrage van Dalfsen hiervoor worden bij
het opstellen van het beleids- en het uitvoeringsplan meegenomen.
2.1 Het kan blijken bij de uitwerking van het beleidsplan Klimaatrobuust Dalfsen dat de ambitie toch
niet haalbaar is. Als dat het geval blijkt te zijn zullen een aantal alternatieve scenario’s worden
onderzocht en in het voorstel voor besluitvorming meegenomen worden. De ambitie kan op dat
moment nog worden bijgesteld.
Alternatieven:
Klimaatverandering is een gegeven. De manier waarop we ermee omgaan kan variëren. In de
kadernota worden geen specifieke scenario’s voorgesteld waar de raad een keuze uit kan maken. Uw
raad kan uiteraard wel kiezen om andere of aanvullende kaders of prioritering mee te geven.
Duurzaamheid:
Door te werken aan klimaatadaptatie werken we tegelijkertijd aan duurzaamheid. Als we
klimaatknelpunten goed in beeld te hebben, kunnen we toekomstige werkzaamheden combineren met
klimaatmaatregelen waardoor bijvoorbeeld meerdere ingrepen op dezelfde plek voorkomen kunnen
worden.
Financiële consequenties:
Klimaatadaptatie valt binnen het programma 8 Duurzaamheid en milieu. Het vaststellen van de
kadernota heeft in eerste instantie geen financiële gevolgen. Bij het opstellen van beleidsplan en
uitvoeringsprogramma wordt inzichtelijk gemaakt welke financiële consequenties het klimaatbeleid in
Dalfsen heeft.
Communicatie:
Na het vaststellen van de kadernota zullen per opgave actiegericht dialogen met stakeholders worden
gevoerd. In deze dialogen zal de prioriteitenladder worden getoetst en zullen verschillende
maatregelen en meekoppelkansen met andere beleidsvelden en uitvoeringsprogramma’s worden
verkend.
Vervolg:
In de periode februari 2020 tot en met april 2020 worden de kaders vertaald naar een beleids- en
uitvoeringsplan.
Bijlagen:
Bijlage 1: Kadernota ‘Klimaatrobuust Dalfsen’
Bijlage 2: Rapportage stresstesten klimaatadaptatie Dalfsen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. E. van Lente

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2019, nummer 1025;
overwegende dat het wenselijk is uitgangspunten vast stellen voor klimaatadaptatie;
gelet op het veranderende klimaat en de daarmee samenhangende mogelijke gevolgen voor en in de
leefomgeving en gelet op de landelijke afspraken die het Rijk met het de overheden heeft vastgelegd
in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie;

besluit:
1. De kadernota ‘Klimaatrobuust Dalfsen’ vast te stellen.
2. In te stemmen met de ambitie om toe te werken naar een klimaatrobuust Dalfsen in 2050.
3. Het college de opdracht te geven de ambitie en uitgangspunten van deze kadernota te
betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie en deze als kaders mee te geven bij het
opstellen van het beleids- en uitvoeringsplan ‘Klimaatrobuust Dalfsen’.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
27 januari 2020.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

