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Kennis te nemen van de Startnotitie Klimaatbeleid Dalfsen.
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Inleiding:
Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken met flinke hoosbuien,
hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en een
langdurige periode van droogte leidt tot lage grondwaterstanden en afname van de kwaliteit en
kwantiteit van het oppervlaktewater. Dit kan schade brengen aan natuur, landbouw en stedelijk
gebied. Temperaturen boven de 30 graden leiden tot hittestress wat van invloed is op bijvoorbeeld
gezondheid, leefbaarheid en arbeidsproductiviteit. De effecten kunnen we niet veranderen, hooguit
temperen. Het is daarom belangrijk ons en onze omgeving aan te passen. Het verminderen van
verharding, vasthouden van water en vergroenen van het stedelijk gebied heeft bijvoorbeeld een
positief effect op het voorkomen van wateroverlast, het tegengaan van droogte en verminderen van
hittestress.
Dalfsen kenmerkt zich in verhouding tot andere gemeenten als een groene gemeente. Dit biedt in veel
opzichten kansen als we kijken naar aspecten als hittestress en wateroverlast. Onze inschatting is dat
we er als gemeente ‘goed bij liggen’, maar zien dat graag bevestigd in een nieuw klimaatbeleidsplan.
Om de gemeente Dalfsen nog klimaatrobuuster te maken, moeten we ook naar de toenemende hitteen droogteperiodes veroorzaakt door klimaatverandering kijken. Tevens willen we in gesprek met
inwoners, organisaties, partners en collega’s over welke risico’s door klimaatverandering (nog)
aanvaardbaar zijn en over de locatie en prioritering van (grootste) knelpunten. Deze gesprekken
vormen samen met bestaande stresstesten input voor een kadernota Klimaatadaptatie waarin de
ambitie van gemeente Dalfsen wordt vastgelegd. Uiteindelijk moet dit landen in een klimaatbeleid- en
uitvoeringsplan.
Kernboodschap:
Deze startnotitie beschrijft het proces dat doorlopen gaat worden om te komen tot het nieuwe
klimaatbeleid. De notitie is verkennend en procedureel van aard en beschrijft wat het onderwerp is en
waarom een traject van beleidsvorming nodig is. Welke stappen worden doorlopen en welke
instrumenten worden daarbij gebruikt? Wie zijn de interne en externe partners die worden betrokken
bij de totstandkoming ervan en wat is de rol van de gemeenteraad?
Duurzaamheid:
De startnotitie Klimaatbeleid is een procesvoorstel geschreven vanuit het programma Klimaat en
Duurzaamheid. Daardoor is deze notitie onlosmakelijk verbonden met de missie en visie van ons
duurzaamheidsbeleid.
Communicatie:
Samen met een extern bureau zal een participatie- en communicatieplan worden opgesteld. We
sluiten hiermee aan bij de participatie voor de Omgevingsvisie omdat de processen van zowel de
Omgevingsvisie als het Klimaatbeleid veel raakvlakken hebben. In de startnotitie is een aparte alinea
gewijd aan participatie en dialoog waarin uitgebreid wordt beschreven hoe de diverse
belanghebbenden worden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe klimaatbeleid.
Vervolg:
Na de vaststelling van deze startnotitie wordt gestart met het proces om te komen tot een beleid- en
uitvoeringsplan met als werktitel ‘Klimaatrobuust Dalfsen’, vast te stellen door de gemeenteraad in
september 2020.
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