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Vragen en antwoorden

Vraag 1 

In de uitvoeringsagenda wordt veel gesproken over meekoppelkansen en het borgen binnen 

beleid, ruimtelijke plannen en beheer.  Welke successen zijn er reeds geboekt, of aan welke 

concrete meekoppelkansen wordt nu hard gewerkt? Wanneer we straks de uitvoeringsplannen 

voor bijvoorbeeld de HOV bus krijgen, de uitwerking van de deelgebieden Centrumvisie, 

Gebiedsvisie PC Hooftparck, maar ook bijvoorbeeld de vorige maand besloten nieuwbouw voor 

De Loods, De Gooth en RTV Ridderkerk, zijn deze allen dan ook straks klimaatadaptief? 

Antwoord 1

Het meekoppelen van klimaatadaptieve maatregelen is een lerend proces. In lopende processen 

proberen we het zo goed mogelijk nog mee te laten nemen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt het 

convenant Klimaatadaptief Bouwen toegepast, hiervan zijn er nog geen voorbeelden. In de 

Strategie Klimaatadaptatie, hoofdstuk 5, staan een aantal gerealiseerde projecten benoemd. 

Vraag 2

Hoe wordt beoordeeld of er genoeg klimaatadaptieve maatregelen in een ontwerp verwerkt zijn? 

Op welke manier worden er vanuit de strategie klimaatadaptatie voor een juiste borging / een 

meetbare aanpak gezorgd?



Antwoord 2

Bij nieuwe ontwikkelingen hanteren we de minimale eisen van het convenant Klimaatadaptief 

Bouwen. We zijn nu aan het leren dit de borgen binnen ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor maken 

we ook gebruik van het netwerk Bouwadaptief. Dat gelinkt is aan het convenant.

Vraag 3

Staat de uitvoeringsagenda vast, of kunnen daar punten bijkomen / afvallen? Hoe wordt hier regie 

op gehouden?

Antwoord 3

De uitvoeringsagenda staat niet vast. Er kunnen punten bij komen en afvallen. 

Vanuit de klimaatvisie wordt er halfjaarlijks gerapporteerd in het ontwikkelde dashboard. De 

voortgang van de uitvoeringsagenda wordt hierin meegenomen. 

Vraag 4

Onlangs spraken we in commissieverband over het ontwikkelde dashboard voor de klimaatvisie. 

In hoeverre komen de onderwerpen uit de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie ook terug in dit 

dashboard?

Antwoord 4

Zie antwoord vraag 3

Vraag 5

Het benutten van meekoppelkansen kan voordelen met zich meebrengen (werk met werk, 

versnelling enz.). Maar schuilt er niet ook een risico in, zeker wanneer plannen om moverende 

redenen toch later uitgewerkt/gerealiseerd worden? Hoe voorkomen we dat we achter gaan lopen 

ten opzichte van de doelen die zijn gesteld binnen de klimaatvisie?

Antwoord 5

Uitvoering van de strategie vraagt om opschaling en intensieve samenhang- en werking met 

andere domeinen, zoals ruimtelijk ordening / stedenbouw, wonen, economie en beheer 

buitenruimte. We maken hier een transitie door waarvan we moeten leren. We zijn ons bewust van 

dit risico en moeten gezamenlijk kijken hoe we hier zo goed mogelijk mee om wordt gedaan. 

Zodat we tijdig kunnen bijsturen wanneer vanwege moverende redenen we achter gaan lopen op 

de gestelde doelen.
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