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Voorwoord  
Voor u ligt het adviesrapport ‘’collectief een 
klimaatbestendige stad’’. Dit rapport is geschreven in het 
kader van de opleiding bestuurskunde. Dit adviesrapport 
vormt de afronding van de bachelor bestuurskunde, welke ik 
volg aan de Hogeschool van Amsterdam.  

Dit onderzoek is uitgevoerd tussen februari en juli 2021 voor 
de BUCH gemeenten. De stageperiode bij de BUCH 
gemeenten heb ik als zeer prettig ervaren ondanks de 
omstandigheden rondom het Coronavirus.  

Deze periode is mijn tweede ervaring met een 
overheidsorganisatie als werkgever geweest. De manier 
waarop collega’s met elkaar omgaan is mij in het bijzonder 
opgevallen. Discussies kunnen soms hard en fel zijn, maar 
worden niet op de man gespeeld. Daarnaast kan iedereen 
zijn of haar opvattingen openlijk kwijt zonder dat daar op 
enige wijze door collega’s op neergekeken wordt.  

Het adviesrapport is uiteraard niet zonder hulp, begeleiding 
en kennis van anderen tot stand gekomen. In het bijzonder 
wil ik Mathijs van Beusekom en Kim Dieleman, mijn 
begeleiders namens de BUCH gemeenten, bedanken voor 
alle tijd en energie om mij te begeleiden gedurende het 
onderzoek. Zij maakten namelijk altijd tijd vrij voor vragen of 
problemen en door hun ervaring bij de BUCH wisten ze altijd 
wel wie de persoon met de juiste kennis was om mij verder 
te helpen.  

Ik wil Marco Hofman, mijn begeleider namens de 
Hogeschool van Amsterdam, bedanken voor alle feedback 
en ondersteuning gedurende het onderzoek. Dit heeft mij 
erg geholpen om het overzicht te behouden. De kritiek en 
tips heb ik als zeer relevant en bruikbaar ervaren.  

Verder wil ik alle collega’s van de BUCH gemeenten 
bedanken. Enerzijds voor de openheid en interesse in mijn 
onderzoek. En anderzijds voor de prettige werksfeer en het 
enthousiasme dat jullie hebben voor het werk. Dat heeft mij 
persoonlijk erg kunnen motiveren om met plezier en energie 
aan het onderzoek te blijven werken.  

Tot slot was zonder de medewerking en tijd van alle 
respondenten en geïnterviewden mijn onderzoek niet 
mogelijk geweest. Allen hartelijk dank voor de 
medewerking! 

Ik wens u veel leesplezier.  

Nico Heemskerk 

Alkmaar, 11 juni 2021 
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Samenvatting  
Het klimaatadaptief inrichten van stedelijk gebied met als 
ambitie deze te laten voldoen aan de klimaatscenario’s voor 
2050, is voor gemeenten geen eenvoudige opgave. Bij het 
implementeren van adaptatiemaatregelen dient er rekening 
gehouden te worden met verscheidene factoren zoals 
beschikbare ruimte, financiële middelen, bewustwording en 
draagvlak. Indien deze factoren niet worden meegenomen, 
is het risico op een slecht functionerende maatregel reëel. 
Ook zijn vanzelfsprekend de aanleg- en beheerkosten van 
belang. Vanwege technologische ontwikkelingen en het 
groeiende aanbod van producten ten behoeve van 
klimaatadaptatie wordt het selecteren van de juiste 
maatregel steeds complexer.  

De effectiviteit van klimaatadaptatie is niet alleen afhankelijk 
van de inhoud van beleid. De steun van particulieren is een 
even belangrijke voorwaarde. Adaptatiestrategieën voor 
stedelijke gebieden winnen aan kracht indien ze aansluiten 
bij initiatieven die particulieren zelf in de stad nemen om 
hun eigen omgeving klimaatbestendig te maken. Bottom-up 
handelingen van particulieren zijn een belangrijke 
bouwsteen voor de transformatie van de stedelijke 
omgeving, die essentieel is met het oog op de gevolgen van 
klimaatverandering. Echter is het voor gemeenten een 
uitdaging om particulieren te betrekken bij ontwikkelingen 
en beleidsdoelstellingen die meestal pas op de langere 
termijn spelen. 

Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken welk 
maatregelenpakket de BUCH gemeenten voor particulieren 
kunnen ontwikkelen om klimaatadaptatie te bevorderen. 
Het onderzoek zal uiteindelijk resulteren in een antwoord op 
de deelvragen. Door zowel gebruik te maken van de 
ervaringen van medewerkers binnen de BUCH gemeenten, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Arcadis en 
tot slot particulieren als van bestaande theorieën, zal een 
advies worden opgesteld. 

Onderzoeksmethodologie   

Om de onderzoeksvraag: “Welk maatregelenpakket kunnen 
de BUCH gemeenten voor particulieren ontwikkelen om 
klimaatadaptatie te bevorderen?” te beantwoorden, is deze 
onderverdeeld in vijf deelvragen. Aan de hand van deze 
deelvragen is systematisch data verzameld om zodoende de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. Er is 
literatuuronderzoek gedaan. Verder zijn verscheidene 
medewerkers binnen de BUCH gemeenten, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Arcadis en 
tot slot particulieren benaderd en zijn er referentieprojecten 
bezocht. 

Er is gekozen om bij alle deelvragen een combinatie van de 
onderstaande onderzoeksmethoden te hanteren. Door drie 
onderzoeksmethoden te verenigen, wordt de kracht van de 
drie onderzoeksmethoden gecombineerd wat leidt tot een 
hogere validiteit en betrouwbaarheid.  

Literatuuronderzoek 

Een deel van de begrippen, termen en inzichten zijn 
gedefinieerd aan de hand van literatuuronderzoek. Hieruit is 
de definitie van klimaatadaptatie vastgesteld, zijn 
klimaatadaptieve maatregelen verkend en is aan de hand 
van best practices gekeken in hoeverre particulieren ook zelf 
kunnen bijdragen aan de oplossingen door een actieve rol te 
spelen in adaptatiestrategieën. Hierbij is gekeken naar de 
aanpak van andere gemeenten ten aanzien van voorlichting 
en bewustwording bij particulieren. De bronnen bestaan 
voor een groot deel uit documenten van de BUCH 
gemeenten, Rijkswaterstaat, Stichting RIONED, Arcadis, 
Stowa, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
het KNMI. 

Interviews 

Rekening houdend met de periode van onderzoeken zijn 
veertien interviews afgenomen. Er is gekozen voor het 
afnemen van diepte-interviews omdat de onderzoeker op 
deze manier in relatief korte tijd inzicht krijgt in het 
onderwerp klimaatadaptatie. Verder zijn interviews een 
flexibele manier om informatie te verzamelen omdat de 
onderzoeker tijdens het gesprek de mogelijkheid heeft om 
aanvullende vragen te stellen met als doel om een gegeven 
antwoord beter te begrijpen. Bij enquêtes is er echter al snel 
sprake van een zekere oppervlakkigheid van verzamelde 
informatie en dat is in mindere mate geschikt voor dit 
onderzoek. Voorafgaande aan de diepte-interviews is een 
topiclist opgesteld. Deze lijst is vooraf door een deskundige 
collega-onderzoeker beoordeeld en heeft gedurende de 
interviews als leidraad gediend. De interviews zijn 
opgenomen. Het is hierbij van belang dat vooraf 
toestemming is gevraagd aan de respondent. Uiteindelijk is 
de data uit de interviews geanalyseerd en de transcripten 
gecodeerd aan de hand van het programma MAXQDA. Op 
deze manier kan de data die voorkomt uit de interviews 
worden gekoppeld aan de deelvragen. Na het uitwerken van 
de interviews is er een member check gedaan waarbij de 
respondent de kans kreeg om op de uitwerking van het 
interview in het adviesrapport te reageren. Gedurende de 
interviews zijn de definities, denkwijzen, knelpunten, 
selectiecriteria, aanpak en samenwerkingsverbanden 
omtrent klimaatadaptatie aan bod komen. 

Bezoek referentieprojecten  

Er zijn enkele referentieprojecten in de BUCH en 
omringende gemeenten bezocht. Op deze locaties zijn 
klimaatbestendige maatregelen getroffen ter preventie van 
wateroverlast, hittestress en droogte. Door deze 
referentieprojecten te bezoeken, kan er een beeld worden 
geschetst met betrekking tot de toepassing van een 
maatregel. Tevens ziet men de voor- en nadelen van een 
maatregel. 
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Onderzoeksresultaten   

Het is cruciaal om – aan de hand van particuliere initiatieven 
– particulieren te betrekken bij adaptatiebeleid. 
Particulieren zullen zich er namelijk meer bewust van 
moeten worden dat ze in hun alledaagse leven te maken 
kunnen krijgen met klimaatproblemen als wateroverlast, 
hittestress en droogte. Daarnaast kunnen particulieren ook 
zelf bijdragen aan de oplossingen door een actieve rol te 
spelen in adaptatiestrategieën aan de hand van 
hemelwaterafkoppeling, vergroeningsmaatregelen en 
waterpasserende verharding. Particulieren hebben immers 
ongeveer twee derde van de grond in eigendom, de 
particuliere ruimte. De afgelopen jaren is er in toenemende 
mate aandacht gekomen voor het betrekken van 
particulieren bij besluitvorming en implementatie van 
adaptatiemaatregelen. Dit komt doordat burgerparticipatie 
enkele voordelen heeft, zoals: draagvlak voor 
adaptatiebeleid, weloverwogen beleidskeuzes, creatiever 
adaptatiebeleid, verkrijgen van lokale kennis en de 
mogelijkheid om sociaal zwakkere particulieren te 
betrekken. Echter worden er in de literatuur ook negatieve 
effecten van burgerparticipatie genoemd. Er is sprake van 
een ingewikkelder proces, trage besluitvorming, hogere 
kosten en responsie van een beperkt deel van de 
particulieren. Om deze nadelen te beperken en de 
voordelen van participatie zo goed mogelijk te benutten, 
zullen gemeenten het participatieproces nauwgezet moeten 
regisseren.  

Veel gemeenten, waaronder de BUCH, hebben inmiddels via 
stresstesten in beeld wat de lokale consequenties zijn van 
klimaatverandering en vooral wat de risico’s zijn van 
wateroverlast, hittestress en droogte. De kern is dat bij de 
ruimtelijke inrichting van stedelijke gebieden het belangrijk 
is om rekening te houden met de steeds vaker 
voorkomende extreme weersituaties. Het is van belang 
zoveel mogelijk te ontharden, te vergroenen en om ruimte 
voor hemelwater en buffering van hemelwater voor drogere 
tijden te creëren middels groenblauwe structuren. Bij groot 
onderhoud, renovaties en nieuwbouw maken de BUCH 
gemeenten, al dan niet met betrokkenheid van 
particulieren, keuzes over de nieuwe inrichting van de 
openbare ruimte. Dit is dan ook het moment waarop de 
BUCH gemeenten invulling kunnen geven aan een 
klimaatbestendige inrichting. Het uitgangspunt voor de 
BUCH betreft een integrale wijkgerichte aanpak waarbij de 
werkzaamheden aan rioleringen, wegen, groen en openbare 
verlichting worden gecombineerd.  

Beleidsinstrumenten zijn herkenbare methoden waarmee 
collectief actie wordt opgezet om publieke vraagstukken aan 
te pakken. De literatuur categoriseert juridische, 
economische en communicatieve sturingsmiddelen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen stimulerende en 
repressieve vormen van beleidsinstrumenten. De 
stimulerende varianten van de beleidsinstrumenten hebben 

onder andere betrekking op overeenkomsten, subsidies en 
voorlichting. Deze sturingsmiddelen zijn gericht op het 
versterken van de haalbaarheid van adaptatiebeleid. 
Daarnaast zijn er repressieve sturingsmiddelen in de vorm 
van geboden of verboden, heffingen en propaganda. Deze 
zijn dwingend van aard en bevorderen de doeltreffendheid 
van adaptatiebeleid. Onder de juridische instrumenten 
wordt onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten en 
geboden of verboden. Een overeenkomst is een stimulerend 
beleidsinstrument en een gebod of verbod wordt als een 
repressief sturingsmiddel gezien. Onder de economische 
instrumenten wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies 
en heffingen. Subsidies zijn stimulerende 
beleidsinstrumenten en heffingen worden als een repressief 
sturingsmiddel gezien. Bij de economische sturingsmiddelen 
zijn fondsvorming en crowdfunding buiten beschouwing 
gelaten. Er is gekozen voor een aanvullend sturingsmiddel in 
de vorm van directe financiering van materialen aangezien 
deze vorm van financiering steeds vaker door gemeenten in 
de praktijk wordt toegepast om adaptatiemaatregelen 
binnen de private ruimte te stimuleren. Tot slot wordt bij 
communicatieve instrumenten onderscheid gemaakt tussen 
voorlichting, Community of Practice en propaganda. 
Voorlichting en Community of Practices zijn stimulerende 
beleidsinstrumenten. Propaganda wordt beschouwd als een 
repressief sturingsmiddel.  

Selectie van aanbevelingen   

Het advies aan de BUCH gemeenten is allereerst om 
uitgebreid aandacht te besteden aan burgerparticipatie. Ga 
als ambtenaar naar particulieren toe, wees persoonlijk en 
laagdrempelig! Zet bijvoorbeeld een partytent in straat en 
ga van huis naar huis om wijkbewoners te informeren en uit 
te nodigen.  

Daarnaast is het advies om als gemeente de klimaatrisico's 
expliciet in wet- en regelgeving te benoemen. Veel van de 
risico’s die geassocieerd worden met klimaatverandering 
(wateroverlast, hittestress en droogte) zijn niet nieuw, maar 
het debat over klimaatadaptatie vergroot de bewustwording 
van deze risico’s.  

Verder is het advies om als gemeente heldere 
randvoorwaarden met betrekking tot de implementatie van 
adaptatiemaatregelen te definiëren. Het zijn altijd 'no 
regret' oplossingen aangezien ze altijd nut zullen hebben, 
maar soms worden te weinig adaptatiemaatregelen 
genomen en soms teveel of de verkeerde 
adaptatiemaatregelen waardoor onnodig geld wordt 
uitgegeven.  

Tot slot wordt geadviseerd om een bestuurlijke én 
ambtelijke ambassadeur te benoemen voor het thema 
klimaatadaptatie in de gemeentelijke organisatie. Dat zou 
goed kunnen werken in een organisatie met vier kapiteins 
op één schip (vier gemeentebesturen, één BUCH 
organisatie).  
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1 Inleiding    
Vanaf februari wordt gewerkt aan een onderzoek naar 
klimaatadaptatie in stedelijke gebieden met als doel te 
onderzoeken welk maatregelenpakket de BUCH gemeenten 
voor particulieren kunnen ontwikkelen om klimaatadaptatie 
te bevorderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht 
van de BUCH gemeenten.  

In de inleiding zullen de volgende onderdelen aan de orde 
komen: 

Ø Aanleiding   
Ø De gevolgen van klimaatverandering  
Ø Probleemstelling 
Ø Hoofd- en deelvragen 
Ø Maatschappelijke relevantie  
Ø Bestuurlijke relevantie  
Ø Doelstelling en resultaat  
Ø Afbakening   
Ø Leeswijzer    
Ø Onderzoeksmethodologie  
Ø Proces  
Ø Onderzoeksstrategie 
Ø Onderzoeksfasen   
Ø Gebruik data 
Ø Selectie van respondenten 
Ø Dataverzameling 
Ø Validiteit en betrouwbaarheid   
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1.1 Aanleiding     
1.1.1   De gevolgen van klimaatverandering       

Vanwege het veranderende klimaat krijgt Nederland steeds 
vaker te maken met extremere weersomstandigheden. 
Volgens het KNMI (2015) is de hoeveelheid piekbuien in de 
afgelopen jaren sterk toegenomen, daarnaast valt er steeds 
meer neerslag in een kortere periode. Naast piekbuien 
zorgen ook langdurige regenbuien voor een aanzienlijke 
hoeveelheid neerslag. In onderzoeken, uitgevoerd door 
Deltares, is berekend dat de schade ten gevolge van 
wateroverlast bij ongewijzigd beleid in de periode van 2013-
2050 voor een totaal van circa €142 miljard aan schade zal 
veroorzaken. Dit gaat om schade aan gebouwen, openbare 
ruimte en infrastructuur (Kanters, 2017). Daarnaast zal 
klimaatverandering leiden tot hogere luchttemperaturen en 
meer hittegolven waardoor een grotere kans op hittestress 
ontstaat. In stedelijk gebied speelt daarbij het hitte-eiland 
effect een intensiverende rol. Temperaturen tijdens hitte 
zullen in de toekomst dan ook extremer worden. Daarnaast 
geven de klimaatscenario’s aan dat de intensiteit en 
frequentie van droogte zullen toenemen. Verdamping zal 
namelijk toenemen en neerslag langer uitblijven. De 
bereidheid om de gevolgen van klimaatverandering aan te 
pakken is volgens Stowa (z.d.) bij steeds meer gemeenten 
aanwezig. Sommige effecten van klimaatverandering zijn 
goed zichtbaar: riolering kan bij hevige neerslag het 
hemelwater niet meer goed afvoeren, stijging van het aantal 
tropische dagen, het vergelen van gras, maar veel andere 
effecten zijn minder goed zichtbaar. Hittestress kan 
bijvoorbeeld invloed hebben op de gezondheid en het 
welzijn – zoals concentratieverlies, verminderde 
arbeidsproductiviteit, ziekte en zelfs een toenemende  kans 
op overlijden – terwijl droogte kan leiden tot zetting met 
schade aan funderingen van gebouwen en wegen tot 
gevolg.    

De problematiek die wordt veroorzaakt ten gevolge van 
klimaatverandering vraagt om de inzet van 
adaptatiemaatregelen – het proces waarbij de maatschappij 
zich aanpast aan het veranderende klimaat en de schadelijke 
effecten ervan probeert te beperken – en aanpassingen van 
het stedelijk gebied door overheidshandelen. Op basis van 
dit basisprincipe zijn er de afgelopen jaren een groot aantal 
adaptatiemaatregelen ontwikkeld. Deze boven- als 
ondergrondse adaptatiemaatregelen bestaan uit het 
toepassen van verschillende verhardingen, 
afwateringssystemen en groenbeheer. Om ervoor te zorgen 
dat  steden in de toekomst beter bestand zijn tegen extreme 
weersomstandigheden is het noodzakelijk om effectieve 
adaptatiestrategieën te ontwikkelen. Desalniettemin is het 
ook belangrijk particulieren hierbij te betrekken. 
Particulieren zullen zich er namelijk meer bewust van 
moeten worden dat ze in hun alledaagse leven te maken 
kunnen krijgen met klimaatproblemen als wateroverlast, 
hittestress en droogte. Daarnaast kunnen particulieren ook 
zelf bijdragen aan de oplossingen door een actieve rol te 

spelen in adaptatiestrategieën aan de hand van 
hemelwaterafkoppeling, vergroeningsmaatregelen en 
waterpasserende verharding. Particulieren hebben immers 
ongeveer twee derde van de grond in eigendom, de 
particuliere ruimte. Echter is het voor gemeenten een 
uitdaging om particulieren te betrekken bij ontwikkelingen 
en beleidsdoelstellingen die meestal pas op de langere 
termijn spelen. Indien klimaatadaptatie ook rechtstreeks 
inspeelt op de dagelijkse behoeften en prioriteiten van 
particulieren in het heden, zal de relevantie daarvan eerder 
worden ingezien. Effectieve participatie is een vorm van 
politiek bestuur dat particuliere initiatieven stimuleert en 
daardoor de (lokale) democratie versterkt en ondersteunt. 
Daarnaast draagt actieve participatie van particulieren 
omtrent klimaatadaptatie bij aan de vitaliteit van de ‘civil 
society’. Deze participatie is vaak niet alleen in hun eigen 
belang, maar het is ook zo dat klimaatadaptatie het leven 
van particulieren en hun omgeving rechtstreeks beïnvloedt 
(Holstein, 2011).      

1.1.2   Probleemstelling 

Het klimaatadaptief inrichten van stedelijk gebied met als 
ambitie deze te laten voldoen aan de klimaatscenario’s voor 
2050, is voor gemeenten geen eenvoudige opgave. Bij het 
implementeren van adaptatiemaatregelen dient er rekening 
gehouden te worden met verscheidene factoren zoals 
beschikbare ruimte, financiële middelen, bewustwording en 
draagvlak. Indien deze factoren niet worden meegenomen, 
is het risico op een slecht functionerende maatregel reëel. 
Ook zijn vanzelfsprekend de aanleg- en beheerkosten van 
belang. Vanwege technologische ontwikkelingen en het 
groeiende aanbod van producten ten behoeve van 
klimaatadaptatie wordt het selecteren van de juiste 
maatregel volgens Kanters (2017) steeds complexer. Om 
deze reden heeft Kennisportaal Klimaatadaptatie (z.d.) een 
overzicht gemaakt met daarin de effecten van verschillende 
maatregelen gericht op het beperken van de negatieve 
effecten van klimaatverandering. Door hierin duidelijkheid 
te scheppen, kunnen gemeenten de juiste keuze maken 
voor een klimaatadaptieve maatregel en kan maatwerk 
worden geleverd.  

De effectiviteit van klimaatadaptatie is niet alleen afhankelijk 
van de inhoud van beleid. De steun van particulieren is 
volgens Holstein (2011) een even belangrijke voorwaarde. 
Adaptatiestrategieën voor stedelijke gebieden winnen aan 
kracht indien ze aansluiten bij initiatieven die particulieren 
zelf in de stad nemen om hun eigen omgeving 
klimaatbestendig te maken. Bottom-up handelingen van 
particulieren zijn een belangrijke bouwsteen voor de 
transformatie van de stedelijke omgeving, die essentieel is 
met het oog op de gevolgen van klimaatverandering. Echter 
is het voor gemeenten een uitdaging om particulieren te 
betrekken bij ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen die 
meestal pas op de langere termijn spelen. 
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1.1.3   Hoofd- en deelvragen  

Op basis van de voorgaande informatie is de volgende 
hoofdvraag geformuleerd: “Welk maatregelenpakket 
kunnen de BUCH gemeenten voor particulieren ontwikkelen 
om klimaatadaptatie te bevorderen?” Om tot een volledig 
antwoord op de hoofdvraag te komen, is het belangrijk dat 
er een aantal deelvragen worden opgesteld. Deze luiden als 
volgt: 

Ø Welke stimulerende factoren en barrières kunnen – 
volgens de wetenschappelijke literatuur – optreden  
bij de implementatie van adaptatiemaatregelen? 

Ø Welke rol kunnen particuliere initiatieven – volgens  
de wetenschappelijke literatuur – spelen bij 
klimaatadaptatie? 

Ø Wat is volgens de BUCH gemeenten het 
afwegingskader omtrent welke 
adaptatiemaatregelen worden genomen? 

Ø Hoe pakken de BUCH gemeenten klimaatadaptatie 
aan? 

Ø Hoe zouden particulieren in de BUCH gemeenten 
bewogen kunnen worden om actief maatregelen te 
nemen met betrekking tot klimaatadaptatie? 

1.1.4   Maatschappelijke relevantie 

Vanwege klimaatverandering is het waarschijnlijk dat 
Nederland in de (nabije) toekomst veelvuldig wordt 
geconfronteerd met wateroverlast, hittestress en droogte. 
Het is daarom van groot maatschappelijk belang dat 
gemeenten in samenspraak met particulieren reageren op 
het vraagstuk aangezien particulieren ongeveer twee derde 
van de grond – oftewel de particuliere ruimte – in eigendom 
hebben.   

