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Onderwerp: Beleidsplan klimaatadaptatie, Klimaatrobuust Dalfsen 2021-2025
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Voorstel:
Het Klimaatadaptatieplan Klimaatrobuust Dalfsen 2021-2025 vast te stellen.



                                                                       

Inleiding: 
Het klimaat verandert. De gevolgen hiervan ervaren we nu al: tropische temperaturen, langdurige 
perioden van droogte en extreme piekbuien die leiden tot wateroverlast. Naast dat we verdere 
opwarming van de aarde willen voorkomen, willen we ons ook aanpassen aan deze gevolgen van 
klimaatverandering. Dit noemen we klimaatadaptatie. 

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben het Rijk, provincies en gemeenten met elkaar 
afgesproken dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is. Dat wil zeggen dat we de ongewenste 
effecten van de klimaatverandering kunnen opvangen. In het bijgevoegde Klimaatadaptatieplan is 
beschreven welke effecten van klimaatverandering mogelijk op de gemeente Dalfsen afkomen en hoe 
we hier mee omgaan. Hiervoor zijn eerst de belangrijkste opgaven bepaald. Deze zijn ook beschreven 
in de Kadernota Klimaatadaptatie Klimaatrobuust Dalfsen, vastgesteld door de raad op 27 januari 
2020. In de kadernota is ook het kader voor de rol van de gemeente geschetst. Na het bepalen van de 
opgaven bleek dat binnen Dalfsen alleen hittestress en wateroverlast door hevige neerslag een rol 
spelen in de kernen. De opgaven voor het buitengebied, droogte en waterveiligheid, worden opgepakt 
binnen het regionale samenwerkingsverband RIVUS.

Argumenten:
1. Het Klimaatadaptatieplan geeft invulling aan de in de kadernota vastgestelde ambitie over de 

mate waarin en de manier waarop de gemeente Dalfsen klimaatbestendig wil zijn in 2050. 
In het plan zijn de volgende zaken beschreven:
- de klimaatopgaven waar de gemeente Dalfsen mogelijk mee te maken krijgt;
- hoe deze geprioriteerd worden;
- welke rol(len) de gemeente inneemt;
- een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar, die is ontwikkeld op basis van input uit 
dialogen met verschillende stakeholders. Hierin staat beschreven met welke strategie en met 
welke acties de klimaatopgaven binnen de gemeente Dalfsen aangepakt gaan worden. Hierbij ligt de 
focus binnen Dalfsen puur op het benutten van meekoppelkansen. Het doel van het 
uitvoeringsprogramma is dat de gemeente Dalfsen al ruim vóór 2050 klimaatbestendig is. Om te 
zorgen dat dit doel behaald wordt gaat er jaarlijks gemonitord worden en gaat er na vier jaar 
geëvalueerd worden.

2. Met het vaststellen van het Klimaatadaptatieplan voldoet de gemeente Dalfsen aan de afspraken 
die er gemaakt zijn met het Rijk en andere overheden. 

Deze afspraken zijn vastgelegd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hierin is afgesproken dat 
Nederland in 2050 klimaatbestendig moet zijn. Daarnaast is vastgelegd dat gemeenten hiervoor eind 
2020 een uitvoeringsprogramma dienen te hebben dat is opgesteld in dialoog met de belangrijkste 
stakeholders. Het uitvoeringsprogramma van de gemeente Dalfsen is daarom ook ontwikkeld op basis 
van input uit dialogen, en is een onderdeel van het ter vaststelling voorgelegde Klimaatadaptatieplan.

Kanttekeningen
1. Het kan blijken dat voor de uitvoering van bijvoorbeeld toekomstige meekoppelkansen niet 

voldoende budget beschikbaar is of dat er niet voldoende draagvlak is onder de betrokken 
partijen.

Mocht dit het geval zijn dan kunnen bepaalde meekoppelkansen of acties mogelijk niet uitgevoerd 
worden. Er gaat jaarlijks gemonitord worden wat de voortgang van de voorgestelde acties is. 
Daarnaast wordt er na vier jaar een evaluatie uitgevoerd. Als gevolg van de resultaten hiervan kan er 
bijgestuurd worden. Ook gaat er in 2021 onderzocht worden of het wenselijk is om binnen het nieuwe 
Gemeentelijk Rioleringsplan extra budget te borgen om toekomstige meekoppelkansen te verzilveren. 
In 2021 wordt het Gemeentelijk Rioleringsplan omgezet naar een vervangend plan dat opgaat onder 
de Omgevingsvisie, -programma, en -plan.

Alternatieven:
1. Er kan voor gekozen worden om het Klimaatadaptatieplan niet in deze vorm vast te stellen.
Wanneer u als raad van mening bent dat het Klimaatadaptatieplan niet leidt tot een klimaatbestendige 
gemeente Dalfsen in 2050, kan het Klimaatadaptatieplan niet worden vastgesteld of in aangepaste 
vorm worden vastgesteld. 



