Uitvoeringsagenda
Regulerende overheid
De overheid bereikt haar doelen via wetgeving en
handhaving. Dit wordt een top-downbenadering
genoemd.

Regisserende overheid
De regisserende overheid richt zich op samenwerking
met maatschappelijke partners. Deze overheid
stuurt aan binnen de democratisch (door de lokale
samenleving) vastgestelde kaders.

Faciliterende overheid
De faciliterende overheid ondersteunt initiatieven door
bijvoorbeeld door vergunningverlening, ﬁnanciële
middelen of het beschikbaar stellen van menskracht.

Stimulerende overheid
De stimulerende overheid stimuleert initiatieven door
informatie beschikbaar te stellen. Deze vorm raakt aan
de faciliterende overheid.

Aan de markt laten
De overheid heeft zich (deels) teruggetrokken en laat
ontwikkelingen aan de markt. Er is geen tot weinig
overheidsbemoeienis.

Uitvoeringsagenda
Actiepunt

Uitvoering

Rol gemeente

Stakeholders

Tijdsperiode

Handelingsperspectieven
Waterrobuuste
omgeving

Lokaal hitteplan
opstellen

Samen met lokale partijen een hitteplan en hitteprotocol opstellen.

Regisserende
gemeente

Gemeente, GGD, Veiligheidsregio, zorgaanbieders,
waterschap Hollandse Delta, scholen en bewoners

Q1 en Q2 2022

Deelname aan
bomenonderzoek

Innovatie onderzoek naar de invloed van het veranderende klimaat op het huidige
bomenbestand van onze gemeenten: nu, in 2050 en in 2085.

Regulerende
gemeente

Nader in te vullen: Deelname aan onderzoek met
diverse gemeenten uit het hele land

Start 2022

Implementatie regels
voor klimaatadaptief
bouwen binnen
werkprocessen

Vanuit het convenant "Klimaatadaptief Bouwen" de opgestelde leidraad implementeren
binnen de werkprocessen. Met de leidraad is er een uitgewerkte en eenduidige
structuur om aan de klimaatopgave invulling te geven, ondanks de verscheidenheid in
projecten.

Regulerende
gemeente

Gemeente en samenwerkingspartners Convenant
Klimaatadaptief Bouwen

heden - Q4 2022

Borgen van
klimaatadaptief
bouwen

Binnen het convenant "Klimaatadaptief Bouwen" wordt onderzocht hoe klimaatadaptief
bouwen geborgd kan worden tijdens de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties, aan de
hand van een casus waarin wordt samengewerkt met de provincie Zuid-Holland. De
geleerde lessen worden gedeeld met convenantpartners en met de BAR-organisatie.

Regisserende
gemeente

Gemeente, Convenant Klimaatadaptief Bouwen,
provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta
en ontwikkelaars

heden - Q4 2022

Meekoppelen eigen
vastgoed

Bij projecten van ons eigen vastgoed onderzoeken we hoe we daarin klimaatadaptie
kunnen meenemen.

Regulerende
gemeente

Gemeente

Q3/Q4 2022 - 2023

Regionaal Risicoplan

We actualiseren het Regionaal Risicoplan en er wordt gewerkt aan de aanpak bij
calamiteiten. De BAR-gemeenten gaan hier actief op inzetten. Er wordt gekeken hoe
kan worden samengewerkt met lokale partijen en hoe zij zo goed mogelijke kunnen
bijdragen. Daarnaast onderzoeken we hoe en naar wie dit gecommuniceerd moet
worden binnen de BAR-gemeenten.

Regisserende
gemeente

Veiligheidsregio Rotterdam, waterschap Hollandse
Delta, Gemeenten

Continu

Informeren
bewoners over
klimaatadaptief
wonen

Actief naar bewoners communiceren om ze te stimuleren om klimaatadaptieve
maatregelen te nemen. Een voorbeeld is operatie Steenbreek; hieraan wordt blijvend
aandacht gegeven. Daarnaast voorlichting geven (informatie, handelingsperspectieven)
over wat de gemeente en haar partners doen aan het tegengaan van droogte, hitte en
wateroverlast. Zie ook hoofdstuk communicatie.

Stimulerende
en faciliterende
gemeente

Inwoners

Continu

Toets op
waterkeringen

Op basis van de nieuwe Waterveiligheidsnormen 2017 worden alle primaire en
regionale waterkeringen getoetst.

Faciliterende
gemeente

Waterschap Hollandse Delta, gemeente,
Veiligheidsregio Rotterdam en Rijkswaterstaat

Continu

Bedrijventerreinen
klimaatadaptief
inrichten

Onderzoeken hoe, in een gezamenlijke opgave, bedrijventerreinen meer
klimaatadaptief gemaakt kunnen worden. Dit wordt samenhangend opgepakt vanuit
alle duurzaamheidsthema's.

Regisserende
gemeente

Gemeente, waterschap, bedrijventerreinen, bedrijven
& ondernemers

start Q3 2022

Koeltegebieden in
kaart brengen

Onderzoeken waar de koeltegebieden liggen en die koppelen aan recreatieve
mogelijkheden. Soms zijn die al aanwezig en daar waar er kansen zijn (of juist
koeltegebieden nodig zijn) worden die opgepakt.

Regisserende
gemeente

Gemeente, waterschap Hollandse Delta,
Natuurverenigingen, Natuur- en Recreatieschap
IJsselmonde, Corporatie Buitenland van Rhoon,
st. Zuid Hollands Landschap en Staatsbosbeheer

start Q4 2022

Hoogwaterbeschermingsplan

Opstellen hoogwaterbeschermingsplan buitendijks afgestemd op crisisplan en
incidentenbestrijdingsplan Hoogwater en overstroming.

Regulerende
gemeente

Waterschap Hollandse Delta, gemeente,
Veiligheidsregio Rotterdam en Rijkswaterstaat

Continu

Actualisering
incidentenplan
riolering

Actualiseren incidentenplan riolering en afstemming werkafspraken indirecte lozingen
en incidentenbestrijdingsplan extreem weer van de veiligheidsregio.

Regulerende
gemeente

Gemeente, waterschap Hollandse Delta,
Veiligheidsregio Rotterdam en eventueel aannemers

Continu

Borgen
klimaatadapatie in
beleid

Bij ontwikkeling van beleidsplannen, waaronder omgevingsvisie's en
omgevingsplannen, klimaatadaptatie als integraal thema opnemen. Voor Ridderkerk
wordt klimaatadaptatie meegenomen in de visie op water en de visie op ecologie.

Regulerende
gemeente

Interne organisatie BAR

Continu

Borgen
meekoppelkansen
beheer

Zorgen voor de formulering van de opgave van klimaatadaptatie in de beheerprojecten
en in beeld brengen welke extra budgetten hiervoor benodigd zijn.

Regulerende
gemeente

Interne organisatie BAR

Continu

Borgen
klimaatadapatie in
ruimtelijke plannen

Ontwikkelen van een aanpak van duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij onze
duurzaamheidsdoelen integraal in de opdrachtformulering van ruimtelijke plannen
wordt geborgd.

Regulerende
gemeente

Interne organisatie BAR

Continu

Impulsgelden

Onderzoeken van mogelijke projecten voor de landelijke impulsregeling en doen van
een aanvraag.

Regulerende
gemeente

Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk, waterschap Hollandse Delta en provincie
Zuid-Holland

Q3/Q4 2022

*afhankelijk
van project

Natuurlijkere
Waterkringloop

Klimaatadaptief
bouwen

Klimaatadaptief
stedelijk gebied

Klimaatbestendig
landelijk gebied

Gezonde, groene
leefomgeving