1.1.5   Bestuurlijke relevantie 

Het onderzoek is bestuurskundig relevant omdat 
klimaatverandering een maatschappelijk vraagstuk met 
tevens juridische, economische, politieke en sociale 
invalshoeken betreft. Het is daarom van belang dat er aan 
de hand van klimaatadaptatie wordt geanticipeerd op 
wateroverlast, hittestress en droogte. Gezien het feit dat het 
klimaat niet vanzelfsprekend een afweging vormt binnen het 
(ruimtelijk) beleid van veel lokale overheden, is het relevant 
een bijdrage te leveren aan het overwinnen van 
belemmeringen, die ervoor zorgen dat het thema 
klimaatadaptatie moeizaam wordt geïntegreerd in het 
ruimtelijk beleid van gemeenten. Daadkrachtig 
overheidsmanagement is namelijk essentieel om de 
negatieve effecten van klimaatverandering te beperken. 
Overheden zijn immers eindverantwoordelijk voor de 
ruimtelijke ordening. 

1.1.6   Doelstelling en resultaat  

Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken welk 
maatregelenpakket de BUCH gemeenten voor particulieren 
kunnen ontwikkelen om klimaatadaptatie te bevorderen. 

Het onderzoek zal uiteindelijk resulteren in een antwoord op 
de deelvragen. Door zowel gebruik te maken van de 
ervaringen van medewerkers binnen de BUCH gemeenten, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Arcadis en 
tot slot particulieren als van bestaande theorieën, zal een 
advies worden opgesteld. 

Het product betreft een onderzoek waaruit blijkt welke 
maatregelen de BUCH gemeenten voor particulieren kunnen 
ontwikkelen om klimaatadaptatie te bevorderen. 
Uiteindelijk is de verwachting dat het resultaat van het 
onderzoek zal zijn dat de BUCH gemeenten in samenwerking 
met particulieren op verscheidene manieren bijdragen aan 
klimaatadaptatie. Dit zal worden weergeven in het 
adviesrapport. 

1.1.7   Afbakening  

In samenwerking met Arcadis wordt door de BUCH 
gemeenten klimaatadaptatie in de regio Alkmaar 
onderzocht. Om deze reden beschouwt men de informatie 
die afkomstig is van Arcadis als theorie voor dit onderzoek. 
Naast de theorie wordt ook de praktijk van klimaatadaptatie 
in het stedelijk gebied in kaart gebracht. Om dit te 
bewerkstelligen zijn verscheidene medewerkers binnen de 
BUCH gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Arcadis en tot slot particulieren benaderd. 
Dit onderzoek beperkt zich slechts tot enkele actoren 
waarmee de BUCH gemeenten samenwerken. Hiervoor is 
gekozen vanwege een beperkte tijdsperiode. Naast 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Arcadis en 
particulieren werken de BUCH gemeenten ook samen met 
andere actoren, zoals de provincie Noord-Holland en andere 
gemeenten. De gevolgen van klimaatverandering op deze 
actoren zijn in dit onderzoek vanwege wederom een 
beperkte tijdsperiode niet tot nauwelijks meegenomen. Tot 
slot is dit onderzoek afgebakend tot de stedelijke omgeving 
en is het thema ‘overstroming’ buiten beschouwing gelaten.  

1.1.8   Leeswijzer  

In de volgende paragraaf wordt het belang van onderzoek 
en de onderzoeksmethoden die worden gehanteerd 
toegelicht. In het tweede en derde hoofdstuk zal worden 
ingegaan op de theorie achter de adaptatiemaatregelen. 
Daarnaast wordt er gekeken naar de factoren die van 
invloed zijn op adaptatiemaatregelen en burgerparticipatie. 
Ook zullen adaptatiemaatregelen en de rol van particulieren 
in het adaptatieproces worden behandeld. Aansluitend 
wordt het onderzoek afgesloten met een conclusie en 
discussie. Naar aanleiding van de conclusie zullen 
aanbevelingen worden geformuleerd in de vorm van een 
infographic.  
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1.2 Onderzoekmethodologie    
1.2.1 Proces 

Dit onderzoek maakt duidelijk dat bij het implementeren 
van adaptatiemaatregelen rekening dient te worden 
gehouden met verscheidene factoren zoals beschikbare 
ruimte, financiële middelen en draagvlak. Indien deze 
factoren niet worden meegenomen, is het risico op een 
slecht functionerende maatregelen reëel. Verder is de 
effectiviteit van klimaatadaptatie niet alleen afhankelijk van 
de inhoud van beleid. De steun van particulieren is een even 
belangrijke voorwaarde.  Vanuit deze aanleiding is een 
hoofdvraag opgesteld. Om tot een volledig antwoord op de 
hoofdvraag te komen, zijn er een aantal deelvragen 
geformuleerd. 

1.2.2 Onderzoeksstrategie  

Gedurende dit onderzoek is aan de hand van 
datatriangulatie op meerdere manieren data verzameld. 
Allereerst vond er een kwalitatief onderzoek plaats middels 
deskresearch. Kwalitatief onderzoek is volgens van Thiel 
(2015) gericht op het verkrijgen van informatie over wat 
leeft onder een doelgroep en waarom. Deze vorm van 
onderzoek geeft informatie door in te gaan op behoeften, 
meningen en wensen van respondenten. In dit onderzoek is 
gekeken naar huidige trends en ontwikkelingen rondom het 
thema klimaatadaptatie in stedelijke gebieden en is dieper 
ingegaan op de rol van particulieren. Er zijn in het onderzoek 
twee onderzoeksfuncties te onderscheiden. Allereerst heeft 
het onderzoek een verkennende functie. Deze verkennende 
functie komt terug in de onderzoeksvragen waarbij van 
tevoren niet duidelijk is welke factoren invloed hebben op 
adaptatiemaatregelen en burgerparticipatie. Het onderzoek 
heeft daarnaast een verkennend doel omdat is gekeken naar 
potentiële beleidsinstrumenten die de BUCH gemeenten 
voor particulieren kunnen ontwikkelen om klimaatadaptatie 
te bevorderen. De tweede onderzoeksfunctie betreft een 
verklarende functie. Deze functie komt naar voren middels 
de beleidsinstrumenten die gedurende dit onderzoek in 
kaart worden gebracht. Dit onderzoek valt onder te verdelen 
in vier fases die hieronder worden toegelicht. 

1.2.3   Onderzoeksfasen   

In figuur 1 zijn de verschillende fases van het onderzoek 
schematisch weergegeven. (a) Allereerst zijn theorieën over 
klimaatadaptatie vastgesteld, zijn klimaatadaptieve 
maatregelen verkend en is aan de hand van best practices 
gekeken in hoeverre particulieren ook zelf kunnen bijdragen 
aan de oplossingen door een actieve rol te spelen in 
adaptatiestrategieën. Hierbij is gekeken naar de aanpak van 
andere gemeenten ten aanzien van voorlichting en 
bewustwording bij particulieren. (b) Na het opstellen van 
het theoretisch kader is er aan de hand van literatuurstudie 
gekeken naar de implementatie van adaptatiemaatregelen 
en burgerparticipatie. (c) Vervolgens zijn interviews 
gehouden met verscheidene medewerkers binnen de BUCH 
gemeenten, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Arcadis en tot slot particulieren. (d) 

Aansluitend is een antwoord gegeven op de deelvragen en 
de hoofdvraag in de vorm van een conclusie. 

1.2.4 Gebruik data  

Om de onderzoeksvraag: “Welk maatregelenpakket kunnen 
de BUCH gemeenten voor particulieren ontwikkelen om 
klimaatadaptatie te bevorderen?” te beantwoorden, is deze 
onderverdeeld in vijf deelvragen. Aan de hand van deze 
deelvragen is systematisch data verzameld om zodoende de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. Er is 
literatuuronderzoek gedaan. Verder zijn verscheidene 
medewerkers binnen de BUCH gemeenten, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Arcadis en 
tot slot particulieren benaderd en zijn er referentieprojecten 
bezocht. 

Er is gekozen om bij alle deelvragen een combinatie van de 
onderstaande onderzoeksmethoden te hanteren. Door drie 
onderzoeksmethoden te verenigen, wordt de kracht van de 
drie onderzoeksmethoden gecombineerd wat leidt tot een 
hogere validiteit en betrouwbaarheid.  

Literatuuronderzoek 

Een deel van de begrippen, termen en inzichten zijn 
gedefinieerd aan de hand van literatuuronderzoek. Hieruit is 
de definitie van klimaatadaptatie vastgesteld, zijn 
klimaatadaptieve maatregelen verkend en is aan de hand 
van best practices gekeken in hoeverre particulieren ook zelf 
kunnen bijdragen aan de oplossingen door een actieve rol te 
spelen in adaptatiestrategieën. Hierbij is gekeken naar de 
aanpak van andere gemeenten ten aanzien van voorlichting 
en bewustwording bij particulieren. De bronnen bestaan 
voor een groot deel uit documenten van de BUCH 
gemeenten, Rijkswaterstaat, Stichting RIONED, Arcadis, 
Stowa, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
het KNMI. 

Interviews 

Rekening houdend met de periode van onderzoeken zijn 
veertien interviews afgenomen. Tabel 1 betreft een 
overzicht van de respondenten. Er is gekozen voor het 
afnemen van diepte-interviews omdat de onderzoeker op 
deze manier in relatief korte tijd inzicht krijgt in het 
onderwerp klimaatadaptatie. Verder zijn volgens van Thiel 
(2015) interviews een flexibele manier om informatie te 
verzamelen omdat de onderzoeker tijdens het gesprek de 
mogelijkheid heeft om aanvullende vragen te stellen met als 
doel om een gegeven antwoord beter te begrijpen. Bij 
enquêtes is er echter al snel sprake van een zekere 
oppervlakkigheid van verzamelde informatie en dat is in 
mindere mate geschikt voor dit onderzoek. Voorafgaande 
aan de diepte-interviews is een topiclist opgesteld. Deze lijst 
is vooraf door een deskundige collega-onderzoeker 
beoordeeld en heeft gedurende de interviews als leidraad 
gediend. De interviews zijn opgenomen. Het is hierbij van 
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belang dat vooraf toestemming is gevraagd aan de 
respondent. Uiteindelijk is de data uit de interviews 
geanalyseerd en de transcripten gecodeerd aan de hand van 
het programma MAXQDA. Op deze manier kan de data die 
voorkomt uit de interviews worden gekoppeld aan de 
deelvragen. Na het uitwerken van de interviews is er een 
member check gedaan waarbij de respondent de kans kreeg 
om op de uitwerking van het interview in het adviesrapport 
te reageren. Gedurende de interviews zijn de definities, 
denkwijzen, knelpunten, selectiecriteria, aanpak en 
samenwerkingsverbanden omtrent klimaatadaptatie aan 
bod komen. 

Bezoek referentieprojecten  

Er zijn enkele referentieprojecten in de BUCH en 
omringende gemeenten bezocht. Op deze locaties zijn 
klimaatbestendige maatregelen getroffen ter preventie van 
wateroverlast, hittestress en droogte. Door deze 
referentieprojecten te bezoeken, kan er een beeld worden 
geschetst met betrekking tot de toepassing van een 
maatregel. Tevens ziet men de voor- en nadelen van een 
maatregel.  

1.2.5 Selectie van respondenten  

Het bepalen van het aantal respondenten en de wijze 
waarop respondenten worden geselecteerd, is volgens van 
Thiel (2015) een vorm van steekproeftrekking. In dit 
onderzoek is gekozen voor een gestratificeerde selectie van 
verschillende partijen (de BUCH gemeenten, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Arcadis en 
tot slot particulieren). Verder is gedurende het onderzoek 
een sleutelpersoon aangewezen. Sleutelpersonen helpen de 
onderzoeker in zijn of haar selectie van respondenten. 
Sleutelpersonen bezetten namelijk een bepaalde positie in 
de onderzoekssituatie waardoor ze weten welke 
respondenten geschikt en/of beschikbaar zijn.    

1.2.6 Dataverzameling  

De eerste stap na het verzamelen van kwalitatieve data is 
volgens van Thiel (2015) het ordenen daarvan. Om data te 
kunnen ordenen, is het essentieel dat gegevens op een 
systematische manier worden opgeslagen, bijvoorbeeld 
door een archiveringssysteem te gebruiken. Dankzij het 
programma MAXQDA is tijdens het onderzoek de 
gigantische dataverzameling systematisch en overzichtelijk 
gereduceerd tot een aantal heldere kernpunten waarmee 
de vraagstelling relatief eenvoudig kan worden beantwoord. 
Bovendien is met behulp van de software grip op de data 
waardoor niets van de data onbenut is gebleven. Overigens 
zorgt de codelijst in MAXQDA ervoor dat kwalitatief 
onderzoek wordt gestructureerd en wordt onderbouwd wat 
zorgt voor validiteit. Op deze manier wordt namelijk 
transparant gewerkt en leert de onderzoeker de praktijk te 
structureren. Zodra het onderzoek was geschreven, is de 
onderzoeker gaan coderen in het programma MAXQDA 
waarbij het theoretisch kader de basis vormde voor de 
codelijst. Vervolgens werden de codes geordend tot hoofd- 

en subthema’s (optimalisatie). Aansluitend werden de 
fragmenten met dezelfde codes vergeleken op verschillen 
en overeenkomsten. De coderingen die van belang waren, 
kregen een nieuwe gemeenschappelijke codenaam. Op deze 
manier werden de belangrijkste fragmenten uit het 
onderzoek samengebracht. In de laatste fase werd de 
samenhang tussen codes geanalyseerd. Op deze manier 
konden verbanden worden gelegd op basis van concepten 
die vaker terugkwamen in de data. Aansluitend werden de 
gevonden concepten uitgewerkt tot een theorie.   

1.2.7  Validiteit en betrouwbaarheid   

Om conclusies te formuleren die een hoge methodologische 
kwaliteit bezitten, is het van belang dat er rekening wordt 
gehouden met de validiteit en betrouwbaarheid van het 
onderzoek. Er wordt volgens van Thiel (2015) onderscheid 
gemaakt tussen interne en externe validiteit. Voor het 
waarborgen van de interne validiteit is gedurende het 
onderzoek gebruik gemaakt van triangulatie, in dit geval 
methodentriangulatie. Aan de hand van 
methodentriangulatie worden verscheidene methoden 
gebruikt om data te verzamelen. In dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van literatuuronderzoek, interviews en 
referentieprojecten. Naast triangulatie heeft de 
scriptiebegeleider gedurende het onderzoek de rol van 
externe auditor gehad voor de borging van de interne 
validiteit. Een externe auditor overziet het gehele onderzoek 
en kan een beoordeling formuleren. Tijdens het onderzoek 
zijn er meerdere afspraken geweest met de 
scriptiebegeleider. Hierdoor heeft de scriptiebegeleider de 
verschillende stappen in het proces gevolgd en meegedacht 
over mogelijke vervolgstappen en aanbevelingen 
geformuleerd. De externe validiteit heeft betrekking op de 
generaliseerbaarheid van het onderzoek (van Thiel, 2015). 
Echter beperkt dit onderzoek zich slechts tot enkele actoren 
waarmee de BUCH gemeenten samenwerken. Hiervoor is 
gekozen vanwege een beperkte tijdsperiode. Daar komt bij 
dat de validiteit onder druk kan staan omdat respondenten 
op bepaalde vragen bewust of onbewust foutief zouden 
kunnen antwoorden. Bewust: de vragen kunnen als 
dusdanig confronterend worden ervaren en worden 
bovendien door een buitenstaander (de onderzoeker) 
gesteld wat kan leiden tot onjuiste of gedeeltelijke 
beantwoording van de vragen. Onbewust: er is 
geconstateerd dat klimaatadaptatie een containerbegrip 
betreft, waardoor het de vraag is of de respondent qua 
begripsvorming de diepte-vragen juist beantwoord. Bij 
betrouwbaarheid gaat het volgens van Thiel (2015) om de 
mate waarin de onderzoeker navolgbaar en controleerbaar 
is. Om de betrouwbaarheid te borgen, zijn alle interviews 
door dezelfde onderzoeker afgenomen. Verder zijn de 
interviews opgenomen aan de hand van een voicerecorder 
en zijn deze uitgewerkt in transcripten. Vervolgens is de 
data-analyse systematisch uitgevoerd door gebruik te 
maken van een archiveringssysteem.  
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Conceptueel model 
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Figuur 1 Onderzoeksmodel (eigen vormgeving) 
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Naam Functie  Achtergrond  Link naar 
transcript  

Niels Blokker Beheerder stedelijk water & riolering  Castricum & 
Uitgeest  

 
Edwin 
Verbeek  

Beheerder stedelijk water & riolering  Heiloo & Bergen  

 
Pieter 
Korstanje  

Beleidsmedewerker natuur & landschap  BUCH 

 
Jacqueline 
van Latum  

Stedenbouwkundige  BUCH 

 
Jan Wijn Klimaatambassadeur HHNK 

 
Stefan Meijer Procesregisseur Heiloo & Uitgeest 

 
Michel 
Suiding 

Beleidsmedewerker groen  BUCH 

 
Marco van 
Beek  

Projectleider civiel BUCH 

 
Ivo de Block  Communicatiemedewerker programma klimaat  BUCH 

 
Jeroen Rijsdijk  Leidinggevend adviseur stedelijk water & klimaatadaptatie   Arcadis 

 
Wijnand 
Pieper 

Ondernemer in bouwmaterialen bij BouwPartner Pieper Particulier  

 
Dorien 
Kotterman  

Ondernemer in klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale cohesie 
bij De Groene Reiger  

Particulier  

 
Vincent 
Muijskens  

Actief in de Dorpsraad van Uitgeest Particulier  

 
Bas Kuipers  Consultant klimaatadaptatie & duurzaamheid bij Rawinso Particulier  

 
Tabel 1 Overzicht respondenten  

Interview Niels 
Blokker.docx

Interview Edwin 
Verbeek.docx

Interview Pieter 
Korstanje.docx

Interview 
Jacqueline van Latum.docx

Interview Jan 
Wijn.docx

Interview Stefan 
Meijer.docx

Interview Michel 
Suiding.docx

Interview Marco 
van Beek.docx

Interview Ivo de 
Block.docx

Interview Jeroen 
Rijsdijk.docx

Interview Wijnand 
Pieper.docx

Interview Dorien 
Kotterman.docx

Interview Vincent 
Muijskens.docx

Interview Bas 
Kuipers.docx



15 
 

2 Adaptatiefactoren en burgerparticipatie   
Stedelijke gebieden krijgen in de toekomst steeds vaker te 
maken met wateroverlast, hittestress en droogte. Hierdoor 
ontstaat schade aan gebouwen & groenvoorzieningen, 
economische schade en schade aan de gezondheid van 
mensen. Deze gevolgen zullen in de toekomst toenemen 
vanwege verdergaande klimaatverandering. Daarom is het 
nodig om aan de hand van adaptatiemaatregelen in te 
grijpen. De afgelopen jaren is er in toenemende mate 
aandacht gekomen voor het betrekken van particulieren bij 
besluitvorming en implementatie ten aanzien van  
adaptatiemaatregelen. Gedurende dit hoofdstuk zal worden 
ingegaan op de kernbegrippen en concepten van dit 
onderzoek. Deze begrippen zullen terugkomen in het 
onderzoek en kunnen worden gezien als de bouwstenen van 
het conceptueel kader. De kernbegrippen zullen één voor 
één worden behandeld. 
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2.1 Adaptatiefactoren    
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag 1:  
Welke stimulerende factoren en barrières kunnen – volgens 
de wetenschappelijke literatuur – optreden  bij de 
implementatie van adaptatiemaatregelen? De 
beantwoording van deze deelvraag zal een overzicht geven 
van mogelijke stimulerende factoren en barrières die kunnen 
optreden bij de implementatie van adaptatiemaatregelen 
door gemeenten. 

2.1.1 Klimaatverandering                                                                                   

Klimaatverandering is momenteel één van de grootste    
uitdagingen van de hedendaagse samenleving. Hier zijn 
volgens Schutte (2018) verschillende redenen voor. 
Allereerst zijn de effecten van klimaatverandering pas over 
een periode van decennia te merken. Verder is 
klimaatverandering een grensoverschrijdend vraagstuk 
waarin alle landen in de wereld moeten participeren. Tot 
slot ligt de oplossing van de klimaatproblematiek niet bij één 
enkele bron, maar bij meerdere bronnen. Dit alles maakt het 
vraagstuk omvangrijk en complex (Nationale Adaptatie 
Strategie, 2016).   

‘’Ik denk dat het in plaats van vijf voor twaalf al tien over 
twaalf is. Wereldwijd zijn er dusdanige natuurrampen die 
nauwelijks zijn te stoppen. Eigenlijk gebeurt er op dit 
moment in de praktijk niet zoveel om klimaatverandering te 
reduceren. Dat komt omdat we in een kapitalistische wereld 
leven. En voornamelijk de minder ontwikkelde landen zullen 
door klimaatverandering worden getroffen aangezien die 
landen niet de financiële middelen hebben om zich te 
verdedigen’’ (M. van Beek, persoonlijke communicatie, 22 
april 2021). 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (2012) vermeldt dat 
er meerdere effecten van klimaatverandering zijn: ‘’Effecten 
van klimaatverandering treden op door geleidelijke 
trendmatige veranderingen en door veranderingen in weers- 
en klimaatextremen zoals wateroverlast, hittestress en 
droogte’’. Ook in Nederland is klimaatverandering 
waarneembaar met grote gevolgen voor de samenleving.  

De effecten van klimaatverandering zullen in Nederland 
grotendeels betrekking hebben op stedelijke gebieden. In de 
stedelijke gebieden is normaliter sprake van een hogere 
temperatuur dan in landelijke gebieden. Volgens Schutte 
(2018) zal onder invloed van urbanisatie en een toename 
aan verhard oppervlak de temperatuur in stedelijke 
gebieden alleen maar toenemen. De stijgende 
temperaturen zullen zowel de leefbaarheid in steden 
verkleinen als de gezondheid van de bevolking negatief 
beïnvloeden. Daarnaast is er bij extreme neerslag vanwege 
het grote oppervlak aan verharding beperkte ruimte voor 
infiltratie in de bodem. Er zijn twee manieren om op de 

negatieve klimaateffecten te reageren, aan de hand van 
klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.  

‘’Verharding heeft een grote invloed op wateroverlast, 
hittestress en droogte. Oplossingen moet men dan ook 
bovengronds gaan zoeken en niet ondergronds. Extreme 
buien kunnen tegenwoordig niet alleen ondergronds worden 
gemanaged dus zal er ook naar bovengrondse 
adaptatiemaatregelen moeten worden gekeken’’ (S. Meijer, 
persoonlijke communicatie, 15 april 2021).  

2.1.2  Definities mitigatie en adaptatie                                                                                                                                                                 

Uit het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving 
(2012) komt naar voren dat de negatieve effecten van 
klimaatverandering in Nederland in de basis beheersbaar 
zullen zijn. Er zijn twee manieren hoe de maatschappij kan 
reageren op de effecten van klimaatverandering, aan de 
hand van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Mitigatie is 
eenvoudigweg het verzachten en verminderen van 
klimaatverandering door de oorzaken weg te nemen.            
Dat klimaatverandering door middel van klimaatmitigatie 
niet te voorkomen is, wordt volgens wetenschappers steeds 
duidelijker (Schutte, 2018). Hierdoor zullen naast mitigatie 
ook aanpassingen nodig zijn (klimaatadaptatie). Aan de hand 
van adaptatiemaatregelen zullen de negatieve effecten van 
klimaatverandering moeten worden gereduceerd.  

Om een klimaatadaptieve maatschappij te creëren 
impliceert Füssel (2007) dat hoogwaardige kennis nodig is 
en er middelen beschikbaar dienen te zijn om dit mogelijk te 
maken. Desalniettemin is het vrijwel onmogelijk om een 
samenleving zodanig aan te passen zodat alle negatieve 
effecten van klimaatverandering kunnen worden 
voorkomen. Omdat adaptatiemaatregelen in tegensteling 
tot mitigatiemaatregelen slechts een lokaal of regionaal 
effect teweegbrengen, is het voor gemeenten minder 
waarschijnlijk om te profiteren van adaptatiemaatregelen bij 
buurgemeenten. Door dit gegeven is het cruciaal dat elke 
gemeente zich inzet voor een klimaatbestendige 
maatschappij. De lokale overheden zijn dus cruciaal in dit 
proces!  

