
Verslaglegging resultaten
Twentse Klimaattafels: Groen & Infra

Wat is het effect van het veranderende klimaat op de groen & infrasector? 

ZorgLandbouwBouw Groen & Infra Natuur

Belangrijke bevindingen

• Heel veel effecten zijn tijdelijk best acceptabel (zoals het 

verdorren van groenstroken), maar de oorzaak ervan (droogte en 

lage grondwaterstand) is niet acceptabel, zeker niet als het een 

structureel probleem is. Dat geldt ook voor een lagere waterdruk 

van het drinkwater: acceptabel, maar de oorzaak baart zorgen. 

• Wateroverlast, ook op bedrijventerreinen, is meestal acceptabel 

zolang het niet in gebouwen komt en draag juist bij aan 

bewustwording en eigenaarschap.  

• Stroomuitval wordt als onacceptabel gezien.

Strategisch advies
• Maak een eenduidig beleid om klimaatadapatieve 

oplossingen goed te laten scoren in aanbestedingen. 

• Stimuleer integraal denken, elkaar in een vroegtijdig 

stadium opzoeken en oplossingen aan de markt vragen. 

• Inzetten op bewustwording/gedragsverandering bij 

inwoners, scholen, bedrijven (70% van bebouwd gebied is 

in particuliere handen). 

• Kaders/normen meegeven aan projecten voor hitte, 

droogte en wateroverlast;  

• Sturen met bijvoorbeeld belasting en subsidies. Mogelijk is 

dit op te nemen in het gemeentelijk rioleringsplan, zodanig 

dat het ingebracht kan worden voor de omgevingsvisie.

Tactisch advies
Sluit aan bij de motivatie van mensen. Overheden stellen 

eisen aan projectontwikkelaars. Die moeten zich houden aan 

de voorwaarden en afspraken. Zo niet, dan dient er 

gehandhaafd te worden.

Praktisch advies 

• Samenwerking in bouwteams: meer gebruik maken van elkaars 

kennis, directe en indirecte kosten mee laten beoordelen in 

werken. 

• Voor inwoners die wel willen, maar niet weten hoe: helpen met 

voorbeelden uit de tuinbranche (bijvoorbeeld de watertuin 

Intratuin Lochem).

Een goed gesprek

De infra & groensector heeft een prima 

en constructief gesprek gehad.
Hoe nu verder?

Neem de belemmeringen om klimaatadaptief te ontwerpen weg. Mooie plannen stranden vaak 

(te veel meningen). Door de tegengestelde belangen blijven we ook vaak eindeloos doorpraten. 

Hoe gaan we dat doorbreken? Maak een procesaanpak/leidraad waar iedereen zich aan houdt. 

Zodat we allemaal dezelfde stappen volgen. Wat je wil bereiken (doel en beleid), als criterium 

vastleggen om projecten in te dienen.

Planten, bomen en groenstroken verdorren. Het smelten van asfalt, beperkte bereikbaarheid door 

wateroverlast op (snel)wegen, wateroverlast in versteende omgevingen, stroomuitval


