
NELEN & SCHUURMANS BEGELEIDT U NAAR:

Een uitvoeringsplan 
klimaatadaptatie

DE UITDAGING: EEN VERANDEREND KLIMAAT

ONZE AANPAK IN VIJF STAPPEN

2.  Gebruiken wat er is:
Omdat elke gemeente anders is, is er geen standaard 
aanpak voor klimaatadaptatie. We werken toe naar een 
plan dat past bij de gemeente, zowel technisch als 
sociaal. We nemen daarom de tijd voor kennismaking 
met uw organisatie, de parallele trajecten 
(omgevingswet, regionale trajecten) en we maken samen 
met u een ronde door het gebied. We hanteren dus geen 
standaard aanpak. Maar we kennen wel de belangrijke 
stappen, termen en processen:
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De weg naar een uitvoeringsplan klimaatadaptatie

Er komt wat op ons af. Want het klimaat verandert. Daardoor krijgen we vaker te maken met hete zomerdagen, aanhoudende 
droogte en hevige neerslag. Ook wordt de kans groter op bodemdaling en overstromingen. In het Deltaplan Ruimtelijke 

Adaptatie hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de gezamenlijke ambitie vastgelegd dat Nederland in 
2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dankzij de stresstesten hebben we al technische kaarten van wat ons te 

wachten staat. Maar nog niet wat we precies moeten gaan doen. Daarom is het nu tijd om in gesprek te gaan. Samen met 
verschillende stakeholders bepalen we wat er moet gebeuren en hoe we dat gaan doen. Dit leggen we vast in een 

uitvoeringsplan klimaatadaptatie. 

1. Het grote plaatje zien:
Einddoel en parallelle trajecten

Stresstest, overlegstructuren, visie

3. Werkvormen risicodialoog:
Creatief en resultaatgericht
De risicodialogen (wij spreken liever van 
klimaatateliers) vormen belangrijke pijlers in het 
traject. In een klimaatatelier wordt de dialoog gevoerd 
met interne en externe stakeholders om te bepalen 
wat er op de uitvoeringsagenda moet komen.  Wie we 
uitnodigen bepalen we samen met een 
stakeholderanalyse. We gaan uit van twee inspirerende, 
leuke en constructieve bijeenkomsten. We kunnen dat 
online en fysiek verzorgen. 

Tijdens het eerste atelier focussen we op de 
klimaateffecten: waar zien we op basis van de stresstest 
problemen ontstaan? En waar juist kansen? Wij zorgen 
voor leuke dialoogvormen en duidelijke informatie / 
kaarten. Resultaat is een opzet van de visie en de 
ambities.
 
In het tweede atelier kijken we hoe we de uitdagingen 
kunnen gaan oplossen. Coalitievorming staat hierbij 
centraal: wie pakt wat op en hoe kunnen we elkaar hierbij 
ondersteunen? Resultaat is een opzet van de strategie en 
oplossingsrichtingen
 
We overleggen met u of aanvullende dialogen gewenst 
zijn, bijvoorbeeld met bestuur of met inwoners.

Toekomstvisie
Ingrepen in bestaand gebied

Ambities stellen

Werkprocessen borgen

Meekoppelen
Gebruik maken van natuurlijke processen

Bestuurlijke afstemming

Nieuwe ontwikkelingen zijn kansen

Technisch, ruimtelijk en sociaal
Uit handen durven geven

Aanpakken vs accepteren

Anders werken

Meer ruimte voor water en groen

waarde toekennen aan leefbaarheid

4. Rapportage met essentie:
Leesbaar, inspirerend en compleet

Er komt veel kijken bij klimaatadaptatie: technische 
zaken (modelresultaten, systeemkennis), sociale 
zaken (organisatieverandering, inwonersparticipatie, 
bewustwording) en bestuurlijke zaken. Data en 
netwerken die er al zijn gebruiken we. Besluiten die 
al genomen zijn passen we toe. We zoeken zoveel 
mogelijk de koppeling met bestaande structuren  
zodat klimaatadaptatie daar een onderdeel van 
wordt. We maken een duidelijk overzicht van wat er 
al is in een factsheet. We stellen met u een veelzijdig 
en compleet projectteam samen.

5. Implementatiedialoog:
Aan de slag met de agenda

Visueel en bondig document
Het uitvoeringsplan klimaatadaptatie onderbouwen we in 
�guren en kaarten. We behandelen de visie, ambities,  
strategie en oplossingsrichtingen het liefst in slechts 10 
pagina's. Het afsluitende hoofdstuk is een 
uitvoeringsagenda met afspraken en aanbevelingen voor 
vervolg. 
 
Klaar voor omgevingsbeleid
We stellen het stuk zo op dat delen ervan eenvoudig 
kunnen worden opgenomen in andere plannen en in  
omgevingsvisie en -plan. 
 
Herkenbaar
De afspraken en resultaten van de klimaatateliers komen 
duidelijk terug. We maken duidelijk hoe we de input van de 
verschillende stakeholders hebben laten landen in de 
uitvoeringsagenda.
 
                         
 
 

Na het opstellen van de agenda, voeren we de 
implementatiedialoog, om klimaatbestendig 
handelen in de organisatie te borgen. Onze 
ervaring is dat deze fase cruciaal is om als 
organisatie tot uitvoering te komen. 
 
In kleine werkgroepen met plannenmakers, 
adviseurs, uitvoerders en buitenwerkers uit de 
verschillende domeinen bespreken we wat 
deze agenda betekent voor de dagelijkse 
werkzaamheden.
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Helder proces met gedragen resultaat

Duidelijke opgaven en visie op klimaatadaptatie 

Inzicht in taakverdeling en financiën 

Realistische uitvoeringsagenda: 
Hiermee kan gemeente direct aan de slag

Bestuurlijk draagvlak

Een betrokken samenwerking
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