‘’In 2017 kwam het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie van de 
grond. Hierin stond onder andere dat regio’s en gemeenten 
het thema klimaatadaptatie op moesten pakken. In die tijd 
heb ik de samenwerking tussen gemeenten in de regio 
proberen op te pakken. Veel gemeenten vonden het thema 
klimaatadaptatie toentertijd namelijk niet belangrijk of 
wilden het zelf implementeren. Ik heb toen het bewustzijn 
onder gemeenten proberen te vergroten aan de hand van die 
samenwerking. Inmiddels zijn er vijf werkregio’s. De BUCH 
valt onder regio de HAL (Heerhugowaard, Alkmaar en 
Langedijk). Alle vijf de regio’s hebben dat proces grotendeels 
doorlopen. Zo zijn er stresstesten uitgevoerd, zijn ambities 
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vastgesteld en is de uitvoeringsagenda geformuleerd. 
Sommige regio’s zijn nog aan het afronden maar de meesten 
wachten op goedkeuring van het bestuur. Dus er is de 
afgelopen jaren veel gebeurd’’ (J. Wijn, persoonlijke 
communicatie, 14 april 2021).  

2.1.3 Lokale overheden zijn cruciaal                                                                                    

Overheden zijn eindverantwoordelijk voor de ruimtelijke 
ordening. Hierdoor spelen zij vanzelfsprekend een 
prominente rol als het gaat over een klimaatadaptieve 
ruimtelijke inrichting (Den Hertog, 2014). Het belang van 
lokale overheden wordt daarbij steeds meer onderstreept. 
Aan de hand van klimaatadaptatiemaatregelen zal de 
ruimtelijke inrichting van veel gebieden veranderen 
waardoor gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de 
ruimtelijke inrichting, een belangrijke rol vervullen. Volgens 
Hoppe, van den Berg, & Coenen (2014) vervullen lokale 
overheden zelfs een cruciale rol omdat een land als geheel 
wel kan worden beschouwd als klimaatbestendig, maar dat 
specifieke regio’s en gebieden toch nog kwetsbaar zijn voor 
de negatieve effecten van klimaatverandering. Measham et 
al. (2011) bevestigen deze cruciale rol aangezien op lokaal 
niveau dikwijls specifieke kennis aanwezig is voor een 
specifiek gebied. Hierdoor is het mogelijk om de negatieve 
effecten van klimaatverandering inzichtelijk te maken en aan 
de hand van maatwerk adaptatiemaatregelen te 
implementeren. 

‘’Internationale regelgeving vertaalt zich naar landelijk 
beleid in de vorm van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. 
Dit beleid vertaalt zich vervolgens naar gemeentelijke 
ambities. Daar staan ambities en doelstellingen in. Dus dat is 
eigenlijk het afwegingskader voor adaptatiemaatregelen. 
Hierin wordt onder andere de samenwerking gezocht met 
buurgemeenten. Het is namelijk belangrijk om te kijken naar 
gemeenten in de buurt vanwege maatwerkoplossingen. In de 
Provincie Limburg heeft men bijvoorbeeld hellend gebied in 
tegenstelling tot Noord-Holland’’ (M. van Beek, persoonlijke 
communicatie, 22 april 2021). 

2.1.4 Stimulerende factoren en barrières bij 
adaptatiemaatregelen 

Er zijn volgens Adger, Agrawala & Mirza (2007) vijf typen 
categorieën die een globaal overzicht geven van mogelijke 
stimulerende factoren en barrières die kunnen optreden bij 
de implementatie van adaptatiemaatregelen door 
gemeenten: ecologische & fysieke, sociale & culturele, 
informatieve & cognitieve, technologische en financiële. Aan 
de hand van deze categorisering kunnen een aantal 
concrete factoren worden geformuleerd die van invloed zijn 
op adaptatiemaatregelen.   

Een spectrum aan factoren  

Volgens Van de Sandt & Goosen (2011) passen 
adaptatiemaatregelen niet overal. Gebiedskenmerken zijn 
bepalend voor de mogelijkheden omtrent klimaatadaptieve 

maatregelen. In stedelijke gebieden is de ruimte beperkt 
door de bebouwingsdichtheid en is men daardoor eerder 
aangewezen op technologische – soms ondergrondse – 
oplossingen. 

 ‘’Ik denk dat het belangrijk is om autoluwe zones te creëren 
door ondergronds parkeergarages te realiseren zodat 
bovengronds ruimte is voor groenvoorzieningen. En het is 
voor het beeld ook veel mooier aangezien blik op straat niet 
de schoonheidsprijs verdient’’ (M. Suiding, persoonlijke 
communicatie, 20 april 2021). 

Verder is de geografische ligging een cruciale factor. De 
negatieve effecten van klimaatverandering zijn namelijk 
afhankelijk van de ondergrond en de eigenschappen van 
stedelijke gebieden, zoals de indeling van openbare ruimten 
en bestaande gebouwen. 

‘’De geografische ligging speelt een grote rol bij de 
implementatie van adaptatiemaatregelen. In het noorden 
van Nederland ligt voornamelijk kleigrond en in het zuiden 
van Nederland zandgrond. Omdat kleigrond in tegenstelling 
tot zandgrond slecht kan infiltreren, zal er meer moeten 
worden ingezet op waterberging aan de hand van wadi’s’’ 
(B. Kuipers, persoonlijke communicatie, 6 mei 2021).     

Daarnaast zijn er verschillende sociale & culturele factoren 
te onderscheiden zoals politieke wil, maatschappelijke/ 
politieke steun en leiderschap. Indien gemeenten 
beschikken over een ‘groene coalitie’ is er volgens Van den 
Berg (2011) sprake van een sterke politieke wil waarbij de 
urgentie van klimaatadaptatie wordt ingezien. Verder 
vertegenwoordigen burgerparticipatie en politiek draagvlak 
een stimulerende factor om adaptatiemaatregelen te 
bevorderen. Ook heeft de aanwezigheid van een duidelijk 
gezicht of persoon die zich verantwoordelijk voelt voor 
klimaatadaptatie binnen de gemeente een stimulerende rol. 
Wanneer hiervan sprake is, kan een gemeente de leiding 
nemen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen. 
Incompetent leiderschap, concurrentie van andere 
beleidsdoelen, gebrek aan politieke druk en afwezigheid van 
politieke steun kunnen worden gezien als institutionele 
barrières. Stimulerende factoren zijn volgens Uittenbroek, 
Janssen-Jansen, & Runhaar (2013) veelal de tegenpool van 
barrières. Denk aan politieke wil en onwil of het hebben van 
maatschappelijke/politieke steun of het gebrek hieraan.    

‘’Er is binnen de BUCH gemeenten een mooie slag geslagen 
doordat er het afgelopen halfjaar een grote instroom is 
geweest van nieuwe collega’s die zich bezighouden met het 
thema klimaatadaptatie. Het is de bedoeling om aan de 
hand van aanjagers sceptische collega’s te overtuigen van de 
maatschappelijke belangen. Op die manier gaat binnen een 
gemeente de bal rollen. Er is tegenwoordig in tegenstelling 
tot een paar jaar geleden voldoende capaciteit om het 
thema klimaatadaptatie op te pakken’’ (M. van Beek, 
persoonlijke communicatie, 22 april 2021). 
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Verder is voor gemeenten ‘probleemherkenning’ en het 
daaraan gerelateerde urgentiebesef een drijfveer om 
adaptatiemaatregelen te nemen. Om kwetsbare stedelijke 
gebieden in beeld te krijgen, hebben gemeenten de 
afgelopen jaren stresstesten uitgevoerd. Hierdoor is de 
erkenning van het klimaatprobleem gegroeid en het besef 
om actie te ondernemen onder gemeenten sterk 
toegenomen. Ook is er door uitgevoerde stresstesten kennis 
aanwezig over kwetsbaarheden en knelpunten in stedelijke 
gebieden waarbij de aanwezigheid van kennis kan worden 
gezien als een stimulerende factor om 
adaptatiemaatregelen te nemen (Runhaar, Mees, 
Wardekker, Van der Sluijs & Driessen, 2012). 

‘’Gemeenten hebben in het verleden stresstesten uitgevoerd 
waardoor men kan bepalen waar de probleemgebieden 
zitten. Aan de hand van de uitgevoerde stresstesten wordt 
beoordeeld wat er in een bepaald gebied speelt met 
betrekking tot wateroverlast, hittestress en droogte. 
Wanneer de gemeente dat in beeld heeft, zal er vervolgens 
worden gekeken naar passende adaptatiemaatregelen’’ (E. 
Verbeek, persoonlijke communicatie, 19 maart 2021).  

Ook calamiteiten kunnen worden gezien als stimulerende 
factor. Zo hebben er de afgelopen jaren in verscheidene 
gemeenten meerdere calamiteiten plaatsgevonden in de 
vorm van extreme neerslag met wateroverlast tot gevolg. 
De calamiteiten hebben het urgentiebesef verhoogd wat 
ervoor heeft gezorgd dat adaptatiemaatregelen hoog op de 
beleidsagenda kwamen te staan. Ook 
waterschapsverkiezingen kunnen worden gezien als 
belangrijke kans om adaptatiemaatregelen te 
implementeren aangezien er volgens Jänicke (2005) 
gedurende politieke campagnes van waterschappen 
veelvuldig wordt gepronkt met klimaatadaptieve projecten 
om calamiteiten in de toekomst te reduceren.   

‘’Wanneer men kijkt naar de subsidiemogelijkheden die in 
Nederlandse gemeenten worden aangeboden, wordt er 
voornamelijk door zuidelijke gemeenten actie ondernomen. 
Dat komt doordat er voornamelijk in de zuidelijke gemeenten 
calamiteiten hebben plaatsgevonden (B. Kuipers, 
persoonlijke communicatie, 6 mei 2021)’’ . 

Tot slot vervullen financiële middelen een cruciale factor. De 
ontwikkeling en opschaling van financiële prikkels voor het 
stimuleren van adaptatiemaatregelen sluit aan bij deze 
opvatting. Aan de hand van bijvoorbeeld subsidies 
stimuleren gemeenten particulieren om te investeren in 
adaptatiemaatregelen. Indien er sprake is van beperkte 
financiële middelen zullen klimaatadaptieve initiatieven 
uitblijven. In dat geval is er sprake van een financiële 
barrière. Verder hebben innovatieve netwerken een 
stimulerende rol. Aan de hand van innovatieve netwerken 
werken gemeenten samen met stakeholders – zoals 
particulieren – om adaptatiemaatregelen te implementeren. 

Als co-financier kunnen gemeenten geldmiddelen vrijmaken 
om initiatieven op te starten en te consolideren (Bor & 
Mesters, 2018).    

‘’Financiële middelen zijn naar mijn mening een cruciale 
factor. Soms is het voor gemeenten een ingewikkeld proces 
om over voldoende financiële middelen te beschikken om 
adaptatiemaatregelen te verwezenlijken. Dat komt onder 
andere doordat vanuit het Rijk geen duidelijkheid is 
gekomen met betrekking tot subsidieregelingen voor 
gemeenten. De BUCH gemeenten moeten dit momenteel 
per project apart aanvragen. Eigenlijk zou de BUCH liever 
per jaar één bedrag willen ontvangen om mee te werken. 
Op die manier kunnen gemakkelijker ambities en 
doelstellingen worden geformuleerd’’ (I. de Block, 
persoonlijke communicatie, 22 april 2021). 

Categorisering factoren 

In de vorige paragraaf zijn een aantal veelvoorkomende 
stimulerende factoren en barrières uit eerdere onderzoeken 
besproken. Behalve dat veel stimulerende factoren barrières 
als tegenpool hebben, is er sprake van overlapping. Voor dit 
onderzoek is gekozen om de stimulerende factoren en 
barrières te verdelen in vijf categorieën: gebiedsspecifieke 
factoren, politieke/institutionele factoren, cognitieve 
factoren, situatieafhankelijke factoren en hulpbronnen. 
Naast de categorieën is een selectie gemaakt van de 
belangrijkste stimulerende factoren en barrières die in de 
vorige paragraaf zijn besproken. Tabel 2 betreft een 
overzicht van factoren die gebruikt worden in dit onderzoek. 

 

  

Tabel 2 Operationalisatie factoren op basis van wetenschappelijke 
literatuur 

(±) Zowel een stimulerende factor als barrière* 
(+) Een stimulerende factor* 
(-) Een barrière*    

 

 

 

Categorie Stimulerende factoren/ 
barrières 

Gebiedsspecifiek  ± Bebouwingsdichtheid 
± Geografische ligging 
± Bestaande gebouwen 

en openbare ruimte 
Politiek/institutioneel  + Politieke wil 

+ Maatschappelijke/ 
politieke steun  

+ Leiderschap  
Cognitief  + Probleemherkenning  

+ Aanwezigheid kennis 
Situatieafhankelijk  + Calamiteiten  

+ Belangrijke kansen  
Hulpbronnen ± Financiële middelen 

+ Innovatieve netwerken 
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Figuur 2 Operationalisatie factoren op basis van wetenschappelijke literatuur (eigen vormgeving) 

(±) Zowel een stimulerende factor als barrière* 
(+) Een stimulerende factor* 
(-) Een barrière*    
 

Cognitief Stimulerende factoren/ barrières 

Politiek/institutioneel 

Hulpbronnen 

Situatieafhankelijk 

+ Politieke wil 
+ Maatschappelijke/ 

politieke steun  
+ Leiderschap 

+ Probleemherkenning  
+ Aanwezigheid kennis 

+ Calamiteiten  
+ Belangrijke kansen 

± Financiële middelen 
+ Innovatieve netwerken 

± Bebouwingsdichtheid 
± Geografische ligging 
± Bestaande gebouwen 

en openbare ruimte 

Gebiedsspecifiek 
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2.1.5 Conclusie  

Er kunnen vijf typen categorieën worden onderscheiden die 
een globaal overzicht geven van mogelijke stimulerende 
factoren en barrières die kunnen optreden bij de 
implementatie van adaptatiemaatregelen door gemeenten: 
ecologische & fysieke, sociale & culturele, informatieve & 
cognitieve, technologische en financiële. Aan de hand van 
deze categorisering kunnen een aantal concrete factoren 
worden geformuleerd die van invloed zijn op 
adaptatiemaatregelen. 

Gebiedskenmerken zijn bepalend voor de mogelijkheden 
omtrent klimaatadaptieve maatregelen. In stedelijke 
gebieden is de ruimte beperkt door de bebouwingsdichtheid 
en is men daardoor eerder aangewezen op technologische – 
soms ondergrondse – oplossingen. Verder is de geografische 
ligging een cruciale factor. De negatieve effecten van 
klimaatverandering zijn namelijk afhankelijk van de 
ondergrond en de eigenschappen van stedelijke gebieden, 
zoals de indeling van openbare ruimten en bestaande 
gebouwen. 

Daarnaast zijn er verschillende sociale & culturele factoren 
te onderscheiden zoals politieke wil, maatschappelijke/ 
politieke steun en leiderschap. Indien gemeenten 
beschikken over een ‘groene coalitie’ is er sprake van een 
sterke politieke wil waarbij de urgentie van klimaatadaptatie 
wordt ingezien. Verder vertegenwoordigen 
burgerparticipatie en politiek draagvlak een stimulerende 
factor om adaptatiemaatregelen te bevorderen. Ook heeft 
de aanwezigheid van een duidelijk gezicht of persoon die 
zich verantwoordelijk voelt voor klimaatadaptatie binnen de 
gemeente een stimulerende rol. Wanneer hiervan sprake is, 
kan een gemeente de leiding nemen bij de implementatie 
van adaptatiemaatregelen. Incompetent leiderschap, 
concurrentie van andere beleidsdoelen, gebrek aan politieke 
druk en afwezigheid van politieke steun kunnen worden 
gezien als institutionele barrières. Stimulerende factoren zijn 
veelal de tegenpool van barrières. Denk aan politieke wil en 
onwil of het hebben van maatschappelijke/politieke steun of 
het gebrek hieraan.  

Verder is voor gemeenten ‘probleemherkenning’ en het 
daaraan gerelateerde urgentiebesef een drijfveer om 
adaptatiemaatregelen te nemen. Om kwetsbare stedelijke 
gebieden in beeld te krijgen, hebben gemeenten de 
afgelopen jaren stresstesten uitgevoerd. Hierdoor is de 
erkenning van het klimaatprobleem gegroeid en het besef 
om actie te ondernemen onder gemeenten sterk 
toegenomen. Ook is er door uitgevoerde stresstesten kennis 
aanwezig over kwetsbaarheden en knelpunten in stedelijke 
gebieden waarbij de aanwezigheid van kennis kan worden 
gezien als een stimulerende factor om 
adaptatiemaatregelen te nemen. 

 

Ook calamiteiten kunnen worden gezien als stimulerende 
factor. Zo hebben er de afgelopen jaren in verscheidene 
gemeenten meerdere calamiteiten plaatsgevonden in de 
vorm van extreme neerslag met wateroverlast tot gevolg. 
De calamiteiten hebben het urgentiebesef verhoogd wat 
ervoor heeft gezorgd dat adaptatiemaatregelen hoog op de 
beleidsagenda kwamen te staan. Ook 
waterschapsverkiezingen kunnen worden gezien als 
belangrijke kans om adaptatiemaatregelen te 
implementeren aangezien er gedurende politieke 
campagnes van waterschappen veelvuldig wordt gepronkt 
met klimaatadaptieve projecten om calamiteiten in de 
toekomst te reduceren. 

Tot slot vervullen financiële middelen een cruciale factor. De 
ontwikkeling en opschaling van financiële prikkels voor het 
stimuleren van adaptatiemaatregelen sluit aan bij deze 
opvatting. Aan de hand van bijvoorbeeld subsidies 
stimuleren gemeenten particulieren om te investeren in 
adaptatiemaatregelen. Indien er sprake is van beperkte 
financiële middelen zullen klimaatadaptieve initiatieven 
uitblijven. In dat geval is er sprake van een financiële 
barrière. Verder hebben innovatieve netwerken een 
stimulerende rol. Aan de hand van innovatieve netwerken 
werken gemeenten samen met stakeholders – zoals 
particulieren – om adaptatiemaatregelen te implementeren. 
Als co-financier kunnen gemeenten geldmiddelen vrijmaken 
om initiatieven op te starten en te consolideren.     
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2.2 Burgerparticipatie    
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag 2:  
Welke rol kunnen particuliere initiatieven – volgens  de 
wetenschappelijke literatuur – spelen bij klimaatadaptatie? 
De beantwoording van deze deelvraag zal een overzicht 
geven van mogelijke stimulerende factoren en barrières die 
kunnen optreden bij burgerparticipatie. . 

2.2.1 Burgerparticipatie 

Zoals eerder vermeld zijn stedelijke gebieden vatbaar voor 
wateroverlast door hevige regenval en zullen ze door 
klimaatverandering ook steeds meer te maken krijgen met 
hittestress en droogte (Döpp et al., 2011). In de BUCH wordt 
een groot deel van de oplossing gevonden in groenblauwe 
structuren. Groenblauwe structuren zorgen er bijvoorbeeld  
voor dat hemelwater (tijdelijk) kan worden geborgen 
waardoor de druk op het rioolstelsel wordt gereduceerd.  

 

‘’In de zoektocht naar ruimte voor groenblauwe structuren is 
het relevant om te kijken naar het potentieel van de ruimtes 
die er al zijn. Hierbij wordt niet altijd gedacht aan 
speelplaatsen terwijl daar een grote kans ligt. Gedurende het 
klimaatbestendig inrichten van speelplaatsen zouden  
kinderen en jongeren moeten worden betrokken aangezien 
deze doelgroep de beste ambassadeur is om zo’n speelplaats 
te agenderen. Ouders worden over het algemeen 
enthousiast wanneer hun kinderen enthousiast vertellen over 
een klimaatbestendige speelplaats. Daarnaast kunnen 
kinderen en jongeren interessante input geven om hun 
klimaatadaptieve speelplaats vorm te geven. Verder moet 
men bij het ontwerp niet alleen kijken naar de 
perceelgrenzen, maar ook naar de openbare ruimte zodat 
een hele straat klimaatadaptief kan worden ingericht’’ (Sint-
Paulusschool, z.d.) . 

Het is volgens Holstein (2011) cruciaal om – aan de hand van 
particuliere initiatieven – particulieren  te betrekken bij 
adaptatiebeleid. Particulieren zullen zich er namelijk meer 
bewust van moeten worden dat ze in hun alledaagse leven 
te maken kunnen krijgen met klimaatproblemen als 
wateroverlast, hittestress en droogte. Daarnaast kunnen 

particulieren ook zelf bijdragen aan de oplossingen door een 
actieve rol te spelen in adaptatiestrategieën aan de hand 
van hemelwaterafkoppeling, vergroeningsmaatregelen en 
waterpasserende verharding. Particulieren hebben immers 
ongeveer twee derde van de grond in eigendom, de 
particuliere ruimte. Echter is het voor gemeenten een 
uitdaging om particulieren te betrekken bij ontwikkelingen 
en beleidsdoelstellingen die meestal pas op de langere 
termijn spelen. Indien klimaatadaptatie ook rechtstreeks 
inspeelt op de dagelijkse behoeften en prioriteiten van 
particulieren in het heden, zal de relevantie daarvan eerder 
worden ingezien. Effectieve participatie is een vorm van 
politiek bestuur dat particuliere initiatieven stimuleert en 
daardoor de (lokale) democratie versterkt en ondersteunt. 
Daarnaast draagt actieve participatie van particulieren 
omtrent klimaatadaptatie bij aan de vitaliteit van de ‘civil 
society’. Deze participatie is vaak niet alleen in hun eigen 
belang, maar het is ook zo dat klimaatadaptatie het leven 
van particulieren en hun omgeving rechtstreeks beïnvloedt 
(Holstein, 2011).   

‘’Om meer particulieren te bereiken – ook particulieren die 
niet bij eerdere adaptatiebijeenkomsten waren geweest – 
werden in de wijk Leiden Noorderkwartier Oost activiteiten 
georganiseerd in partytenten. Vijf professionals (een 
klimaatprofessional, ontwerpers, en projectleiders) zijn in 
gesprek gegaan met particulieren op basis van drie 
alternatieve ontwerpen. In één van de tenten kon worden 
geëxperimenteerd: er was een watertafel waar kinderen en 
jongeren spelenderwijs konden kennismaken met het thema 
klimaatadaptatie. Ook was er een minitentoonstelling met 
betrekking tot klimaatverandering en klimaatadaptatie. 
Door op de middag zelf van deur tot deur particulieren uit te 
nodigen, was er sprake van een relatief hoge opkomst’’ 
(atelier GROENBLAUW, 2020).  

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht 
gekomen voor het betrekken van particulieren bij 
besluitvorming en implementatie van 
adaptatiemaatregelen. Dit komt doordat burgerparticipatie 
enkele voordelen heeft, zoals: draagvlak voor 
adaptatiebeleid, weloverwogen beleidskeuzes, creatiever 
adaptatiebeleid, verkrijgen van lokale kennis en de 
mogelijkheid om sociaal zwakkere particulieren te betrekken 
(Mostert, 2003). Echter worden er in de literatuur ook 
negatieve effecten van burgerparticipatie genoemd. Er is 
sprake van een ingewikkelder proces, trage besluitvorming, 
hogere kosten en responsie van een beperkt deel van de 
particulieren. Om deze nadelen te beperken en de 
voordelen van participatie zo goed mogelijk te benutten, 
zullen gemeenten het participatieproces nauwgezet moeten 
regisseren.   
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De toenemende aandacht voor burgerparticipatie is terug te 
zien bij het thema klimaatadaptatie. Volgens Few et al. 
(2007) zijn er enkele factoren te onderscheiden waardoor 
burgerparticipatie geschikt is voor complexe vraagstukken 
als klimaatadaptatie. Het thema klimaatadaptatie heeft 
namelijk enkele eigenschappen waardoor het betrekken van 
particulieren bij adaptatiebeleid functioneel is. Allereerst 
worden adaptatiemaatregelen lokaal geïmplementeerd. 
Hierdoor moeten adaptatiemaatregelen veelal worden 
aangepast aan lokale omstandigheden waarvoor lokale 
kennis van particulieren essentieel is. Verder heeft 
klimaatadaptatie invloed op de ruimtelijke inrichting. 
Daarom is het van belang om particulieren bij 
adaptatiebeleid te betrekken waardoor draagvlak ontstaat 
voor adaptatiemaatregelen. 