                                                                       

Duurzaamheid:
Het Klimaatadaptatieplan is er mede op gericht om invulling te geven aan het thema duurzaamheid. 
De gemeente Dalfsen heeft als strategie in het nemen van klimaatadaptieve maatregelen, dat de 
focus puur moet liggen op het benutten van meekoppelkansen. Hierdoor worden meerdere ingrepen 
op dezelfde locatie voorkomen. Daarnaast zorgt het in de toekomst voorkomen van overlast door 
klimaatverandering voor een klimaatrobuuste en dus duurzame leefomgeving.

Financiële consequenties:
De acties die in het Klimaatadaptatieplan staan beschreven, zijn geen op zichzelf staande acties. Het 
gaat hier alleen om het benutten van meekoppelkansen. Vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan 
(GRP) is er jaarlijks € 50.000 begroot voor maatregelen ter verbetering van de wateroverlast en 
waterkwaliteit. Hiervan is € 25.000 gereserveerd voor kleinschalige afkoppelmaatregelen, oftewel de 
afkoppelsubsidie. De andere € 25.000 is gereserveerd als stimuleringsbudget, oftewel onderzoeken 
en kleine meekoppelkansen voor klimaatopgaven. Het kan echter zijn dat er in de toekomst voor het 
aanpakken van bepaalde opgaven meer geld benodigd is dan dat er vanuit het GRP begroot is. In 
2021 gaat er onderzocht worden wat precies de financiële consequenties van de meekoppelkansen 
zijn. Hiervoor wordt in 2021 een nieuw voorstel gedaan waarin wordt meegenomen of en welk budget 
hiervoor nodig is. In 2021 moet er in het kader van de Omgevingswet een vervangend GRP opgesteld 
worden (in een andere vorm dan het huidige). Mocht het nodig zijn dan kan het voor de 
meekoppelkansen benodigde budget hierin mogelijk geborgd worden.

Binnen het samenwerkingsverband RIVUS gaat onderzocht worden of één of meerdere acties uit het 
uitvoeringsprogramma in aanmerking kunnen komen voor het aanvragen van impulsgelden. Dit is een 
rijksbijdrage in de vorm van 1/3 cofinanciering voor het nemen van klimaatadaptatie maatregelen.

Communicatie:
Wanneer het Klimaatadaptatieplan wordt vastgesteld dan zal dit naar de buitenwereld (inwoners, 
bedrijven, etc.) gecommuniceerd worden. In overleg met communicatie zal bepaald worden hoe dit 
plan het beste gecommuniceerd kan worden. Als het plan wordt vastgesteld, dan is de gemeente 
Dalfsen een van de eerste gemeenten in de regio die al in beeld heeft gebracht hoe de gemeente zich 
voorbereidt op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast zal het plan gecommuniceerd worden 
naar de personen die input hebben geleverd.

Vervolg:
Als het Klimaatadaptatieplan wordt vastgesteld dan zullen de volgende werkzaamheden uitgevoerd 
worden: 
- Inventariseren van de kosten van meekoppelkansen en inventariseren op welke termijn deze 
mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Een vervolgstap hiervan is mogelijk het borgen van extra budget 
voor klimaatadaptatie in het in 2021 op te stellen, vervangende document van het Gemeentelijk 
Rioleringsplan. 
- Uitvoeren van acties waar geen budget voor benodigd is of die binnen het bestaande budget te 
realiseren zijn. Te denken valt aan: het verankeren van klimaatadaptatie in nieuw te ontwikkelen 
beleid, het informeren van bewoners over de opgaven en mogelijke maatregelen, het in gesprek gaan 
met zorginstellingen, scholen en woningcorporaties om de opgaven onder de aandacht te brengen, en 
het continueren van de afkoppelsubsidie. 
- Verankeren van de beschreven strategie in de Omgevingsvisie. Daarnaast zullen de acties en 
maatregelen worden uitgewerkt in het toekomstige Gemeentelijk Rioleringsplan en het 
Omgevingsplan.
- Het opstellen van een monitoringsprogramma om jaarlijks de voortgang van de acties te monitoren. 

Bijlagen:
Bijlage 1: Klimaatadaptatieplan Klimaatrobuust Dalfsen 2021-2025

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris/directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020, nummer 1176;

overwegende dat de gemeente Dalfsen de ambitie heeft om toe te werken naar een klimaatrobuust 
Dalfsen in 2050;

dat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie met het Rijk, provincies en gemeenten is afgesproken dat 
Nederland in 2050 klimaatbestendig is;

dat de gemeenteraad op 27 januari 2020 de Kadernota Klimaatadaptatie Klimaatrobuust Dalfsen heeft 
vastgesteld;

dat de kaders zijn uitgewerkt in het Klimaatadaptatieplan;

b e s l u i t :

vast te stellen het Klimaatadaptatieplan Klimaatrobuust Dalfsen 2021-2025.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
14 december 2020.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