‘’Adaptatiemaatregelen zijn over het algemeen niet tastbaar 
en saai. Daarom willen gemeenten particulieren 
enthousiasmeren. Rawinso ondersteunt gemeenten 
gedurende dit proces. We proberen aan de hand van 
wijkgerichte communicatiecampagnes de particulier te 
enthousiasmeren zodat er draagvlak en bewustwording voor 
het thema klimaatadaptatie ontstaat. Rawinso gebruikt 
verschillende communicatiemiddelen – zoals sociale media 
en krantenartikelen – om dit te bewerkstelligen. Wij stellen 
bijvoorbeeld in samenspraak met gemeenten een menukaart 
samen met verschillende adaptatiemaatregelen om 
particulieren te enthousiasmeren’’ (B. Kuipers, persoonlijke 
communicatie, 6 mei 2021).    .   

2.2.2 Participatieladder                                                                                     

In paragraaf 2.2.1 is het begrip ‘burgerparticipatie’ 
toegelicht. Het is van belang om onderscheid te maken in de 
mate van burgerparticipatie. Dit zal worden gedaan aan de 
hand van de participatieladder. Edelenbos (2000) heeft een 
variant ontworpen waarin vijf niveaus van interactiviteit 
worden onderscheiden: informeren, raadplegen, adviseren, 
coproduceren en meebeslissen. Hierbij geldt dat bij lagere 
niveaus de gemeente een grotere rol heeft en de 
particulieren een kleinere rol genieten. Daarentegen zijn bij 
‘meebeslissen’ deze rollen omgedraaid.   

Informeren  

Indien er sprake is van ‘informeren’ bepaalt de gemeente 
zelf de besluitvorming. Particulieren worden slechts op de 
hoogte gehouden van de plannen. Verder is er voor 
particulieren geen mogelijkheid om input te leveren op 
beleid. Kortom staat beleid al min of meer vast en 
particulieren worden er alleen over geïnformeerd. De 
gemeente bepaalt zelf het beleidsprobleem en de 
oplossingsrichting. Hierbij is er praktisch geen invloed van 
particulieren op het beleid.  

‘’Gemeenten moeten uitkijken voor schijnparticipatie. 
Wanneer gemeenten adaptatiebeleid hebben geformuleerd 
en de kaders hebben vastgesteld, kunnen gemeenten beter 

inzetten op informeren. Anders voelen particulieren zich 
voorgelogen waardoor adaptatiebeleid op particulier terrein 
niet van de grond komt. Wees als gemeente dus helder in 
wat wel en wat niet kan!’’ (D. Kotterman, persoonlijke 
communicatie, 3 mei 2021).   

Raadplegen  

Wanneer er sprake is van ‘raadplegen’ bepaalt de gemeente 
grotendeels het beleid. Particulieren worden gezien als 
gesprekspartner bij het uitwerken van beleid. Echter worden 
particulieren pas laat betrokken. Het beleid staat namelijk al 
in grote lijnen vast en particulieren krijgen enkel de 
mogelijkheid om hun mening te geven. De gemeente 
bepaalt dus zelf het beleidsprobleem en de 
oplossingsrichting. Particulieren kunnen hier nog wel hun 
mening over kenbaar maken. Desalniettemin hoeft de 
gemeente niks met deze mening te doen.  

Adviseren 

Bij ‘adviseren’ stelt de overheid zelf een beleidsagenda 
samen. Daarentegen krijgen particulieren de mogelijkheid 
om zelf met hun eigen kijk op het probleem en oplossing te 
komen. De ideeën van particulieren spelen een volwaardige 
rol in de ontwikkeling van beleid. De gemeente zal in 
principe het beleid aanpassen aan de input van de 
particulieren, maar kan hier wel van afwijken.   

Coproduceren 

De gemeente stelt bij ‘coproduceren’ randvoorwaarden aan 
het definitieve beleid. Particulieren en de gemeente stellen 
samen de probleemdefinities op en zullen ook samen tot 
oplossingsrichtingen komen. Particulieren worden dus al in 
het begin van het beleidsproces betrokken. De gemeente 
houdt zich bij de implementatie van beleid aan de uitkomst 
van de samenwerking. Kortom wordt het beleid gezamenlijk 
door gemeente en particulieren verwezenlijkt. Particulieren 
hebben hierbij een volwaardige rol en hebben invloed op 
het definitieve beleid. 

‘’Wanneer de gemeente een participatietraject in gaat, kan 
men een aantal enthousiaste particulieren uit bijvoorbeeld 
de Dorpsraad vragen of ze in een werkgroep willen zitten. Op 
die manier kan aan de hand van coproductie adaptatiebeleid 
op zowel openbaar als particulier terrein worden 
geformuleerd’’ (M. van Beek, persoonlijke communicatie, 22 
april 2021).    

Meebeslissen  

De gemeente heeft bij ‘meebeslissen’ een adviserende rol. 
De particulieren ontwikkelen zelf het beleid. Particulieren 
zullen zelf de probleemdefinities opstellen en zullen zelf tot 
oplossingsrichtingen komen. De particulieren worden dus al 
vanaf het begin van het beleidsproces betrokken. De 
gemeente zal uiteindelijk het beleid – dat door particulieren 
is geformuleerd – overnemen en uitvoeren. Concluderend 
wordt het beleid door particulieren opgesteld en heeft de 
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gemeente slechts een adviserende rol en zal zij waar nodig 
particulieren ondersteunen.  

‘’Particulieren zijn geïnteresseerd in hun directe omgeving en 
woonwijk. Daarom zouden gemeenten wijkgerichte 
inloopavonden moeten organiseren waardoor maatwerk kan 
worden geboden. Tegelijkertijd moeten gemeenten 
particulieren laten meebeslissen over adaptatiemaatregelen 
in hun wijk. Op die manier worden particulieren enthousiast’’ 
(D. Kotterman, persoonlijke communicatie, 3 mei 2021). 

2.2.3 Stimulerende factoren en barrières bij 
burgerparticipatie                                                                                     

Er zijn volgens Biesbroek et al. (2011) zes typen categorieën 
die een globaal overzicht geven van mogelijke stimulerende 
factoren en barrières die kunnen optreden bij 
burgerparticipatie: conflicterende tijdschalen, onzekerheid, 
fragmentatie, bewustzijn en communicatie, motivatie en 
bereidheid om te handelen en hulpbronnen. Aan de hand 
van deze categorisering kunnen een aantal concrete 
factoren worden geformuleerd die van invloed zijn op 
burgerparticipatie. 

Een spectrum aan factoren 

Volgens Biesbroek et al. (2011) is er bij klimaatadaptatie 
sprake van conflicterende tijdschalen. 
Adaptatiemaatregelen zullen namelijk op de langere 
tijdschaal relevant zijn terwijl adaptatiebeleid vaak gericht is 
op een korte tijdschaal. Daarnaast hebben andere thema’s – 
zoals jeugdzorg – al op een korte tijdschaal aandacht nodig. 
Indien verscheidene thema’s aandacht opeisen, raakt 
adaptatiebeleid in de verdrukking.    

‘’Er zijn gelden aangevraagd voor het thema 
klimaatadaptatie alleen staan begrotingen van andere 
thema’s als jeugdzorg zwaar onder druk door 
decentralisaties. Dus of die gelden ook daadwerkelijk aan het 
vraagstuk klimaatadaptatie worden besteed weet ik niet’’ (S. 
Meijer, persoonlijke communicatie, 15 april 2021). 

Daarnaast zijn er verschillende onzekerheden te 
onderscheiden. De intensiteit en gevolgen van 
wateroverlast, hittestress en droogte zijn immers onzeker. 
Hierdoor kan men niet garanderen aan welke gevolgen 
aangepast moet worden. Verder zorgt onzekerheid voor 
onduidelijkheid betreft toekomstige schade indien er geen 
adaptatiemaatregelen zijn geïmplementeerd. Kortom is het 
onduidelijk wat de kosten zijn van niet ingrijpen. Tenslotte is 
er onzekerheid doordat particulieren anders over 
adaptatiemaatregelen – en dus ook over de noodzaak – 
denken.   

Ook fragmentatie kan worden gezien als barrière. 
Fragmentatie is een belemmering die bij complexere 
beleidsvraagstukken voorkomt. Met fragmentatie wordt een 
gebrek aan verbondenheid en coördinatie tussen 
organisaties en individuen op verschillende niveaus en 

schalen bedoeld. Klimaatadaptatie betreft een multi-level en 
multi-sector vraagstuk waardoor fragmentatie kan 
plaatsvinden. Fragmentatie kan zich op verschillende 
manieren als barrière manifesteren. Zo kan kennis zijn 
verdeeld over verschillende partijen of is kennis slechts 
deels beschikbaar. Ook kunnen verantwoordelijkheden zijn 
verdeeld over verschillende organisaties (Biesbroek et al., 
2011).  

‘’De BUCH gemeenten zijn bezig om een loket in te richten 
zodat particulieren worden doorverwezen naar de juiste 
gemeentemedewerker. Momenteel weten particulieren niet 
altijd bij wie ze hun verhaal moeten vertellen waardoor het 
enthousiasme afzwakt. Er kan namelijk sprake zijn van 
fragmentatie binnen de gemeentelijke organisatie’’ (I. de 
Block, persoonlijke communicatie, 22 april 2021). 

Verder hebben bewustzijn en communicatie invloed op 
burgerparticipatie. Bewustzijn is volgens Biesbroek et al. 
(2011) een belangrijke factor voor het nemen van 
adaptatiemaatregelen. Bewustzijn onder particulieren kan 
worden beïnvloed door communicatie, dit kan zowel een 
positieve als negatieve invloed hebben. Communicatie is 
een efficiënt middel om particulieren op de hoogte te 
brengen over de gevolgen, kwetsbaarheid en noodzaak om 
adaptatiemaatregelen te nemen. Een gebrek of negatieve 
communicatie kan leiden tot scepticisme, ontkenning of een 
te groot vertrouwen dat alles vanzelf goed zal komen.    

‘’Gemeenten moeten goed nadenken over hun 
communicatiebeleid. Communicatie kan namelijk twee 
kanten op. Aan de ene kant kan het positief uitpakken maar 
aan de andere kant kan het ook voor sceptische en 
wantrouwende particulieren zorgen. Soms moeten 
gemeenten achteraf lijmen aangezien gemeenten ook niet 
altijd van tevoren weten hoe particulieren in een project 
staan. Daarom proberen de BUCH gemeenten sociale media 
et cetera te monitoren om daarop in te spelen’’ (I. de Block, 
persoonlijke communicatie, 22 april 2021).  

Ook motieven en de bereidheid om te handelen hebben 
invloed op burgerparticipatie. Hierbij gaat het om factoren 
die te maken hebben met de psychologie van particulieren 
zoals houding, etnische overtuiging, normen en waarden. 
Volgens Gifford (2011) zijn er zes categorieën binnen het 
cluster psychologie: kennis, wereldbeeld, vergelijkingen, 
risicoperceptie, overtuigingskracht en meeliftgedrag. 

‘’Volgens mij zijn er heel veel particulieren die onvoldoende 
besef hebben met betrekking tot klimaatadaptatie. 
Particulieren weten dan ook niet wat de mogelijkheden zijn. 
De achtergrond – waaronder de kennis – van particulieren 
speelt hierbij een grote rol. Om deze reden worden 
particulieren die informatie willen, doorverwezen naar de 
Dorpsraad. Op die manier worden particulieren 
geënthousiasmeerd om adaptatiemaatregelen te nemen’’ 
(V. Muijskens, persoonlijke communicatie, 4 mei  2021). 
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Tot slot vervullen hulpbronnen een cruciale factor. Het kan 
hier gaan om het hebben van voldoende hulpbronnen en/of 
het effectief gebruiken van hulpbronnen. Hulpbronnen 
kunnen worden opgedeeld in vijf categorieën: menselijke 
vaardigheden, kennis, financiële middelen, technologische 
middelen en natuurlijke hulpbronnen (Biesbroek et al., 
2011).        

Categorisering factoren 

In de vorige paragraaf zijn een aantal veelvoorkomende 
stimulerende factoren en barrières uit eerdere onderzoeken 
besproken die kunnen optreden bij burgerparticipatie. 
Behalve dat veel stimulerende factoren barrières als 
tegenpool hebben, is er sprake van overlapping. Voor dit 
onderzoek is gekozen om de stimulerende factoren en 
barrières te verdelen in zes categorieën: conflicterende 
tijdschalen, onzekerheid, fragmentatie, bewustzijn en 
communicatie, motivatie en bereidheid om te handelen en 
hulpbronnen. Naast de categorieën is een selectie gemaakt 
van de belangrijkste stimulerende factoren en barrières die 
in de vorige paragraaf zijn besproken. Tabel 3 betreft een 
overzicht van factoren die gebruikt worden in dit onderzoek. 

2.2.4 Categorisatie beleidsinstrumenten                                                                                        

De toepassing van beleidsinstrumenten door          
gemeenten beïnvloedt burgerparticipatie. 
Beleidsinstrumenten zijn volgens Salamon (2002) 
herkenbare methoden waarmee collectief actie wordt 
opgezet om publieke vraagstukken aan te pakken. Van der 
Doelen (1991) categoriseert juridische, economische en 
communicatieve sturingsmiddelen. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen stimulerende en repressieve 
vormen van beleidsinstrumenten. De stimulerende 
varianten van de beleidsinstrumenten hebben onder andere 
betrekking op overeenkomsten, subsidies en voorlichting. 
Deze sturingsmiddelen zijn gericht op het versterken van de 
haalbaarheid van adaptatiebeleid. Daarnaast zijn er 
repressieve sturingsmiddelen in de vorm van geboden of 
verboden, heffingen en propaganda. Deze zijn dwingend van 
aard en bevorderen de doeltreffendheid van 
adaptatiebeleid (Niessing, 2018).  

Beleidsinstrumenten Stimulerende 
instrumenten  

Repressieve 
instrumenten  

Juridisch  Overeenkomst  Gebod of 
verbod  

Economisch  Subsidie  Heffing  
Communicatief  Voorlichting  Propaganda  

2.2.5 Conclusie  

Het is cruciaal om – aan de hand van particuliere initiatieven 
– particulieren te betrekken bij adaptatiebeleid. 
Particulieren zullen zich er namelijk meer bewust van 
moeten worden dat ze in hun alledaagse leven te maken 
kunnen krijgen met klimaatproblemen als wateroverlast, 
hittestress en droogte. Daarnaast kunnen particulieren ook 
zelf bijdragen aan de oplossingen door een actieve rol te 
spelen in adaptatiestrategieën aan de hand van 
hemelwaterafkoppeling, vergroeningsmaatregelen en 
waterpasserende verharding. Particulieren hebben immers 
ongeveer twee derde van de grond in eigendom, de 
particuliere ruimte. Echter is het voor gemeenten een 
uitdaging om particulieren te betrekken bij ontwikkelingen 
en beleidsdoelstellingen die meestal pas op de langere 
termijn spelen. Indien klimaatadaptatie ook rechtstreeks 
inspeelt op de dagelijkse behoeften en prioriteiten van 
particulieren in het heden, zal de relevantie daarvan eerder 
worden ingezien. Effectieve participatie is een vorm van 
politiek bestuur dat particuliere initiatieven stimuleert en 
daardoor de (lokale) democratie versterkt en ondersteunt. 
Daarnaast draagt actieve participatie van particulieren 
omtrent klimaatadaptatie bij aan de vitaliteit van de ‘civil 
society’. Deze participatie is vaak niet alleen in hun eigen 
belang, maar het is ook zo dat klimaatadaptatie het leven 
van particulieren en hun omgeving rechtstreeks beïnvloedt. 
De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht 

Categorie Stimulerende factoren/ barrières 
Conflicterende 
tijdschalen   

+ Langetermijnvisie   
- Botsende beleidsthema’s 

Onzekerheid  - Onwetendheid  
intensiteit en gevolgen 

- Onwetendheid kosten 
van niet ingrijpen   

- Bagatelliseren noodzaak 
Fragmentatie  - Verdeelde kennis 

- Deels beschikbare kennis 
- Verdeelde 

verantwoordelijkheid 
Bewustzijn en 
communicatie  

± Informeren   
- Scepticisme  
- Ontkenning 
- Te groot vertrouwen 

Motivatie en 
bereidheid om te 
handelen  

± Psychologie particulieren  
± Houding 
± Etnische overtuiging 
± Normen en waarden 

Hulpbronnen ± Beschikken over 
hulpbronnen   

± Effectief gebruiken       
hulpbronnen 

Tabel 4 Stimulerende en repressieve instrumenten gerelateerd aan 
de drie sturingsmodellen. 

 

 

Tabel 3 Operationalisatie factoren op basis van wetenschappelijke 
literatuur 

(±) Zowel een stimulerende factor als barrière* 
(+) Een stimulerende factor* 
(-) Een barrière*    

 

(-) Een barrière*    
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gekomen voor het betrekken van particulieren bij 
besluitvorming en implementatie van 
adaptatiemaatregelen. Dit komt doordat burgerparticipatie 
enkele voordelen heeft, zoals: draagvlak voor 
adaptatiebeleid, weloverwogen beleidskeuzes, creatiever 
adaptatiebeleid, verkrijgen van lokale kennis en de 
mogelijkheid om sociaal zwakkere particulieren te 
betrekken. Echter worden er in de literatuur ook negatieve 
effecten van burgerparticipatie genoemd. Er is sprake van 
een ingewikkelder proces, trage besluitvorming, hogere 
kosten en responsie van een beperkt deel van de 
particulieren. Om deze nadelen te beperken en de 
voordelen van participatie zo goed mogelijk te benutten, 
zullen gemeenten het participatieproces nauwgezet moeten 
regisseren. Het thema klimaatadaptatie heeft enkele 
eigenschappen waardoor het betrekken van particulieren bij 
adaptatiebeleid functioneel is. Allereerst worden 
adaptatiemaatregelen lokaal geïmplementeerd. Hierdoor 
moeten adaptatiemaatregelen veelal worden aangepast aan 
lokale omstandigheden waarvoor lokale kennis van 
particulieren essentieel is. Verder heeft klimaatadaptatie 
invloed op de ruimtelijke inrichting. Daarom is het van 
belang om particulieren bij adaptatiebeleid te betrekken 
waardoor draagvlak ontstaat voor adaptatiemaatregelen. 
Het is van belang om onderscheid te maken in de mate van 
burgerparticipatie. Dit zal worden gedaan aan de hand van 

de participatieladder. Er kunnen volgens de literatuur vijf 
niveaus van interactiviteit worden onderscheiden: 
informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en 
meebeslissen. Hierbij geldt dat bij lagere niveaus de 
gemeente een grotere rol heeft en de particulieren een 
kleinere rol genieten. Daarentegen zijn bij ‘meebeslissen’ 
deze rollen omgedraaid. Aansluitend zijn er zes typen 
categorieën die een globaal overzicht geven van mogelijke 
stimulerende factoren en barrières die kunnen optreden bij 
burgerparticipatie: conflicterende tijdschalen, onzekerheid, 
fragmentatie, bewustzijn en communicatie, motivatie en 
bereidheid om te handelen en hulpbronnen. Tot slot 
categoriseert de literatuur juridische, economische en 
communicatieve sturingsmiddelen. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen stimulerende en repressieve 
vormen van beleidsinstrumenten. De stimulerende 
varianten van de beleidsinstrumenten hebben onder andere 
betrekking op overeenkomsten, subsidies en voorlichting. 
Deze sturingsmiddelen zijn gericht op het versterken van de 
haalbaarheid van adaptatiebeleid. Daarnaast zijn er 
repressieve sturingsmiddelen in de vorm van geboden of 
verboden, heffingen en propaganda. Deze zijn dwingend van 
aard en bevorderen de doeltreffendheid van 
adaptatiebeleid. 
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Figuur 3 Operationalisatie factoren op basis van wetenschappelijke literatuur (eigen vormgeving)  

(±) Zowel een stimulerende factor als barrière* 
(+) Een stimulerende factor* 
(-) Een barrière*    
 

Stimulerende factoren/ barrières 

Motivatie en bereidheid om te 
handelen 

+ Langetermijnvisie  
- Botsende beleidsthema’s 

 

- Onwetendheid 
intensiteit en gevolgen  

- Onwetendheid kosten 
van niet ingrijpen 

- Bagatelliseren noodzaak 

- Verdeelde kennis  
- Deels beschikbare kennis 
- Verdeelde 

verantwoordelijkheid 

± Informeren  
- Scepticisme  
- Ontkenning 
- Te groot vertrouwen  

± Psychologie particulieren 
± Houding 
± Etnische overtuiging 
± Normen en waarden  

Hulpbronnen 

Bewustzijn en communicatie 

Fragmentatie 

Onzekerheid 

Conflicterende tijdschalen 

± Beschikken over 
hulpbronnen 

± Effectief gebruiken 
hulpbronnen  
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3 Adaptatiemaatregelen en beleidsinstrumenten 
De problematiek die wordt veroorzaakt ten gevolge van 
klimaatverandering vraagt om de inzet van 
adaptatiemaatregelen en aanpassingen van het stedelijk 
gebied door overheidshandelen. Op basis van dit 
basisprincipe zijn er de afgelopen jaren een groot aantal 
adaptatiemaatregelen ontwikkeld. Deze boven- als 
ondergrondse adaptatiemaatregelen bestaan uit het 
toepassen van verschillende verhardingen, 
afwateringssystemen en groenbeheer. Om ervoor te zorgen 
dat  steden in de toekomst beter bestand zijn tegen extreme 
weersomstandigheden is het noodzakelijk om effectieve 
adaptatiestrategieën te implementeren. Desalniettemin is 
het ook belangrijk particulieren hierbij te betrekken. 
Gedurende dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de 
handelswijze van de BUCH gemeenten en de rol van 
burgerparticipatie. 
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3.1 Afwegingskader     
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag 3: 
Wat is volgens de BUCH gemeenten het afwegingskader 
omtrent welke adaptatiemaatregelen worden genomen? De 
beantwoording van deze deelvraag zal een overzicht geven 
van afwegingen die kunnen optreden bij de  implementatie 
van adaptatiemaatregelen door de BUCH gemeenten . 

3.1.1 Opgave gemeente: van beleid naar uitvoering   

Veel gemeenten, waaronder de BUCH, hebben inmiddels via 
stresstesten in beeld wat de lokale consequenties zijn van 
klimaatverandering en vooral wat de risico’s zijn van 
wateroverlast, hittestress en droogte. Een groeiend aantal 
gemeenten heeft ook al praktijkervaring met schade, 
overlast en kosten als gevolg van extreme weersituaties. 
Toch blijkt het volgens Kluck et al. (2017) voor gemeenten 
lastig om klimaatbestendigheid in elk herinrichtingsproject 
of groot onderhoud mee te nemen en om van ‘weten’ tot 
‘handelen’ te komen. Het is namelijk een politieke keuze of 
en hoe vaak extreme neerslag overlast mag veroorzaken. 
Dat geldt ook voor overlast door hittestress of door 
veranderende grondwaterstanden.  

‘’Wateroverlast kunnen gemeenten zelf definiëren. In 
beleidsplannen kan worden vastgesteld hoeveel een 
rioolstelsel zou moeten verwerken. Maar dat hangt heel erg 
af van de ambities. Men zou kunnen zeggen dat een 
centrumgebied meer prioriteit krijgt dan een buitengebied 
omdat in het centrum de economische schade groter zal zijn. 
Ik kan mij voorstellen dat daarin een afweging wordt 
gemaakt’’ (S. Meijer, persoonlijke communicatie, 15 april 
2021). 

De kern is dat bij de ruimtelijke inrichting van stedelijke 
gebieden het belangrijk is om rekening te houden met de 
steeds vaker voorkomende extreme weersituaties. Het is 
volgens Kluck et al. (2017) van belang zoveel mogelijk te 
ontharden, te vergroenen en om ruimte voor hemelwater 
en buffering van hemelwater voor drogere tijden te creëren. 
Om een adequate afweging tussen adaptatiemaatregelen te 
maken, is inzicht nodig in lokale factoren, de effectiviteit van 
adaptatiefactoren en de kosten en baten van 
adaptatiemaatregelen.  

Gemeenten hebben zoals eerder vermeld een zorgplicht ten 
aanzien van het doelmatig verwerken van hemelwater 
(Kluck et al., 2017). Bij de invulling van deze zorgplicht maakt 
een gemeente een afweging tussen het nemen van 
adaptatiemaatregelen en de kosten van schade ten gevolge 
van wateroverlast, hittestress en droogte.  

‘’Gemeenten zijn in principe verantwoordelijk voor het 
openbare terrein en particulieren voor particulier terrein. 
Indien particulieren het overtallige regenwater niet op hun 
eigen perceel kunnen bergen, heeft de gemeente een 
verwerkingsplicht. Maar in principe zijn de gemeenten 

verantwoordelijk voor het openbare terrein. En dan komt de 
hemelwaterzorgplicht om de hoek kijken’’ (E. Verbeek, 
persoonlijke communicatie, 19 maart 2021).   

De praktijkvoorbeelden van klimaatadaptatie betreffen 
volgens Kluck et al. (2017) veelal pilots en losse projecten 
om een lokale opgave op te lossen of om 
adaptatiemaatregelen te onderzoeken. Daarmee is veel 
kennis verzameld over de mogelijkheden om een straat, wijk 
en uiteindelijk stedelijke gebieden klimaatbestendiger te 
maken. Voor de komende jaren is het de uitdaging voor 
gemeenten om de stap te maken van beleid naar uitvoering 
en van pilotfase naar praktijk. Idealiter betekent dit dat bij 
iedere inrichtingsmaatregel, zoals de herinrichting van een 
straat, de vraag gesteld moet worden of en hoe daarbij 
rekening is te houden met extremere weersomstandigheden 
(Deltaprogramma, 2014).   

   

 

‘’Een pilotproject wat heel goed liep was het Melcoproject in 
Heiloo. Hier werden nieuwe bewoners gelijk meegenomen en 
geadviseerd over adaptatiemaatregelen op eigen terrein. 
Dat is gedaan aan de hand van onder andere workshops. 
Daarnaast kregen bewoners bij een tuincentrum de keus hoe 
zij hun tuin klimaatadaptief konden inrichten. Daar hebben 
uiteindelijk relatief veel particulieren gebruik van gemaakt. 
Bij een evaluatie achteraf bleek dat het pilotproject zeer 
succesvol is geweest. Er zijn in andere woonwijken ook 
projecten geweest waar particulieren zich konden 
aanmelden. Maar in bestaande woonwijken ligt dat toch een 
stuk lastiger. Het is namelijk moeilijk om voldoende 
particulieren te bereiken. Dus men kan de grootste winst 
behalen wanneer particulieren gedurende nieuwe projecten 
worden meegenomen bij adaptatiebeleid’’ (P. Korstanje, 
persoonlijke communicatie, 30 maart 2021).     
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3.1.2 Behoeften en barrières rondom adaptatiemaatrelen   

Om de stap richting uitvoering te kunnen maken is er bij 
gemeenten grote behoefte aan informatie over wat een 
klimaatadaptieve inrichting is, welke adaptatiemaatregelen 
effectief zijn en wat de kosten en baten van 
adaptatiemaatregelen zijn. Immers kunnen met adequate 
informatie over kosten en baten van adaptatiemaatregelen 
inrichtingsvarianten met elkaar worden vergeleken en 
kunnen gemeenten een afweging maken of en hoe zij 
klimaatbestendigheid meenemen bij de (her)inrichting van 
stedelijke gebieden.  

Ook de perceptie dat klimaatadaptief inrichten kostbaar is 
en het gebrek aan financiële middelen worden volgens 
Rovers et al. (2014) vaak genoemd als een belangrijke 
barrière voor het uitvoeren van adaptatiemaatregelen. 
Desalniettemin laat onderzoek zien dat investeren in het 
voorkomen van schade vaak aanmerkelijk minder kosten 
met zich meebrengt dan de geschatte totale schade in de 
toekomst ten gevolge van klimaatverandering (Watkiss, 
2011).  

‘’De aanlegkosten voor adaptatiemaatregelen zijn vaak 
hoger dan geschat. Vroeger werd er bijvoorbeeld een 
grasveld ingezaaid terwijl tegenwoordig wadi’s worden 
aangelegd. Desalniettemin is de financiële schade voor de 
langere termijn minder doordat adaptatiemaatregelen zijn 
genomen’’ (M. van Beek, persoonlijke communicatie, 22 april 
2021). 

Klimaatadaptatie kan volgens Root et al. (2014) worden 
gezien als een toegevoegde waarde en niet als een 
losstaande doelstelling. Gemeenten zullen namelijk vanuit 
kostenoverwegingen adaptatiemaatregelen meekoppelen 
met ruimtelijke ingrepen die al plaatsvinden. Slechts bij 
uitzondering wordt een ingreep geïmplementeerd vanuit de 
noodzaak om een locatie klimaatbestendig te maken, 
bijvoorbeeld als hevige wateroverlast direct moet worden 
opgelost.  

‘’In het verleden zijn door de BUCH gemeenten onderzoeken 
uitgevoerd met betrekking tot kwetsbare locaties. Dat is 
afgezet tegen de kosten om het probleem op te lossen. 
Vervolgens zijn oplossingen gekozen die effectief en 
financieel haalbaar waren. Binnen stedelijke gebieden  wordt 
gekeken of adaptatiemaatregelen kunnen worden genomen 
aan de hand van meekoppeling met andere projecten zodat 
investeringen financieel behapbaar zijn. Daarnaast heeft de 
typologie van woonwijken invloed op adaptatiemaatregelen. 
In de BUCH zijn de woonwijken gebouwd op de wat hogere 
zandgronden waardoor andere maatregelen kunnen worden 
genomen vergeleken met woonwijken die in het 
poldergebied liggen’’ (P. Korstanje, persoonlijke 
communicatie, 30 maart 2021).  

 

3.1.3 Meekoppelen   

Ruimtelijke aanpassingen, renovaties, herinrichting en 
vernieuwing in stedelijke gebieden is voor gemeenten een 
omvangrijke opgave. De ingrepen zijn veelal kostbaar en 
gaan gepaard met overlast en soms ook met economische 
schade als gevolg van opgebroken straten. Ook zijn er 
verschillende stakeholders met diverse belangen betrokken, 
wat tot een ingewikkeld proces kan leiden (Kluck et al., 
2017). Om deze redenen probeert de BUCH de diverse 
adaptatiemaatregelen die op een locatie worden uitgevoerd 
te clusteren. De planning van de meest urgente ingreep is 
daarbij leidend. Dit zijn sloop of nieuwbouw van gebouwen, 
een reconstructie van straten of vervanging van de riolering. 
Uitvoering van deze ingrepen biedt kans 
adaptatiemaatregelen die anders niet, moeilijk of duur 
gerealiseerd kunnen worden, voordeliger tot uitvoering te 
brengen. Het aanhaken op werkzaamheden die gaan 
plaatsvinden en het samen optrekken, wordt meekoppelen 
genoemd (Kluck et al., 2017).  

Bij groot onderhoud, renovaties en nieuwbouw maken 
gemeenten, al dan niet met betrokkenheid van 
particulieren, keuzes over de nieuwe inrichting van de 
openbare ruimte. Dit is dan ook het moment waarop de 
gemeenten invulling kunnen geven aan een 
klimaatbestendige inrichting. Een goede kans voor het 
klimaatadaptief inrichten van bestaande stedelijke gebieden 
is dus dat stedelijke gebieden op de schop gaan als gevolg 
van ruimtelijke aanpassingen, renovaties, herinrichting of 
stedelijke vernieuwing.  

‘’Wanneer er sprake is van een herinrichting – zoals een 
rioolvervanging of straatvervanging – wordt er door de 
BUCH gemeenten gekeken naar de mogelijkheid om 
gelijktijdig adaptatiemaatregelen te nemen. Dat is namelijk 
het perfecte moment om een drainagebuis in de grond te 
leggen of doorlatende verharding toe te passen’’ (E. Verbeek, 
persoonlijke communicatie, 19 maart 2021). 

De inrichting en het straatwerk van stedelijke gebieden zijn 
in Nederland gemiddeld elke dertig jaar aan vervanging toe. 
Een rioolstelsel gaat volgens Stichting RIONED (2015) circa 
zestig jaar mee. Ongeveer eens in de dertig jaar is er dus een 
kans om stedelijke gebieden klimaatbestendiger in te 
richten. Als daarbij ook het riool vervangen wordt, ligt er een 
kans om de ondergrondse afvoer van hemelwater anders in 
te richten: scheiden, infiltreren of juist de afvoercapaciteit 
vergroten. Aan de hand van meekoppeling met andere 
projecten (om zo in circa dertig jaar hele stedelijke gebieden 
aan te pakken) is dus een prima manier om stedelijke 
gebieden klimaatbestendiger te maken indien dit wordt 
gecombineerd met het aanpakken van kritieke locaties waar 
de noodzaak van adaptatiemaatregelen urgent is.  
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3.1.4 Stedelijke gebiedskenmerken    

Een stedelijk gebied is in Nederland volgens Kleerekoper 
(2016) vaak ontworpen volgens een bepaalde filosofie die 
kenmerkend is voor een specifieke tijdsperiode. De 
technische mogelijkheden en ideeën in de periode van 
ontwerpen ziet men terug in typische, herkenbare 
eigenschappen van een wijk. Dit zijn bijvoorbeeld de grootte 
van woningen en tuinen, de ruimte voor speelplekken en 
openbaar groen of de breedte van de straten. Tabel 5 
betreft een overzicht van wijktypolgieën met bijbehorende 
kenmerken. Deze typerende eigenschappen van stedelijke 
gebieden ziet men overal in Nederland terug.  

De kenmerken van een typologie bepalen hoe er in 
stedelijke gebieden rekening kan worden gehouden met een 
extremer klimaat. Zo kan het vele groen in naoorlogse 
tuinsteden eenvoudig worden ingezet voor 
adaptatiemaatregelen, maar vragen de dichtbebouwde 
stedelijke bouwblokken en de vooroorlogse bouwblokken 
eerder om adaptatiemaatregelen ondergronds. Verder biedt 
de structuur van bloemkoolwijken plaats voor wadi’s om 
extreme regenval lokaal te kunnen verwerken.  

Mogelijkheden voor een klimaatadaptieve inrichting zijn 
voor wijken die binnen dezelfde typologie vallen nagenoeg 
gelijk, in welke gemeente dan ook. Desalniettemin bestaan 
er individuele eigenschappen die ook invloed hebben op 
adaptatiemaatregelen: bodemsoort, helling van het gebied 
en de grondwaterstand. Kennis van wijktypologieën, de 
bodemsoort, het maaiveldverloop en de grondwaterstand 
stelt gemeenten in staat om vrij nauwkeurig inzicht te 
krijgen van lokale mogelijkheden om adaptatiemaatregelen 
te implementeren (Kleerekoper, 2016). 

3.1.5 Conclusie    

Veel gemeenten, waaronder de BUCH, hebben inmiddels via 
stresstesten in beeld wat de lokale consequenties zijn van 
klimaatverandering en vooral wat de risico’s zijn van 
wateroverlast, hittestress en droogte. De kern is dat bij de 
ruimtelijke inrichting van stedelijke gebieden het belangrijk 
is om rekening te houden met de steeds vaker 
voorkomende extreme weersituaties. Het is van belang 
zoveel mogelijk te ontharden, te vergroenen en om ruimte 
voor hemelwater en buffering van hemelwater voor drogere 
tijden te creëren. Om een adequate afweging tussen 
adaptatiemaatregelen te maken, is inzicht nodig in lokale 
factoren, de effectiviteit van adaptatiefactoren en de kosten 
en baten van adaptatiemaatregelen.  Voor de komende 
jaren is het de uitdaging voor de BUCH gemeenten om de 
stap te maken van beleid naar uitvoering en van pilotfase 
naar praktijk. Idealiter betekent dit dat bij iedere 
adaptatiemaatregel, zoals de herinrichting van een straat, 
de vraag gesteld moet worden of en hoe daarbij rekening is 

te houden met extremere weersomstandigheden. Om de 
stap richting uitvoering te kunnen maken is er bij de BUCH 
gemeenten grote behoefte aan informatie over wat een 
klimaatadaptieve inrichting is, welke adaptatiemaatregelen 
effectief zijn en wat de kosten en baten van 
adaptatiemaatregelen zijn. Immers kunnen met adequate 
informatie over kosten en baten van adaptatiemaatregelen 
inrichtingsvarianten met elkaar worden vergeleken en 
kunnen de BUCH gemeenten een afweging maken of en hoe 
zij klimaatbestendigheid meenemen bij de (her)inrichting 
van stedelijke gebieden. Klimaatadaptatie kan worden 
gezien als een toegevoegde waarde en niet als een 
losstaande doelstelling. De BUCH gemeenten zullen namelijk 
vanuit kostenoverwegingen adaptatiemaatregelen 
meekoppelen met ruimtelijke ingrepen die al plaatsvinden. 
Slechts bij uitzondering wordt een ingreep 
geïmplementeerd vanuit de noodzaak om een locatie 
klimaatbestendig te maken, bijvoorbeeld als hevige 
wateroverlast direct moet worden opgelost. Bij groot 
onderhoud, renovaties en nieuwbouw maken de BUCH 
gemeenten, al dan niet met betrokkenheid van 
particulieren, keuzes over de nieuwe inrichting van de 
openbare ruimte. Dit is dan ook het moment waarop de 
BUCH gemeenten invulling kunnen geven aan een 
klimaatbestendige inrichting. Een goede kans voor het 
klimaatadaptief inrichten van bestaande stedelijke gebieden 
is dus dat stedelijke gebieden op de schop gaan als gevolg 
van ruimtelijke aanpassingen, renovaties, herinrichting of 
stedelijke vernieuwing. De kenmerken van een wijktypologie 
bepalen hoe er in stedelijke gebieden rekening kan worden 
gehouden met een extremer klimaat. Mogelijkheden voor 
een klimaatadaptieve inrichting zijn voor wijken die binnen 
dezelfde typologie vallen nagenoeg gelijk, in welke 
gemeente dan ook. Desalniettemin bestaan er individuele 
eigenschappen die ook invloed hebben op 
adaptatiemaatregelen: bodemsoort, helling van het gebied 
en de grondwaterstand. Kennis van wijktypologieën, de 
bodemsoort, het maaiveldverloop en de grondwaterstand 
stelt de BUCH gemeenten in staat om vrij nauwkeurig inzicht 
te krijgen van lokale mogelijkheden om 
adaptatiemaatregelen te implementeren.  
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Wijktypologie Bouwperiode Kenmerken 
Stedelijk bouwblok  voor 1930 geen voortuin of groenstrook, 4-5 lagen  
Vooroorlogs bouwblok  1900 – 1940  niet altijd voortuin, 3-4 lagen, bredere straten dan stedelijk bouwblok en soms 

groenstrook 
Tuindorp*  1910 – 1930  ruimte voor- en achtertuinen, 2-3 lagen, veel langsparkeren, jaren 30-

bouwstijl, beperkt gemeentelijk groen, vaak geen straatbomen 
Volkswijk  1930 – 1940   geen voortuin, weinig gemeentelijk groen, 2-3 lagen, eengezinswoningen 

Naoorlogse tuinstad laagbouw* 1945 – 1955  open bouwblokken met veel groen, 2-3 lagen, eengezinswoningen  
Naoorlogse tuinstad hoogbouw* 1950 – 1960  open bouwblokken met veel groen, 4-6 lagen, appartementen, berging op 

begane grond 
Naoorlogse woonwijk* 1940 – 1990  voor- en achtertuin, 2-3 lagen, eengezinswoningen in rij, twee onder een kap 

of vrijstaand 
Bloemkoolwijk* 1975 – 1980  eengezinswoningen met voor- en achtertuin, kronkelende stratenpatronen, 

hofjes, brede groenstrook rondom de wijk 
Hoogbouw stadscentrum  1960 – heden  meer dan 10 lagen, gebouwen in grid 
Sub-urbane uitbreiding – Vinex* 1990 – 2005  eengezinswoningen in rij, twee onder een kap, vrijstaand, appartementen  

Tabel 5 Kenmerken wijktypologieën op basis van Kleerekoper (2016) 

* Wijktyplogieën die in de BUCH gemeenten voorkomen          
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3.2 Adaptatiemaatregelen      
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag 4: 
Hoe pakken de BUCH gemeenten klimaatadaptatie aan? De 
beantwoording van deze deelvraag zal een overzicht geven 
van adaptatiemaatregelen die de BUCH gemeenten 
implementeren.  

3.2.1 Realisatie van groene functies    

Stedelijke gebieden zijn gevarieerder dan de rode stedelijke 
vlekken op een kaart doen vermoeden. Een robuuste stad is 
volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (2010) niet 
alleen ‘rood’ (bebouwing), maar kenmerkt zich juist door 
veelkleurigheid: combinaties van ‘rood’ (bebouwing), ‘groen’ 
(natuur en recreatie) en ‘blauw’ (water).  

Hoewel de rijksoverheid de doelstelling heeft om in 
bestaande stedelijke gebieden veelkleurigheid te behouden 
door combinaties te maken tussen rood, groen en blauw, 
lijkt meer groen in de stedelijke omgeving haaks te staan op 
het verstedelijkingsbeleid. Het meer bouwen van rode 
functies – zoals woningen – zal ten koste gaan van groene 
functies als natuur, parken en volkstuinen (Planbureau voor 
de Leefomgeving, 2010).  

‘’Voor de komende jaren ligt er voor de BUCH gemeenten 
een enorme opgave om woningen te realiseren. Er moet 
naar mijn mening allereerst worden gekeken naar het 
ombouwen van winkels en kantoorpanden. Dus probeer aan 
de hand van gebiedsvernieuwing woningen te realiseren in 
plaats dat op weilanden nieuwbouwwijken uit de grond 
worden gestampt. Echter heeft de bouwlobby heel veel 
invloed en die hebben geen zin om panden om te bouwen tot 
woningen omdat dat heel veel tijd en geld kost. Zij willen 
liever een kaal weiland waar ze kunnen stampen’’ (J. van 
Latum, persoonlijke communicatie, 1 april 2021).  

Toch hoeft volgens de BUCH (2020) verstedelijking niet ten 
koste te gaan van de doelstelling om voldoende groen in 
stedelijke gebieden te realiseren. Volgens het 
ambitiedocument zijn er plannen om het aantal bomen te 
laten toenemen met 1% per jaar. Groen zorgt namelijk voor 
de implementatie van een belangrijk collectief goed: het 
biedt ruimte voor adaptatiemaatregelen!  

Er is door de BUCH de afgelopen jaren een klimaatplan 
opgesteld in de vorm van een ambitiedocument. Hierin staat 
het beleid voor de komende jaren omtrent klimaatadaptatie. 
Er staat onder andere in dat groenvoorzieningen in de vorm 
van bomen worden uitgebreid zodat de BUCH groen blijft. 
Indien men dit zou willen doen, zal het Rijk geld moeten 
investeren in dit soort projecten. Het Rijk wil bijvoorbeeld dat 
gemeenten elk jaar 1% meer bomen aanplanten. Dat zal wel 
moeten worden gesubsidieerd omdat gemeenten niet altijd 

de financiële middelen hebben (M. Suiding, persoonlijke 
communicatie, 20 april 2021).    

Ondanks de doelstelling om voldoende groen in stedelijke 
gebieden te verwezenlijken, liep de afgelopen jaren de 
uitvoering in de gemeente Castricum – één van de vier 
BUCH gemeenten – achter  (Rekenkamercommissie BUCH, 
2017). De gemeente Castricum vormt in dit opzicht geen 
uitzondering. De beschikbaarheid van groene functies in 
stedelijke gebieden daalt volgens Kempenaar, van de Laar & 
Rijckevorsel (2009) in heel Nederland. De groentekorten in 
de gemeente Castricum lijken onder andere te worden 
veroorzaakt door de beperkte realisatie van groene plannen. 
‘’In het bomenbeleidsplan van 2015 is geconcludeerd dat de 
doelstellingen in het vorige bomenbeleidsplan (2011) te 
ambitieus zijn gebleken waardoor doelstellingen naar 
beneden zijn bijgesteld’’ (Rekenkamercommissie BUCH, 
2017).  

3.2.2 Knelpunten realisatie groene functies  

Er zijn volgens Kempenaar et al. (2009) een aantal 
knelpunten bij de realisatie van groene functies in stedelijk 
gebied. Allereerst kunnen cultuurverschillen optreden 
tussen rijk, provincie en gemeenten omtrent de ‘rode’ en de 
‘groene’ functies, hebben stakeholders verschillende 
belangen en verantwoordelijkheden, is er een gebrek aan 
politieke/bestuurlijke agendering van groenfuncties, zijn er 
niet realistische plannen of onvoldoende financiële 
middelen. Vanwege deze knelpunten was er de afgelopen 
jaren in de BUCH gemeenten een beperkte realisatie van 
groene functies in stedelijk gebied. Politici/bestuurders zijn 
namelijk geneigd om op korte termijn afwegingen te maken 
tussen baten en lasten van investeringen in rood of groen. 
Implementatie van groen kost meer tijd dan de 
implementatie van rood en de baten zijn pas later zichtbaar 
(Kempenaar et al., 2009).  

‘’Beleidsmedewerkers willen graag naar de lange termijn 
kijken terwijl een gemeenteraad naar een kortere termijn 
van vier jaar kijkt. Dit brengt de continuïteit van 
beleidsplannen in gevaar. Daarom proberen 
beleidsmedewerkers stapje voor stapje ambities voor de 
langere termijn te formuleren aangezien 
beleidsmedewerkers die continuïteit moeten waarborgen. 
Daarnaast spelen verkiezingen een grote rol. Het is namelijk 
niet netjes om als wethouder belangrijke beslissingen door te 
schuiven naar zijn of haar opvolger. Tot slot moet om de vier 
jaar een nieuwe gemeenteraad worden meegenomen in het 
voortraject van adaptatiebeleid. Deze factoren kunnen dan 
ook worden gezien als barrières om adaptatiebeleid voor een 
langere tijd te waarborgen’’ (I. de Block, persoonlijke 
communicatie, 22 april 2021). 
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Verder worden in de BUCH gemeenten particuliere 
terreinen – zoals tuinen – steeds vaker verhard. 
Particulieren betegelen volgens Ellenbroek (2011) steeds 
vaker hun terrein omdat het praktisch is en weinig 
onderhoud vraagt. Door al deze verharding zakt het 
hemelwater niet meer door de grond, maar wordt het 
afgevoerd naar het rioolstelsel. Het rioolstelsel is hier bij 
extreme neerslag niet altijd op berekend. De grootschalige 
verharding van particuliere terreinen kan dus leiden tot 
wateroverlast, maar ook tot hittestress en droogte omdat 
volgens Wiersma (2011) het grondwater niet voldoende 
wordt aangevuld met hemelwater waardoor de bodem 
verdroogt. Hierdoor groeit voor de BUCH gemeenten de 
noodzaak om de balans tussen rood, groen en blauw te 
herstellen. Het concept van groenblauwe structuren in de 
BUCH zal nader worden beschreven. 

‘’De laatste jaren is een trend te zien waarbij tuinen massaal 
worden betegeld. Hierdoor ontstaat wateroverlast en 
hittestress. Eigenlijk zijn particulieren nauwelijks bewust van 
klimaatadaptatie. Je ziet wel steeds vaker grind en kunstgras 
in plaats van verharding. Verder zien we dat het assortiment 
aan waterpasserende materialen groeit. Daarentegen zien 
we ook dat de particulier moeite heeft met de implementatie 
van adaptatiemaatregelen op eigen terrein. Men wil 
namelijk nauwelijks onderhoud. Ik denk dan ook dat 
particulieren door gemeenten verplicht of gesteund moeten 
worden om adaptatiemaatregelen te implementeren. Naar 
mijn mening moeten particulieren bij herinrichtingsprojecten 
op eigen terrein een melding maken bij gemeenten hoeveel 
bestrating wordt aangelegd en van welk type bestrating 
gebruik wordt gemaakt’’ (W. Pieper, persoonlijke 
communicatie, 29 april 2021).  

3.2.3 Groenblauwe structuren  

Er is gedurende dit onderzoek ingegaan op verscheidene 
adaptatiemaatregelen, zoals wadi’s en groenbeheer. De 
groenblauwe structuur is een ingrijpendere maatregel dan 
de flexibelere en relatief goedkopere maatregelen als 
waterpasserende verharding en groene daken. 
Desalniettemin is de robuustheid van deze maatregel groter. 
Omdat groenblauwe structuren door de BUCH gemeenten 
als middel wordt gezien om de klimaatbestendigheid van 
stedelijke gebieden te vergroten, zal de definitie van een 
groenblauwe structuur nader worden toegelicht.  

De groenblauwe structuur is volgens Opdam (2009) een 
ruimtelijke structuur van groene en blauwe 
adaptatiemaatregelen die met elkaar een klimaatbestendige 
inrichting vormen. Dat houdt overigens niet in dat alle 
landschapselementen ook daadwerkelijk onderling fysiek 
verbonden moeten zijn. Het kan ook gaan om losse 
adaptatiemaatregelen – zoals klimaatadaptieve tuinen, 
straten of parken – die samen groot genoeg zijn om een 
bepaalde groene en/of blauwe functie te realiseren. Het zijn 

volgens Opdam (2009) met elkaar verbonden groenblauwe 
gebieden die als ‘levensaders’ door stedelijke gebieden 
lopen. Groen, water en klimaat worden zo niet als losse 
onderdelen geïmplementeerd, maar als pijlers in stedelijke 
gebieden. Met groenblauwe structuren krijgt 
klimaatbestendige gebiedsontwikkeling handen en voeten 
(de Witte, 2014). 

Desalniettemin is de ruimte in stedelijke gebieden een 
barrière voor groenblauwe structuren. Door ontwerpen te 
maken die geringe impact hebben op de omgeving (low 
impact development) kunnen groenblauwe structuren door 
de BUCH gemeenten worden geïntegreerd in het 
beleidsproces. Low impact development probeert de 
oorspronkelijke samenstelling te behouden en de omgeving 
zo min mogelijk te verstoren. Groenblauwe structuren 
krijgen zo volgens Stowa (2012) meer kans in stedelijke 
gebieden. Ze maken de stad niet alleen klimaatadaptief, 
maar ook aantrekkelijker. 

‘’De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat elke burger 
binnen een straal van driehonderd meter bij verkoelend 
groen moet kunnen komen. Gemeenten zouden deze criteria 
kunnen implementeren in adaptatiebeleid. 
Groenvoorzieningen helpen namelijk om wateroverlast, 
hittestress en droogte te reduceren. Denk bijvoorbeeld aan 
wadi’s. Maar de hamvraag is eigenlijk wat de fysieke 
mogelijkheden zijn om adaptatiemaatregelen te nemen. In 
centrumgebieden kan men namelijk beperkte 
adaptatiemaatregelen nemen vanwege het gebrek aan 
ruimte. Concluderend ligt de oplossing voornamelijk in 
groenblauwe structuren. Tegelijkertijd ligt daar ook een 
uitdaging aangezien groenblauwe structuren in stedelijke 
gebieden onder druk komen te staan vanwege bijvoorbeeld 
het gebrek aan woningen. Dus dit wordt voor de komende 
jaren – planologisch  gezien – een hele grote uitdaging’’ (J. 
Rijsdijk, persoonlijke communicatie, 23 april 2021).  

Verder willen de BUCH gemeenten binnen het beschikbare 
budget groenblauwe structuren zoveel mogelijk wijkgericht 
realiseren, zodat een integrale werkwijze meer tot zijn recht 
komt. Regenbuien worden steeds heviger en bestaande 
riolering wordt volgens de gemeente Castricum (2019) 
steeds meer op de proef gesteld. De capaciteit van het 
huidige riool is simpelweg niet groot genoeg om dit 
hemelwater te kunnen verwerken. Daarom richten de BUCH 
gemeenten zich op slimme bovengrondse oplossingen. Dat 
wil zeggen dat ruimte wordt gecreëerd  in onder andere 
openbaar groen en oppervlaktewater. Zo wordt het 
hemelwater bovengronds afgevoerd zonder dat 
capaciteitsproblemen in de riolering ontstaan. Ook de straat 
kan worden ingezet als gelegenheid om hemelwater tijdelijk 
op te vangen. Een gevolg hiervan kan zijn dat er vaker 
hemelwater op straat komt te staan bij hevige regenbuien. 
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Daar staat tegenover dat wateroverlast en schade zoveel 
mogelijk worden voorkomen.  

‘’Bij hevige regenbuien kan hemelwater tijdelijk worden 
vastgehouden op straten indien er sprake is van een 
traditioneel straatje met links en rechts woningen en een 
trottoir. Die straat is dan de perfecte plek om hemelwater 
tijdelijk vast te houden’’ (N. Blokker, persoonlijke 
communicatie, 16 maart 2021). 

Kortom, het uitgangspunt betreft een integrale wijkgerichte 
aanpak waarbij de werkzaamheden aan rioleringen, wegen, 
groen en openbare verlichting worden gecombineerd. Bij 
deze integrale aanpak worden particulieren nauwgezet 
betrokken. Voorafgaand aan een omvangrijk project worden 
particulieren gevraagd om mee te denken. In overleg wordt 
nagedacht over de inrichting binnen de financiële kaders en 
randvoorwaarden die gesteld zijn. Een wijkgerichte aanpak 
biedt volgens de gemeente Heiloo (2019) de mogelijkheid 
om verschillende beheerprogramma's – zoals riolering, 
wegen, groen en speelvoorzieningen – op grotere schaal 
integraal aan te pakken. Verder kan een wijkgerichte aanpak 
op grotere schaal financiële en stedenbouwkundige 
voordelen bieden. De overlast voor de omgeving blijft 
namelijk beperkt en de kwaliteit van de omgeving gaat 
omhoog, omdat er een karakteristiek beeld voor de gehele 
wijk ontstaat. Hierbij is het volgens de BUCH gemeenten van 
belang dat betreffende onderdelen (riool, wegen, groen) 
aan vervanging toe zijn. Onderhoud wordt dus nog 
belangrijker, omdat in de toekomst bepaalde 
rioleringsonderdelen zoals eerder vermeld pas worden 
vervangen als andere landschapselementen in de openbare 
ruimte worden aangepakt. 

Klimaatverandering beïnvloedt volgens het Planbureau voor 
de Leefomgeving (2010) ook de grondwaterstanden. Om de 
negatieve effecten van langdurige droogte te beperken, is 
de grondwatervoorraad cruciaal. De BUCH gemeenten 
implementeren daarom op locaties waar het kan –
respectievelijk met een hoog en laag grondwaterpeil – 
maatregelen, zoals drainage en infiltratie door een DT-riool. 

 

‘’De BUCH maakt gebruik van een drainagetransportriool. 
Daarbij zit een drempel ondergronds die bij hevige regenval 
hemelwater naar sloten en vijvers afvoert. Bij perioden van 
droogte blijft het waterpeil constant. Er is dus sprake van 
een greppel in de ondergrond waarbij de grondwaterstand 
gereguleerd wordt. Enerzijds wordt door deze maatregel 
wateroverlast gereduceerd en aan de andere kant wordt het 
droogteprobleem aangepakt’’ (M. van Beek, persoonlijke 
communicatie, 22 april 2021). 

Omdat adaptatiemaatregelen in tegensteling tot 
mitigatiemaatregelen slechts een lokaal of regionaal effect 
teweegbrengen, is het voor gemeenten minder 
waarschijnlijk om te profiteren van adaptatiemaatregelen bij 
buurgemeenten. Door dit gegeven is het cruciaal dat elke 
gemeente zich inzet voor een klimaatbestendige omgeving. 
Daarom zetten de BUCH gemeenten in op samenwerking 
met buurgemeenten binnen de regio aan de hand van 
kennisdeling en beleidsafstemming (Arcadis, 2021). Een 
belangrijk voordeel van dit samenwerkingsverband is dat de 
BUCH in staat is om ook buiten de gemeentegrenzen te 
kijken om zo aan de hand van samenwerking de meest 
effectieve adaptatiemaatregelen te implementeren tegen zo 
laag mogelijke kosten.   

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie heeft in 2017 een aantal 
ambities voor gemeenten geformuleerd, waaronder het in 
kaart brengen van kwetsbare gebieden met betrekking tot 
wateroverlast, hittestress en droogte om vervolgens zowel 
intern als extern bewustzijn rondom het thema 
klimaatadaptatie te vergroten. Vanuit deze klimaatdialoog 
hebben gemeenten binnen de regio Alkmaar in samenspraak 
met stakeholders een strategie geformuleerd. Omdat deze 
stappen zijn genomen, is er binnen de regio Alkmaar een 
uitvoeringsagenda voor de komende jaren geformuleerd (J. 
Rijsdijk, persoonlijke communicatie, 23 april 2021).   

3.2.4 Wat kost het?  

Effectief rioolbeheer kost geld. Om de negatieve effecten 
van klimaatverandering en slijtage aan de riolering op te 
kunnen vangen, zijn investeringen noodzakelijk. Aan de 
hand van samenwerking en kostenbesparing zijn de BUCH 
gemeenten in staat om deze kostenstijging zoveel mogelijk 
te reduceren. Ook onderzoekt de BUCH de mogelijkheden 
van risicogestuurd beheer (assetmanagement). Dit houdt in 
dat men de riolering zo lang mogelijk laat liggen zolang als 
dat verantwoord is. Onderzoeken – zoals inspecties in de 
riolering met camera’s – ondersteunen de BUCH bij de 
afwegingen om wel of niet riolering te vervangen. 
Desalniettemin is het niet mogelijk om extreme neerslag 
volledig in het rioolstelsel te verwerken. De capaciteit van 
het rioolstelsel is hiervoor volgens de gemeente Bergen 
(2015) ontoereikend en het verhogen van de ondergrondse 
capaciteit is bovendien erg kostbaar. De oplossing wordt 
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daarom voornamelijk gezocht in slimme bovengrondse 
maatregelen, zoals berging via groenvoorzieningen.   

‘’In de BUCH gemeenten wordt onder andere rioolvervanging 
uitgesteld. Dat noemt men ook wel risicogestuurd beheer. Er 
wordt dan gekeken of niet-risicovolle riolen in woonwijken 
later kunnen worden vervangen. Belangrijke riolering onder 
bijvoorbeeld hoofdwegen zal wel gewoon om de zestig jaar 
worden vervangen of gerenoveerd. Dit beleid zal op de 
langere termijn kosten kunnen besparen’’ (E. Verbeek, 
persoonlijke communicatie, 19 maart 2021).   

3.2.5 Particulieren zijn cruciaal   

Ook de perceptie van particulieren zal moeten veranderen. 
Om klimaatadaptatie betaalbaar te houden en doelgericht 
te werk te gaan, zullen de BUCH gemeenten particulieren 
meer gaan betrekken bij adaptatiemaatrelen. Bijvoorbeeld 
door particulieren te vragen hun regenpijp af te koppelen, 
een regenton aan te schaffen  of het aanleggen van meer 
groen in de tuin waardoor het hemelwater de kans krijgt om 
in de grond te infiltreren. Echter is dit volgens Stowa (2012) 
niet altijd mogelijk door bijvoorbeeld een slecht 
waterdoorlatende ondergrond of te hoge 
grondwaterstanden. De BUCH gemeenten beseffen zich dan 
ook dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Een 
belangrijke doelstelling is om ervoor te zorgen dat 
particulieren zich bewust zijn van de effecten van 
klimaatverandering. De BUCH kijkt dan ook graag met 
particulieren mee naar de mogelijkheden voor het lokaal 
implementeren van adaptatiemaatregelen. De particuliere 
terreinen vormen volgens de gemeente Uitgeest (2017) 
namelijk een groot deel van de totale ruimte.  

 

‘’BioBorders zijn klimaatadaptieve, biodiverse, 
onderhoudsvriendelijke en aantrekkelijke 
groenvoorzieningen voor particulieren die niet altijd groene 
vingers hebben en kunnen zowel op openbaar als particulier 
terrein worden geïmplementeerd. BioBorders kunnen 
eigenlijk worden gezien als inspiratieborder die particulieren 
gezamenlijk kunnen planten. Ten eerste versterkt dit de 

sociale cohesie in de wijk en ten tweede ontstaat 
bewustwording. Het liefst organiseren we een herhalingsdag 
waarbij particulieren kunnen worden ondersteund om op 
particulier terrein BioBorders te verwezenlijken. In eerste 
instantie richtten we ons voornamelijk op nieuwbouwwijken 
onder het motto ‘’voorkomen is beter dan genezen’’. 
Desalniettemin worden bestaande wijken om de dertig jaar 
heringericht vanwege straatonderhoud. Dat is natuurlijk een 
geschikt moment om aan de hand van BioBorders 
klimaatadaptieve maatregelen te nemen’’ (D. Kotterman, 
persoonlijke communicatie, 3 mei 2021).  

Daarnaast wordt in de aankomende planperiode de 
communicatie naar de particulieren geïntensiveerd. Zo 
wordt voorlichting gegeven over de verantwoordelijkheden 
van de perceeleigenaren en wordt actief geïnformeerd over 
adaptatiemaatregelen die perceeleigenaren kunnen nemen. 
Ook gaan de BUCH gemeenten de mogelijkheden toelichten 
om het eigen perceel te vergroenen. Gedurende de 
eerstkomende jaren zal de BUCH mogelijk 
stimuleringssubsidies voor maatregelen op particulier 
terrein verstrekken. 

‘’De gemeente heeft te maken met verschillende 
doelgroepen. Allereerst zijn er particulieren die al bewust zijn 
van klimaatadaptatie. Vervolgens is er een grote 
middengroep die men probeert te overtuigen en tot slot zijn 
er afhakers. Daarnaast proberen de BUCH gemeenten een 
lastige doelgroep – de jongeren – te bereiken doormiddel 
van sociale media en jongerenpanels. Ook brengen we 
binnen de BUCH doelgroepen in kaart, een soort 
leefstijlengroepen. Op die manier wordt op postcodeniveau 
gekeken hoe de gemeente een bepaalde wijk moet 
benaderen. Door maatwerk worden particulieren betrokken 
bij adaptatiebeleid. Willen particulieren bijvoorbeeld 
vroegtijdig bij adaptatiebeleid worden betrokken of pas na 
besluitvorming? Zo zit de gemeente op verscheidene 
momenten met verschillende doelgroepen rond te tafel’’ (I. 
de Block, persoonlijke communicatie, 22 april 2021). 

Verder vragen de BUCH gemeenten – indien het riool wordt 
vervangen – particulieren toestemming om in tuinen 
regenpijpen af te koppelen en aan te sluiten op het nieuwe 
hemelwaterriool of nog beter, hemelwater te laten 
infiltreren of op te vangen in bijvoorbeeld een regenton. De 
kosten hiervan kunnen worden meegenomen in het 
rioolbudget van het betreffende project. Eventueel worden 
particulieren over een aantal jaren verplicht om 
klimaatadaptieve maatregelen op eigen kosten uit te 
voeren. Ook bestaat er de mogelijkheid dat in de BUCH 
gemeenten over een aantal jaren een zogenaamde 
‘tegeltax’ wordt toegepast. Meer tegels in de tuin betekent 
dan dat particulieren meer rioolheffing betalen. Dit zal 
nader door de BUCH gemeenten worden onderzocht. 
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‘’Gemeenten kunnen particulieren betrekken bij 
adaptatiebeleid gedurende herinrichtingsprojecten in de 
wijk. Meestal zijn particulieren dan toch al aangehaakt 
omdat er iets in hun straat gebeurt. Doordat de gemeente 
tijdens dit soort projecten de aandacht heeft van 
particulieren zou men het thema klimaatadaptatie 
makkelijker onder de aandacht kunnen brengen. Verder kan 
men particulieren persoonlijk aanspreken en ontzorgen om 
hun tuin klimaatadaptief in te richten aangezien er in de 
straat al een aannemer rondloopt die onder andere op 
particulier terrein werkzaamheden kan uitvoeren. Dat werkt 
vaak het beste aangezien particulieren geen 
adaptatiemaatregelen nemen en subsidie gaan aanvragen 
wanneer men niet bezig is in hun tuin’’ (S. Meijer, 
persoonlijke communicatie, 15 april 2021). 

3.2.6 Conclusie   

De grootschalige verharding van zowel openbare als 
particuliere terreinen kan leiden tot wateroverlast, maar ook 
tot hittestress en droogte omdat het grondwater niet 
voldoende wordt aangevuld met hemelwater waardoor de 
bodem verdroogt. Hierdoor groeit voor de BUCH gemeenten 
de noodzaak om de balans tussen rood, groen en blauw te 
herstellen. De groenblauwe structuur is een ruimtelijke 
structuur van groene en blauwe adaptatiemaatregelen die 
met elkaar een klimaatbestendige inrichting vormen. Dat 
houdt overigens niet in dat alle landschapselementen ook 
daadwerkelijk onderling fysiek verbonden moeten zijn. Het 
kan ook gaan om losse adaptatiemaatregelen – zoals 
klimaatadaptieve tuinen, straten of parken – die samen 
groot genoeg zijn om een bepaalde groene en/of blauwe 
functie te realiseren. Het zijn met elkaar verbonden 
groenblauwe gebieden die als ‘levensaders’ door stedelijke 
gebieden lopen. Groen, water en klimaat worden zo niet als 
losse onderdelen geïmplementeerd, maar als pijlers in 
stedelijke gebieden. Met groenblauwe structuren krijgt 
klimaatbestendige gebiedsontwikkeling handen en voeten. 
Het uitgangspunt voor de BUCH betreft een integrale 
wijkgerichte aanpak waarbij de werkzaamheden aan 
rioleringen, wegen, groen en openbare verlichting worden 
gecombineerd. Bij deze integrale aanpak worden 
particulieren nauwgezet betrokken. Voorafgaand aan een 
omvangrijk project worden particulieren gevraagd om mee 
te denken. In overleg wordt nagedacht over de inrichting 
binnen de financiële kaders en randvoorwaarden die gesteld 
zijn. Omdat adaptatiemaatregelen in tegensteling tot 
mitigatiemaatregelen slechts een lokaal of regionaal effect 
teweegbrengen, is het voor gemeenten minder 
waarschijnlijk om te profiteren van adaptatiemaatregelen bij 

buurgemeenten. Door dit gegeven is het cruciaal dat elke 
gemeente zich inzet voor een klimaatbestendige omgeving. 
Daarom zetten de BUCH gemeenten in op samenwerking 
met buurgemeenten binnen de regio aan de hand van 
kennisdeling en beleidsafstemming. Een belangrijk voordeel 
van dit samenwerkingsverband is dat de BUCH in staat is om 
ook buiten de gemeentegrenzen te kijken om zo aan de 
hand van samenwerking de meest effectieve 
adaptatiemaatregelen te implementeren tegen zo laag 
mogelijke kosten. Ook onderzoekt de BUCH de 
mogelijkheden van risicogestuurd beheer 
(assetmanagement). Dit houdt in dat men de riolering zo 
lang mogelijk laat liggen zolang als dat verantwoord is. 
Onderzoeken – zoals inspecties in de riolering met camera’s 
– ondersteunen de BUCH bij de afwegingen om wel of niet 
riolering te vervangen. Ook de perceptie van particulieren 
zal moeten veranderen. Om klimaatadaptatie betaalbaar te 
houden en doelgericht te werk te gaan, zullen de BUCH 
gemeenten particulieren meer gaan betrekken bij 
adaptatiemaatrelen. Bijvoorbeeld door particulieren te 
vragen hun regenpijp af te koppelen, een regenton aan te 
schaffen  of het aanleggen van meer groen in de tuin 
waardoor het hemelwater de kans krijgt om in de grond te 
infiltreren. Daarnaast wordt in de aankomende planperiode 
de communicatie naar de particulieren geïntensiveerd. Zo 
wordt voorlichting gegeven over de verantwoordelijkheden 
van de perceeleigenaren en wordt actief geïnformeerd over 
adaptatiemaatregelen die perceeleigenaren kunnen nemen. 
Ook gaan de BUCH gemeenten de mogelijkheden toelichten 
om het eigen perceel te vergroenen. Gedurende de 
eerstkomende jaren zal de BUCH mogelijk 
stimuleringssubsidies voor maatregelen op particulier 
terrein verstrekken. Verder vragen de BUCH gemeenten – 
indien het riool wordt vervangen – particulieren 
toestemming om in tuinen regenpijpen af te koppelen en 
aan te sluiten op het nieuwe hemelwaterriool of nog beter, 
hemelwater te laten infiltreren of op te vangen in 
bijvoorbeeld een regenton. De kosten hiervan kunnen 
worden meegenomen in het rioolbudget van het 
betreffende project. Eventueel worden particulieren over 
een aantal jaren verplicht om klimaatadaptieve maatregelen 
op eigen kosten uit te voeren. Ook bestaat er de 
mogelijkheid dat in de BUCH gemeenten over een aantal 
jaren een zogenaamde ‘tegeltax’ wordt toegepast. Meer 
tegels in de tuin betekent dan dat particulieren meer 
rioolheffing betalen. Dit zal nader door de BUCH gemeenten 
worden onderzocht. 
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3.3 Beleidsinstrumenten      
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op deelvraag 5: 
Hoe zouden particulieren in de BUCH gemeenten bewogen 
kunnen worden om actief maatregelen te nemen met 
betrekking tot klimaatadaptatie? De beantwoording van 
deze deelvraag zal een overzicht geven van 
beleidsinstrumenten die de BUCH gemeenten kunnen 
toepassen. . 

3.3.1 Categorisatie beleidsinstrumenten                                                                                        

De samenleving is de afgelopen jaren flink veranderd en 
daarmee ook de verhouding tussen gemeenten en 
particulieren. De verzorgingsmaatschappij verandert steeds 
meer in een samenleving waarbij niet de gemeente, maar de 
particulier centraal staat. De rol van de gemeente verschuift 
van verzorgen naar faciliteren, waarbij particulieren de 
ruimte krijgen om zelf initiatief te nemen. Deze verschuiving 
kan volgens Rheiter (2016) enerzijds worden verklaard door 
een vraag vanuit de samenleving en anderzijds door de 
bezuinigingen in gemeentenuitgaven waardoor 
burgerparticipatie steeds zichtbaarder wordt.   

Beleidsinstrumenten zijn volgens Salamon (2002) 
herkenbare methoden waarmee collectief actie wordt 
opgezet om publieke vraagstukken aan te pakken. Van der 
Doelen (1991) categoriseert juridische, economische en 
communicatieve sturingsmiddelen. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen stimulerende en repressieve 
vormen van beleidsinstrumenten. De stimulerende 
varianten van de beleidsinstrumenten hebben onder andere 
betrekking op overeenkomsten, subsidies en voorlichting. 
Deze sturingsmiddelen zijn gericht op het versterken van de 
haalbaarheid van adaptatiebeleid. Daarnaast zijn er 
repressieve sturingsmiddelen in de vorm van geboden of 
verboden, heffingen en propaganda. Deze zijn dwingend van 
aard en bevorderen de doeltreffendheid van 
adaptatiebeleid  (Niessing, 2018).  

Beleidsinstrumenten Stimulerende 
instrumenten  

Repressieve 
instrumenten  

Juridisch  Overeenkomst  Gebod of 
verbod  

Economisch  Subsidie  Heffing  
Communicatief  Voorlichting  Propaganda  

3.3.2 Juridische instrumenten                                                                                     

Onder de juridische instrumenten wordt onderscheid 
gemaakt tussen overeenkomsten en geboden of verboden 
(van der Doelen, 1991). Een overeenkomst is een 
stimulerend beleidsinstrument en een gebod of verbod 
wordt als een repressief sturingsmiddel gezien.  

Overeenkomst  

Een overeenkomst in de vorm van een vrijwillig onderling 
bindende afspraak kan worden gezien als een stimulerende 
variant van regelgeving. Een overeenkomst die door 
gemeenten wordt gebruikt om klimaatadaptatie binnen 
stedelijk gebied te bevorderen, is bijvoorbeeld een 
gebiedsovereenkomst. In een gebiedsovereenkomst kunnen 
afspraken worden gemaakt over de ruimtelijke inrichting 
van een gebied waarbij onderlinge rollen en taken worden 
verdeeld. Deze overeenkomst vormt volgens Ellen et al. 
(2012) de privaatrechtelijke tegenhanger van het 
bestemmingsplan. Een gebiedsovereenkomst is immers 
vormvrij, maar zal zich wel moeten houden aan de lokaal 
geldende wet- en regelgeving. Een gebiedsovereenkomst 
kan verplichtingen bevatten die toezien op de 
implementatie van adaptatiemaatregelen op particulier 
terrein. Het nadeel van een privaatrechtelijke overeenkomst 
is dat de daarin vastgestelde afspraken alleen gelden voor 
de partijen die deelnemen aan de overeenkomst 
(Verhoeven, et al., 2011). Indien de private ruimte verandert 
van eigenaar is de overeenkomst niet meer geldig voor de 
nieuwe eigenaar. De effectiviteit van een overeenkomst met 
betrekking tot de implementatie van adaptatiemaatregelen 
op particulier terrein kan hierdoor van korte duur zijn.       

Geboden of verboden  

Indien een overeenkomst op vrijwillige basis niet mogelijk of 
wenselijk is, kunnen gemeenten meer dwingende juridische 
sturingsmiddelen gebruiken in de vorm van geboden of 
verboden. Wanneer wordt gekeken naar geboden of 
verboden in relatie tot bijvoorbeeld wateroverlast in  
stedelijk gebied bestaat er actuele wetgeving die hierop 
ingaat. Sinds de inwerkingtreding van de Waterwet op 29 
januari 2009 zijn particulieren onder andere verplicht om 
hemelwater op eigen terrein te verwerken (Waterwet, 
2009). Wanneer dit niet mogelijk is, moeten gemeenten 
zorg dragen voor de hemelwaterafvoer van particulier 
terrein. Gemeenten hebben volgens Bor & Mesters (2018) 
de mogelijkheid een heffing te hanteren om de kosten van 
de gemeentelijke watertaken te vereffenen. Volgens de 
Gemeentewet (1992) kan onder artikel 228a middels 
rioolheffing belasting worden geheven om de kosten voor 
de verwerking van hemelwater te financieren. Tot slot geeft 
de Wet Milieubeheer onder artikel 10.32a gemeenten de 
bevoegdheid een verordening vast te stellen voor de 
verwerking van grond- en hemelwater (Wet milieubeheer, 
1979).    

‘’Binnen de gemeente Venray wordt een verordening op de 
heffing en invordering van rioolheffing gehanteerd, waarbij 
de heffingsmaatstaf gedeeltelijk is gebaseerd op het aantal 
vierkante meter aangesloten verhard oppervlak. Kort 
samengevat geven de Gemeentewet en Wet Milieubeheer de 
gemeente Venray de  mogelijkheid om een differentiatie aan 
te brengen binnen de rioolheffing waardoor een aparte 

Tabel 4  Stimulerende en repressieve instrumenten gerelateerd aan 
de drie sturingsmodellen. 
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heffing van toepassing is op grond- en hemelwater. Deze 
heffing heeft tot doel om particulieren te stimuleren 
hemelwater af te koppelen van het gemeentelijk rioolstelsel’’ 
(gemeente Venray, 2017).  

3.3.3 Economische instrumenten                                                                                     

Onder de economische instrumenten wordt onderscheid 
gemaakt tussen subsidies en heffingen. Subsidies zijn 
stimulerende beleidsinstrumenten en heffingen worden als 
een repressief sturingsmiddel gezien. Bij de economische 
sturingsmiddelen zijn fondsvorming en crowdfunding buiten 
beschouwing gelaten. Er is gekozen voor een aanvullend 
sturingsmiddel in de vorm van directe financiering van 
materialen  aangezien deze vorm van financiering steeds 
vaker door gemeenten in de praktijk wordt toegepast om 
adaptatiemaatregelen binnen de private ruimte te 
stimuleren.    

Subsidieregelingen  

Een stimulerend sturingsmiddel dat regelmatig wordt 
toegepast in gemeenten zijn subsidieregelingen. Gemeenten 
kunnen subsidies verstrekken voor de implementatie van 
adaptatiemaatregelen op particulier terrein, zoals groene 
daken en gevels. Daarnaast zijn er ook subsidieregelingen 
die zijn gericht op het afkoppelen van hemelwater binnen 
stedelijk gebied. In Nederland worden door gemeenten 
subsidieregelingen verstrekt die toezien op de realisatie van 
adaptatiemaatregelen op particulier terrein. De inhoud en 
voorwaarden van deze subsidieregelingen verschillen per 
gemeente (Niessing, 2018).  

 

‘’De gemeente Utrecht kent binnen haar subsidieregeling een 
verzamelaanvraag. Dit is een aanvraag, waarbij een 
bundeling van daken met meerdere particulieren  mogelijk is. 
De totale omvang van de groene daken moet hierbij 
tenminste tien vierkante meter bedragen. Daarmee wordt 
het voor particulieren  met een uitbouw of klein (schuur)dak 
interessanter om een groen dak aan te leggen. Voorwaarde 
is dat één particulier een aanvraag doet voor de verzameling 
groene daken. Wanneer een dak niet voldoet aan het 
minimum oppervlak is aan de hand  een verzamelaanvraag 
toch een groen dak te realiseren’’ (gemeente Utrecht, 2019).  

Heffingen  

Naast stimulerende maatregelen – zoals    
subsidieregelingen – kunnen ook repressieve maatregelen 
worden genomen in de vorm van heffingen om 
wateroverlast, hittestress en droogte in stedelijk gebied te 
reduceren. Wanneer wordt gekeken naar water 
gerelateerde belastingen in Nederland is voor gemeenten 
de rioolheffing van essentieel belang. Rioolheffingen zijn 
kosten die door particulieren worden betaald aan de 
gemeente voor het transporteren en afvoeren van 
hemelwater (VNG, 2012). De heffingsmaatstaf voor 
watersysteemheffing is vastgelegd in nationale wet- en 
regelgeving. Gemeenten hebben wel de bevoegdheid om de 
heffingsmaatstaf voor rioolheffing te bepalen. De 
heffingsmaatstaf kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan 
een vast bedrag voor de aansluiting, het perceeloppervlak 
en de WOZ waarde (Hoeben et al., 2017). De 
heffingsmaatstaf kan door gemeenten worden gebruikt om 
afkoppeling op particulier terrein te stimuleren. Volgens Bor 
& Mesters (2018) kan er een duurzame variant op de 
reguliere heffingsmaatstaf worden gehanteerd. Hierbij 
wordt afgeweken van het solidariteitsbeginsel waarin 
belasting door het collectief wordt gefinancierd. Het 
hanteren van een variabel deel – gebaseerd op het 
aangesloten vierkante meter verhard oppervlak – sluit  aan 
bij het concept ‘de vervuiler betaalt’. Dit concept gaat ervan 
uit dat belasting wordt geheven naar de mate waarin de 
particulier vervuilt. De doelstelling van deze variabele 
betreft de reductie van het verhard oppervlak op particulier 
terrein doordat een financieel voordeel wordt gecreëerd. 
Een nadeel van deze sturingsmaatregel is dat de toetsing 
een nadere uitwerking vereist omdat de beheerkosten en de 
uitvoerbaarheid wat betreft handhaving naar verwachting 
complex zijn (Niessing, 2018).    

‘’Omdat particulieren zelf geen verantwoordelijkheid nemen,  
zouden gemeenten aan de hand van gradaties 
hemelwaterbelasting moeten heffen bij één derde, twee 
derde of totale verharding. Op die manier zouden 
gemeenten kunnen toetsen. Aan de hand van heffingen 
worden particulieren gestimuleerd om groenvoorzieningen 
op eigen terrein te implementeren’’ (W. Pieper, persoonlijke 
communicatie, 29 april 2021).    

Directe financiering materialen  

Een ander economisch instrument dat steeds vaker door 
gemeenten wordt gebruikt, is het verstrekken van 
beplanting en potgrond aan particulieren in ruil voor tegels. 
Dit wordt volgens Niessing (2018) niet direct gezien als een  
economisch instrument, maar de aankoop van beplanting en 
potgrond en het afvoeren van tegels zal moeten worden 
betaald door de gemeente. Het inruilen van verharding voor 
beplanting en potgrond wordt beschouwd als een effectief 
economisch instrument om klimaatadaptatie binnen de 
private ruimte te stimuleren. 
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‘’Zowel bij nieuwbouw als bij herinrichtingsprojecten worden 
binnen de BUCH particulieren betrokken. Men is nu bezig 
met een project waarbij particulieren individueel door 
afkoppelgesprekken worden gestimuleerd aan de hand van 
tips om hun perceel klimaatadaptief in te richten. 
Particulieren kunnen hierbij hun tegels inleveren bij een 
hoveniersbedrijf of tuincentrum waarbij ze plantjes 
terugkrijgen. Op deze manier kunnen stapje voor stapje 
percelen vergroenen’’ (M. van Beek, persoonlijke 
communicatie, 22 april 2021). 

3.3.4 Communicatie instrumenten                                                                                    

Onder de communicatieve instrumenten wordt onderscheid 
gemaakt tussen voorlichting, Community of Practice en 
propaganda. Voorlichting en Community of Practice zijn 
stimulerende beleidsinstrumenten. Propaganda wordt 
beschouwd als een repressief sturingsmiddel.  

Voorlichting  

Voorlichting kan worden geïnterpreteerd als de 
communicatieve sturing van gedrag. Er kan onderscheid 
worden gemaakt tussen eenzijdige en meerzijdige 
communicatieve sturing. Eenzijdige communicatieve sturing 
bestaat uit voorlichting en het vaststellen van 
adaptatiebeleid door gemeenten. Meerzijdige 
communicatieve  sturing bestaat volgens van de Peppel & 
Herweijer (1994) uit het sluiten van overeenkomsten of 
convenanten. Voorlichting door gemeenten behoort 
doorgaans tot eenzijdige communicatieve sturing richting 
particulieren. Een communicatief beleidsinstrument dat 
veelal door gemeenten wordt gehanteerd zijn 
voorlichtingscampagnes. Aan de hand van 
voorlichtingscampagnes wordt gekeken naar de 
mogelijkheid om het gedrag van particulieren te veranderen 
(Renes et al., 2011). Gemeenten proberen doormiddel van 
campagnes bewustwording bij particulieren te vergroten. De 
effectiviteit van overheidscampagnes wordt volgens 
Wakefield et al. (2010) vergroot door het toepassen van 
meerdere beleidsinstrumenten. Indien adaptatiebeleid 
bewustwording ondersteunt, is de kans op 
gedragsverandering onder particulieren groter. Verder is het 
gemakkelijker om nieuw gedrag tot stand te brengen (Renes 
et al., 2011). Tabel 6 betreft een overzicht van relatief 
kansrijke en minder kansrijke aspecten van 
voorlichtingscampagnes. 

 

‘’Ik ben van mening dat de voorlichtingsstrategie van 
gemeenten cruciaal is om bewustwording te realiseren. 
Hierbij is het belangrijk om klimaatadaptatie zichtbaar en 
tastbaar te maken. Rawinso werkt graag samen met lokale 
ondernemers. Intratuin Lochem heeft bijvoorbeeld een 
prachtige innovatietuin ontwikkeld. Op deze manier wordt 
op een concrete manier aan particulieren geshowd wat voor 
adaptatiemogelijkheden er zijn. Particulieren worden 
namelijk enthousiaster van concrete voorbeelden dan van 
tekst op bijvoorbeeld flyers’’ (B. Kuipers, persoonlijke 
communicatie, 6 mei 2021).   

Naast de inhoudelijke vormgeving van een 
voorlichtingscampagne zijn ook de sociale en fysieke 
factoren – zoals normen en waarden, opleidingsniveau, 
bebouwingsdichtheid en geografische ligging – van invloed 
op de effectiviteit van een overheidscampagne. Vanuit 
sociale en fysieke factoren vinden volgens Vegter & 
Philippart (2016) directe prikkels plaats die leiden tot 
particulier gedrag. Een nadeel van deze sturingsmaatregel is 
dat de effectiviteit ervan onzeker is omdat bewustwording 
niet direct hoeft te zorgen voor een gedragsverandering. 
Wanneer het nemen van adaptiemaatregelen op particulier 
terrein essentieel is, is alleen bewustwording niet genoeg!  

 ‘’Uit eigen ervaring zullen particulieren moeten worden 
gestimuleerd aan de hand van financiële prikkels. 
Gemeenten kunnen heel veel tijd besteden in het overhalen 
van particulieren aan de hand van goodwill en het 
verantwoordelijkheidsgevoel, maar uiteindelijk zullen veel 
particulieren afhaken indien ze geen financiële prikkel 
ervaren’’ (V. Muijskens, persoonlijke communicatie, 4 mei  
2021).    

 

 

  

Relatief kansrijk  Minder kansrijk  
Tot stand brengen nieuw 
gedrag 

Bestaand gedrag 
veranderen 

Eenmalig gedrag initiëren   Blijvend gedrag 
veranderen 

Ondersteunend beleid  Alleen campagne voeren 
Meerdere interventies 
toepassen 

Eén interventie toepassen 

Ondersteuning van 
sociale/fysieke factoren  

Belemmering van 
sociale/fysieke factoren  

Tabel 6 Relatief kansrijke en minder kansrijke aspecten van 
voorlichtingscampagnes 
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Community of Practice  

Voorlichting wordt doorgaans verwezenlijkt vanuit 
samenwerkingsverbanden. Het ontstaan van deze 
samenwerkingsverbanden is niet geheel vreemd aangezien 
volgens VNG (2017) sinds 2018 wordt verwacht dat 
gemeenten op het gebied van klimaatadaptatie 
samenwerkten in regio’s. Een concept dat aansluit op deze 
visie is een Community of Practice. Een Community of 
Practice bestaat uit een groep professionals die een 
gemeenschappelijk belang delen. Het gemeenschappelijk 
belang is het reduceren van wateroverlast, hittestress en 
droogte in stedelijk gebied. Een Community of Practice is 
een manier om analyses te delen, elkaar te informeren, 
advies te geven en nieuw beleid te ontwikkelen. Een 
Community of Practice is een milieu waarin kennis wordt 
opgedaan en vervolgens wordt toegepast in de praktijk 
(Andringa & Reyn, 2014). Community of Practices verschillen 
van andere samenwerkingsverbanden – zoals formele 
werkgroepen, informele netwerken en projectteams – 
omdat professionals niet gedwongen worden om deel te 
nemen, maar vrij zijn in hun deelname. Verder is het 
gezamenlijk belang een onderscheidende factor. In het geval 
van klimaatadaptatie is dit het reduceren van wateroverlast, 
hittestress en droogte. Het doel is om gezamenlijk ervaring 
op te doen en hiervan te leren door onderling kennis uit te 
wisselen.  

‘’Door het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie ligt er een heldere 
opdracht voor gemeenten om gezamenlijk dit vraagstuk op 
te pakken. Er was voorheen al sprake van een samenwerking 
binnen de waterketen. En die samenwerking heeft 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier benut om 
deze nieuwe opgave integraal op te pakken vanwege de 
complexiteit van het vraagstuk. Daarbij heeft 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gezegd dat 
gemeenten te klein zijn om dit vraagstuk alleen aan te 
pakken vanwege de complexiteit, kosten en omvang. 
Bovendien is dit vraagstuk grensoverschrijdend. Sinds eind 
vorig jaar hebben we een samenwerkingsportaal 
vormgegeven genaamd samenblauwgroen.nl en daar wordt 
informatie tussen gemeenten gedeeld. Daarnaast zullen er 
netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd waar 
informatie zal worden gedeeld. Dus we zijn steeds meer één 
regio’’ (J. Wijn, persoonlijke communicatie, 14 april 2021). 

Propaganda  

Naast stimulerende beleidsinstrumenten kunnen 
gemeenten ook kiezen voor een repressief sturingsmiddel in 
de vorm van propaganda. Propaganda kan worden 
gedefinieerd als een poging om bewustwording onder 
particulieren te vergroten (Jowett & O’Donnell, 1999). 
Gemeenten distantiëren zich volgens Gelders & Ihlenb 
(2010) in het algemeen van propaganda als 
beleidsinstrument omdat zij veel waarde hechten aan de 
dialoog met particulieren. Gezien de negatieve associatie die 

particulieren ervaren met betrekking tot de term 
‘propaganda’ wordt doorgaans door gemeenten het 
concept public relations gebruikt als communicatie 
instrument. Public relations zijn de communicatie 
inspanningen van gemeenten om informatie evenwichtig en 
beknopt te communiceren naar particulieren. Een 
combinatie van propaganda en public relations kan volgens 
Van der Doelen (1991) een prikkel zijn om klimaatadaptatie 
op particulier terrein te bevorderen.  

‘’De samenwerking met de gemeente Uitgeest vind ik 
hartstikke leuk! De gemeente is bijvoorbeeld bezig met een 
project in De Koog waar afkoppelgesprekken met 
particulieren plaatsvinden. Indien particulieren meer over 
adaptatiemaatregelen willen weten, worden ze door de 
gemeente in contact gebracht met de Dorpsraad. Aan de 
hand van verbinden, verleiden en informeren probeert de 
Dorpsraad van Uitgeest het private domein te 
enthousiasmeren’’ (V. Muijskens, persoonlijke communicatie, 
4 mei  2021). 

3.3.5 Conclusie  

Beleidsinstrumenten zijn herkenbare methoden waarmee 
collectief actie wordt opgezet om publieke vraagstukken aan 
te pakken. De literatuur categoriseert juridische, 
economische en communicatieve sturingsmiddelen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen stimulerende en 
repressieve vormen van beleidsinstrumenten. De 
stimulerende varianten van de beleidsinstrumenten hebben 
onder andere betrekking op overeenkomsten, subsidies en 
voorlichting. Deze sturingsmiddelen zijn gericht op het 
versterken van de haalbaarheid van adaptatiebeleid. 
Daarnaast zijn er repressieve sturingsmiddelen in de vorm 
van geboden of verboden, heffingen en propaganda. Deze 
zijn dwingend van aard en bevorderen de doeltreffendheid 
van adaptatiebeleid. Onder de juridische instrumenten 
wordt onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten en 
geboden of verboden. Een overeenkomst is een stimulerend 
beleidsinstrument en een gebod of verbod wordt als een 
repressief sturingsmiddel gezien. Onder de economische 
instrumenten wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies 
en heffingen. Subsidies zijn stimulerende 
beleidsinstrumenten en heffingen worden als een repressief 
sturingsmiddel gezien. Bij de economische sturingsmiddelen 
zijn fondsvorming en crowdfunding buiten beschouwing 
gelaten. Er is gekozen voor een aanvullend sturingsmiddel in 
de vorm van directe financiering van materialen aangezien 
deze vorm van financiering steeds vaker door gemeenten in 
de praktijk wordt toegepast om adaptatiemaatregelen 
binnen de private ruimte te stimuleren. Tot slot wordt bij 
communicatieve instrumenten onderscheid gemaakt tussen 
voorlichting, Community of Practice en propaganda. 
Voorlichting en Community of Practices zijn stimulerende 
beleidsinstrumenten. Propaganda wordt beschouwd als een 
repressief sturingsmiddel.      
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Figuur 4 Overzicht geïnventariseerde beleidsinstrumenten  (eigen vormgeving) 
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4 Conclusie, aanbevelingen & discussie 
Gedurende dit afsluitende hoofdstuk zal antwoord worden 
gegeven op de hoofdvraag en deelvragen. Daarnaast 
worden enkele aanbevelingen geformuleerd richting de 
BUCH gemeenten en wordt gekeken naar aspecten die 
geschikt zijn voor vervolgstudies. Tot slot vindt een reflectie 
plaats op de gehanteerde onderzoeksmethoden. 
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4.1 Conclusie      
4.1.1 Conclusie deelvragen  

4.1.1.1 Welke stimulerende factoren en barrières kunnen – 
volgens de wetenschappelijke literatuur – optreden  bij de 
implementatie van adaptatiemaatregelen? 

Er kunnen vijf typen categorieën worden onderscheiden die 
een globaal overzicht geven van mogelijke stimulerende 
factoren en barrières die kunnen optreden bij de 
implementatie van adaptatiemaatregelen door gemeenten: 
ecologische & fysieke, sociale & culturele, informatieve & 
cognitieve, technologische en financiële. Aan de hand van 
deze categorisering kunnen een aantal concrete factoren 
worden geformuleerd die van invloed zijn op 
adaptatiemaatregelen. 

Gebiedskenmerken zijn bepalend voor de mogelijkheden 
omtrent klimaatadaptieve maatregelen. In stedelijke 
gebieden is de ruimte beperkt door de bebouwingsdichtheid 
en is men daardoor eerder aangewezen op technologische – 
soms ondergrondse – oplossingen. Verder is de geografische 
ligging een cruciale factor. De negatieve effecten van 
klimaatverandering zijn namelijk afhankelijk van de 
ondergrond en de eigenschappen van stedelijke gebieden, 
zoals de indeling van openbare ruimten en bestaande 
gebouwen. 

Daarnaast zijn er verschillende sociale & culturele factoren 
te onderscheiden zoals politieke wil, maatschappelijke/ 
politieke steun en leiderschap. Indien gemeenten 
beschikken over een ‘groene coalitie’ is er sprake van een 
sterke politieke wil waarbij de urgentie van klimaatadaptatie 
wordt ingezien. Verder vertegenwoordigen 
burgerparticipatie en politiek draagvlak een stimulerende 
factor om adaptatiemaatregelen te bevorderen. Ook heeft 
de aanwezigheid van een duidelijk gezicht of persoon die 
zich verantwoordelijk voelt voor klimaatadaptatie binnen de 
gemeente een stimulerende rol. Wanneer hiervan sprake is, 
kan een gemeente de leiding nemen bij de implementatie 
van adaptatiemaatregelen. Incompetent leiderschap, 
concurrentie van andere beleidsdoelen, gebrek aan politieke 
druk en afwezigheid van politieke steun kunnen worden 
gezien als institutionele barrières. Stimulerende factoren zijn 
veelal de tegenpool van barrières. Denk aan politieke wil en 
onwil of het hebben van maatschappelijke/politieke steun of 
het gebrek hieraan.    

Verder is voor gemeenten ‘probleemherkenning’ en het 
daaraan gerelateerde urgentiebesef een drijfveer om 
adaptatiemaatregelen te nemen. Om kwetsbare stedelijke 
gebieden in beeld te krijgen, hebben gemeenten de 
afgelopen jaren stresstesten uitgevoerd. Hierdoor is de 
erkenning van het klimaatprobleem gegroeid en het besef 
om actie te ondernemen onder gemeenten sterk 
toegenomen. Ook is er door uitgevoerde stresstesten kennis 

aanwezig over kwetsbaarheden en knelpunten in stedelijke 
gebieden waarbij de aanwezigheid van kennis kan worden 
gezien als een stimulerende factor om 
adaptatiemaatregelen te nemen. 

Ook calamiteiten kunnen worden gezien als stimulerende 
factor. Zo hebben er de afgelopen jaren in verscheidene 
gemeenten meerdere calamiteiten plaatsgevonden in de 
vorm van extreme neerslag met wateroverlast tot gevolg. 
De calamiteiten hebben het urgentiebesef verhoogd wat 
ervoor heeft gezorgd dat adaptatiemaatregelen hoog op de 
beleidsagenda kwamen te staan. Ook 
waterschapsverkiezingen kunnen worden gezien als 
belangrijke kans om adaptatiemaatregelen te 
implementeren aangezien er gedurende politieke 
campagnes van waterschappen veelvuldig wordt gepronkt 
met klimaatadaptieve projecten om calamiteiten in de 
toekomst te reduceren. 

Tot slot vervullen financiële middelen een cruciale factor. De 
ontwikkeling en opschaling van financiële prikkels voor het 
stimuleren van adaptatiemaatregelen sluit aan bij deze 
opvatting. Aan de hand van bijvoorbeeld subsidies 
stimuleren gemeenten particulieren om te investeren in 
adaptatiemaatregelen. Indien er sprake is van beperkte 
financiële middelen zullen klimaatadaptieve initiatieven 
uitblijven. In dat geval is er sprake van een financiële 
barrière. Verder hebben innovatieve netwerken een 
stimulerende rol. Aan de hand van innovatieve netwerken 
werken gemeenten samen met stakeholders – zoals 
particulieren – om adaptatiemaatregelen te implementeren. 
Als co-financier kunnen gemeenten geldmiddelen vrijmaken 
om initiatieven op te starten en te consolideren.  

4.1.1.2 Welke rol kunnen particuliere initiatieven – volgens  
de wetenschappelijke literatuur – spelen bij 
klimaatadaptatie? 

Het is cruciaal om – aan de hand van particuliere initiatieven 
– particulieren te betrekken bij adaptatiebeleid. 
Particulieren zullen zich er namelijk meer bewust van 
moeten worden dat ze in hun alledaagse leven te maken 
kunnen krijgen met klimaatproblemen als wateroverlast, 
hittestress en droogte. Daarnaast kunnen particulieren ook 
zelf bijdragen aan de oplossingen door een actieve rol te 
spelen in adaptatiestrategieën aan de hand van 
hemelwaterafkoppeling, vergroeningsmaatregelen en 
waterpasserende verharding. Particulieren hebben immers 
ongeveer twee derde van de grond in eigendom, de 
particuliere ruimte. Echter is het voor gemeenten een 
uitdaging om particulieren te betrekken bij ontwikkelingen 
en beleidsdoelstellingen die meestal pas op de langere 
termijn spelen. Indien klimaatadaptatie ook rechtstreeks 
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inspeelt op de dagelijkse behoeften en prioriteiten van 
particulieren in het heden, zal de relevantie daarvan eerder 
worden ingezien. Effectieve participatie is een vorm van 
politiek bestuur dat particuliere initiatieven stimuleert en 
daardoor de (lokale) democratie versterkt en ondersteunt. 
Daarnaast draagt actieve participatie van particulieren 
omtrent klimaatadaptatie bij aan de vitaliteit van de ‘civil 
society’. Deze participatie is vaak niet alleen in hun eigen 
belang, maar het is ook zo dat klimaatadaptatie het leven 
van particulieren en hun omgeving rechtstreeks beïnvloedt. 
De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht 
gekomen voor het betrekken van particulieren bij 
besluitvorming en implementatie van 
adaptatiemaatregelen. Dit komt doordat burgerparticipatie 
enkele voordelen heeft, zoals: draagvlak voor 
adaptatiebeleid, weloverwogen beleidskeuzes, creatiever 
adaptatiebeleid, verkrijgen van lokale kennis en de 
mogelijkheid om sociaal zwakkere particulieren te 
betrekken. Echter worden er in de literatuur ook negatieve 
effecten van burgerparticipatie genoemd. Er is sprake van 
een ingewikkelder proces, trage besluitvorming, hogere 
kosten en responsie van een beperkt deel van de 
particulieren. Om deze nadelen te beperken en de 
voordelen van participatie zo goed mogelijk te benutten, 
zullen gemeenten het participatieproces nauwgezet moeten 
regisseren. Het thema klimaatadaptatie heeft enkele 
eigenschappen waardoor het betrekken van particulieren bij 
adaptatiebeleid functioneel is. Allereerst worden 
adaptatiemaatregelen lokaal geïmplementeerd. Hierdoor 
moeten adaptatiemaatregelen veelal worden aangepast aan 
lokale omstandigheden waarvoor lokale kennis van 
particulieren essentieel is. Verder heeft klimaatadaptatie 
invloed op de ruimtelijke inrichting. Daarom is het van 
belang om particulieren bij adaptatiebeleid te betrekken 
waardoor draagvlak ontstaat voor adaptatiemaatregelen. 
Het is van belang om onderscheid te maken in de mate van 
burgerparticipatie. Dit zal worden gedaan aan de hand van 
de participatieladder. Er kunnen volgens de literatuur vijf 
niveaus van interactiviteit worden onderscheiden: 
informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en 
meebeslissen. Hierbij geldt dat bij lagere niveaus de 
gemeente een grotere rol heeft en de particulieren een 
kleinere rol genieten. Daarentegen zijn bij ‘meebeslissen’ 
deze rollen omgedraaid. Aansluitend zijn er zes typen 
categorieën die een globaal overzicht geven van mogelijke 
stimulerende factoren en barrières die kunnen optreden bij 
burgerparticipatie: conflicterende tijdschalen, onzekerheid, 
fragmentatie, bewustzijn en communicatie, motivatie en 
bereidheid om te handelen en hulpbronnen. Tot slot 
categoriseert de literatuur juridische, economische en 
communicatieve sturingsmiddelen. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen stimulerende en repressieve 
vormen van beleidsinstrumenten. De stimulerende 
varianten van de beleidsinstrumenten hebben onder andere 
betrekking op overeenkomsten, subsidies en voorlichting. 
Deze sturingsmiddelen zijn gericht op het versterken van de 

haalbaarheid van adaptatiebeleid. Daarnaast zijn er 
repressieve sturingsmiddelen in de vorm van geboden of 
verboden, heffingen en propaganda. Deze zijn dwingend van 
aard en bevorderen de doeltreffendheid van 
adaptatiebeleid. 

4.1.1.3 Wat is volgens de BUCH gemeenten het 
afwegingskader omtrent welke adaptatiemaatregelen 
worden genomen? 

Veel gemeenten, waaronder de BUCH, hebben inmiddels via 
stresstesten in beeld wat de lokale consequenties zijn van 
klimaatverandering en vooral wat de risico’s zijn van 
wateroverlast, hittestress en droogte. De kern is dat bij de 
ruimtelijke inrichting van stedelijke gebieden het belangrijk 
is om rekening te houden met de steeds vaker 
voorkomende extreme weersituaties. Het is van belang 
zoveel mogelijk te ontharden, te vergroenen en om ruimte 
voor hemelwater en buffering van hemelwater voor drogere 
tijden te creëren. Om een adequate afweging tussen 
adaptatiemaatregelen te maken, is inzicht nodig in lokale 
factoren, de effectiviteit van adaptatiefactoren en de kosten 
en baten van adaptatiemaatregelen. Voor de komende jaren 
is het de uitdaging voor de BUCH gemeenten om de stap te 
maken van beleid naar uitvoering en van pilotfase naar 
praktijk. Idealiter betekent dit dat bij iedere 
adaptatiemaatregel, zoals de herinrichting van een straat, 
de vraag gesteld moet worden of en hoe daarbij rekening is 
te houden met extremere weersomstandigheden. Om de 
stap richting uitvoering te kunnen maken is er bij de BUCH 
gemeenten grote behoefte aan informatie over wat een 
klimaatadaptieve inrichting is, welke adaptatiemaatregelen 
effectief zijn en wat de kosten en baten van 
adaptatiemaatregelen zijn. Immers kunnen met adequate 
informatie over kosten en baten van adaptatiemaatregelen 
inrichtingsvarianten met elkaar worden vergeleken en 
kunnen de BUCH gemeenten een afweging maken of en hoe 
zij klimaatbestendigheid meenemen bij de (her)inrichting 
van stedelijke gebieden. Klimaatadaptatie kan worden 
gezien als een toegevoegde waarde en niet als een 
losstaande doelstelling. De BUCH gemeenten zullen namelijk 
vanuit kostenoverwegingen adaptatiemaatregelen 
meekoppelen met ruimtelijke ingrepen die al plaatsvinden. 
Slechts bij uitzondering wordt een ingreep 
geïmplementeerd vanuit de noodzaak om een locatie 
klimaatbestendig te maken, bijvoorbeeld als hevige 
wateroverlast direct moet worden opgelost. Bij groot 
onderhoud, renovaties en nieuwbouw maken de BUCH 
gemeenten, al dan niet met betrokkenheid van 
particulieren, keuzes over de nieuwe inrichting van de 
openbare ruimte. Dit is dan ook het moment waarop de 
BUCH gemeenten invulling kunnen geven aan een 
klimaatbestendige inrichting. Een goede kans voor het 
klimaatadaptief inrichten van bestaande stedelijke gebieden 
is dus dat stedelijke gebieden op de schop gaan als gevolg 
van ruimtelijke aanpassingen, renovaties, herinrichting of 
stedelijke vernieuwing. De kenmerken van een wijktypologie 
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bepalen hoe er in stedelijke gebieden rekening kan worden 
gehouden met een extremer klimaat. Mogelijkheden voor 
een klimaatadaptieve inrichting zijn voor wijken die binnen 
dezelfde typologie vallen nagenoeg gelijk, in welke 
gemeente dan ook. Desalniettemin bestaan er individuele 
eigenschappen die ook invloed hebben op 
adaptatiemaatregelen: bodemsoort, helling van het gebied 
en de grondwaterstand. Kennis van wijktypologieën, de 
bodemsoort, het maaiveldverloop en de grondwaterstand 
stelt de BUCH gemeenten in staat om vrij nauwkeurig inzicht 
te krijgen van lokale mogelijkheden om 
adaptatiemaatregelen te implementeren.  

4.1.1.4 Hoe pakken de BUCH gemeenten klimaatadaptatie 
aan? 

De grootschalige verharding van zowel openbare als 
particuliere terreinen kan leiden tot wateroverlast, maar ook 
tot hittestress en droogte omdat het grondwater niet 
voldoende wordt aangevuld met hemelwater waardoor de 
bodem verdroogt. Hierdoor groeit voor de BUCH gemeenten 
de noodzaak om de balans tussen rood, groen en blauw te 
herstellen. De groenblauwe structuur is een ruimtelijke 
structuur van groene en blauwe adaptatiemaatregelen die 
met elkaar een klimaatbestendige inrichting vormen. Dat 
houdt overigens niet in dat alle landschapselementen ook 
daadwerkelijk onderling fysiek verbonden moeten zijn. Het 
kan ook gaan om losse adaptatiemaatregelen – zoals 
klimaatadaptieve tuinen, straten of parken – die samen 
groot genoeg zijn om een bepaalde groene en/of blauwe 
functie te realiseren. Het zijn met elkaar verbonden 
groenblauwe gebieden die als ‘levensaders’ door stedelijke 
gebieden lopen. Groen, water en klimaat worden zo niet als 
losse onderdelen geïmplementeerd, maar als pijlers in 
stedelijke gebieden. Met groenblauwe structuren krijgt 
klimaatbestendige gebiedsontwikkeling handen en voeten. 
Het uitgangspunt voor de BUCH betreft een integrale 
wijkgerichte aanpak waarbij de werkzaamheden aan 
rioleringen, wegen, groen en openbare verlichting worden 
gecombineerd. Bij deze integrale aanpak worden 
particulieren nauwgezet betrokken. Voorafgaand aan een 
omvangrijk project worden particulieren gevraagd om mee 
te denken. In overleg wordt nagedacht over de inrichting 
binnen de financiële kaders en randvoorwaarden die gesteld 
zijn. Omdat adaptatiemaatregelen in tegensteling tot 
mitigatiemaatregelen slechts een lokaal of regionaal effect 
teweegbrengen, is het voor gemeenten minder 
waarschijnlijk om te profiteren van adaptatiemaatregelen bij 
buurgemeenten. Door dit gegeven is het cruciaal dat elke 
gemeente zich inzet voor een klimaatbestendige omgeving. 
Daarom zetten de BUCH gemeenten in op samenwerking 
met buurgemeenten binnen de regio aan de hand van 
kennisdeling en beleidsafstemming. Een belangrijk voordeel 
van dit samenwerkingsverband is dat de BUCH in staat is om 
ook buiten de gemeentegrenzen te kijken om zo aan de 
hand van samenwerking de meest effectieve 
adaptatiemaatregelen te implementeren tegen zo laag 

mogelijke kosten. Ook onderzoekt de BUCH de 
mogelijkheden van risicogestuurd beheer 
(assetmanagement). Dit houdt in dat men de riolering zo 
lang mogelijk laat liggen zolang als dat verantwoord is. 
Onderzoeken – zoals inspecties in de riolering met camera’s 
– ondersteunen de BUCH bij de afwegingen om wel of niet 
riolering te vervangen. Ook de perceptie van particulieren 
zal moeten veranderen. Om klimaatadaptatie betaalbaar te 
houden en doelgericht te werk te gaan, zullen de BUCH 
gemeenten particulieren meer gaan betrekken bij 
adaptatiemaatrelen. Bijvoorbeeld door particulieren te 
vragen hun regenpijp af te koppelen, een regenton aan te 
schaffen  of het aanleggen van meer groen in de tuin 
waardoor het hemelwater de kans krijgt om in de grond te 
infiltreren. Daarnaast wordt in de aankomende planperiode 
de communicatie naar de particulieren geïntensiveerd. Zo 
wordt voorlichting gegeven over de verantwoordelijkheden 
van de perceeleigenaren en wordt actief geïnformeerd over 
adaptatiemaatregelen die perceeleigenaren kunnen nemen. 
Ook gaan de BUCH gemeenten de mogelijkheden toelichten 
om het eigen perceel te vergroenen. Gedurende de 
eerstkomende jaren zal de BUCH mogelijk 
stimuleringssubsidies voor maatregelen op particulier 
terrein verstrekken. Verder vragen de BUCH gemeenten – 
indien het riool wordt vervangen – particulieren 
toestemming om in tuinen regenpijpen af te koppelen en 
aan te sluiten op het nieuwe hemelwaterriool of nog beter, 
hemelwater te laten infiltreren of op te vangen in 
bijvoorbeeld een regenton. De kosten hiervan kunnen 
worden meegenomen in het rioolbudget van het 
betreffende project. Eventueel worden particulieren over 
een aantal jaren verplicht om klimaatadaptieve maatregelen 
op eigen kosten uit te voeren. Ook bestaat er de 
mogelijkheid dat in de BUCH gemeenten over een aantal 
jaren een zogenaamde ‘tegeltax’ wordt toegepast. Meer 
tegels in de tuin betekent dan dat particulieren meer 
rioolheffing betalen. Dit zal nader door de BUCH gemeenten 
worden onderzocht. 

4.1.1.5 Hoe zouden particulieren in de BUCH gemeenten 
bewogen kunnen worden om actief maatregelen te nemen 
met betrekking tot klimaatadaptatie? 

Beleidsinstrumenten zijn herkenbare methoden waarmee 
collectief actie wordt opgezet om publieke vraagstukken aan 
te pakken. De literatuur categoriseert juridische, 
economische en communicatieve sturingsmiddelen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen stimulerende en 
repressieve vormen van beleidsinstrumenten. De 
stimulerende varianten van de beleidsinstrumenten hebben 
onder andere  betrekking op overeenkomsten, subsidies en 
voorlichting. Deze sturingsmiddelen zijn gericht op het 
versterken van de haalbaarheid van adaptatiebeleid. 
Daarnaast zijn er repressieve sturingsmiddelen in de vorm 
van geboden of verboden, heffingen en propaganda. Deze 
zijn dwingend van aard en bevorderen de doeltreffendheid 
van adaptatiebeleid. Onder de juridische instrumenten 
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wordt onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten en 
geboden of verboden. Een overeenkomst is een stimulerend 
beleidsinstrument en een gebod of verbod wordt als een 
repressief sturingsmiddel gezien. Onder de economische 
instrumenten wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies 
en heffingen. Subsidies zijn stimulerende 
beleidsinstrumenten en heffingen worden als een repressief 
sturingsmiddel gezien. Bij de economische sturingsmiddelen 
zijn fondsvorming en crowdfunding buiten beschouwing 
gelaten. Er is gekozen voor een aanvullend sturingsmiddel in 
de vorm van directe financiering van materialen aangezien 
deze vorm van financiering steeds vaker door gemeenten in 
de praktijk wordt toegepast om adaptatiemaatregelen 
binnen de private ruimte te stimuleren. Tot slot wordt bij 
communicatieve instrumenten onderscheid gemaakt tussen 
voorlichting, Community of Practice en propaganda. 
Voorlichting en Community of Practices zijn stimulerende 
beleidsinstrumenten. Propaganda wordt beschouwd als een 
repressief sturingsmiddel. 

4.1.2 Conclusie ten aanzien van de hoofdvraag 

Met bovenstaande bevindingen kan een antwoord worden 
geformuleerd op de onderzoeksvraag van dit 
onderzoeksrapport: “Welk maatregelenpakket kunnen de 
BUCH gemeenten voor particulieren ontwikkelen om 
klimaatadaptatie te bevorderen?”  

Het is cruciaal om – aan de hand van particuliere initiatieven 
– particulieren te betrekken bij adaptatiebeleid. 
Particulieren zullen zich er namelijk meer bewust van 
moeten worden dat ze in hun alledaagse leven te maken 
kunnen krijgen met klimaatproblemen als wateroverlast, 
hittestress en droogte. Daarnaast kunnen particulieren ook 
zelf bijdragen aan de oplossingen door een actieve rol te 
spelen in adaptatiestrategieën aan de hand van 
hemelwaterafkoppeling, vergroeningsmaatregelen en 
waterpasserende verharding. Particulieren hebben immers 
ongeveer twee derde van de grond in eigendom, de 
particuliere ruimte. De afgelopen jaren is er in toenemende 
mate aandacht gekomen voor het betrekken van 
particulieren bij besluitvorming en implementatie van 
adaptatiemaatregelen. Dit komt doordat burgerparticipatie 
enkele voordelen heeft, zoals: draagvlak voor 
adaptatiebeleid, weloverwogen beleidskeuzes, creatiever 
adaptatiebeleid, verkrijgen van lokale kennis en de 
mogelijkheid om sociaal zwakkere particulieren te 
betrekken. Echter worden er in de literatuur ook negatieve 
effecten van burgerparticipatie genoemd. Er is sprake van 
een ingewikkelder proces, trage besluitvorming, hogere 
kosten en responsie van een beperkt deel van de 
particulieren. Om deze nadelen te beperken en de 
voordelen van participatie zo goed mogelijk te benutten, 
zullen gemeenten het participatieproces nauwgezet moeten 
regisseren.  

Veel gemeenten, waaronder de BUCH, hebben inmiddels via 
stresstesten in beeld wat de lokale consequenties zijn van 
klimaatverandering en vooral wat de risico’s zijn van 
wateroverlast, hittestress en droogte. De kern is dat bij de 
ruimtelijke inrichting van stedelijke gebieden het belangrijk 
is om rekening te houden met de steeds vaker 
voorkomende extreme weersituaties. Het is van belang 
zoveel mogelijk te ontharden, te vergroenen en om ruimte 
voor hemelwater en buffering van hemelwater voor drogere 
tijden te creëren middels groenblauwe structuren. Bij groot 
onderhoud, renovaties en nieuwbouw maken de BUCH 
gemeenten, al dan niet met betrokkenheid van 
particulieren, keuzes over de nieuwe inrichting van de 
openbare ruimte. Dit is dan ook het moment waarop de 
BUCH gemeenten invulling kunnen geven aan een 
klimaatbestendige inrichting. Het uitgangspunt voor de 
BUCH betreft een integrale wijkgerichte aanpak waarbij de 
werkzaamheden aan rioleringen, wegen, groen en openbare 
verlichting worden gecombineerd.  

Beleidsinstrumenten zijn herkenbare methoden waarmee 
collectief actie wordt opgezet om publieke vraagstukken aan 
te pakken. De literatuur categoriseert juridische, 
economische en communicatieve sturingsmiddelen. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen stimulerende en 
repressieve vormen van beleidsinstrumenten. De 
stimulerende varianten van de beleidsinstrumenten hebben 
onder andere betrekking op overeenkomsten, subsidies en 
voorlichting. Deze sturingsmiddelen zijn gericht op het 
versterken van de haalbaarheid van adaptatiebeleid. 
Daarnaast zijn er repressieve sturingsmiddelen in de vorm 
van geboden of verboden, heffingen en propaganda. Deze 
zijn dwingend van aard en bevorderen de doeltreffendheid 
van adaptatiebeleid. Onder de juridische instrumenten 
wordt onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten en 
geboden of verboden. Een overeenkomst is een stimulerend 
beleidsinstrument en een gebod of verbod wordt als een 
repressief sturingsmiddel gezien. Onder de economische 
instrumenten wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies 
en heffingen. Subsidies zijn stimulerende 
beleidsinstrumenten en heffingen worden als een repressief 
sturingsmiddel gezien. Bij de economische sturingsmiddelen 
zijn fondsvorming en crowdfunding buiten beschouwing 
gelaten. Er is gekozen voor een aanvullend sturingsmiddel in 
de vorm van directe financiering van materialen aangezien 
deze vorm van financiering steeds vaker door gemeenten in 
de praktijk wordt toegepast om adaptatiemaatregelen 
binnen de private ruimte te stimuleren. Tot slot wordt bij 
communicatieve instrumenten onderscheid gemaakt tussen 
voorlichting, Community of Practice en propaganda. 
Voorlichting en Community of Practices zijn stimulerende 
beleidsinstrumenten. Propaganda wordt beschouwd als een 
repressief sturingsmiddel. 
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4.2 Aanbevelingen      
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4.3 Discussie      
Het onderzoek naar de vraag: “Welk maatregelenpakket 
kunnen de BUCH gemeenten voor particulieren ontwikkelen 
om klimaatadaptatie te bevorderen?” is een relevante 
onderzoeksvraag. In toenemende mate ziet men dat in de 
samenleving meer aandacht naar klimaatadaptatie uitgaat. 
Wateroverlast, hittestress en droogte leiden dan ook tot een 
maatschappelijk vraagstuk. In dit onderzoek wordt een 
bijdrage geleverd aan deze discussie. 

De interesse en het enthousiasme voor dit vraagstuk draagt 
de onderzoeker in de wijze waarop het onderzoek is 
vormgegeven mede uit. Het is belangrijk om als onderzoeker 
objectief vragen te stellen en uit te werken. Dat is gedaan 
door het onderzoek volgens de richtlijnen uit te voeren. 
Toch is het mogelijk dat er verschillende onderdelen meer 
nadruk hebben gekregen door persoonlijke interesse van 
zowel de onderzoeker als respondenten. 

In dat verband is het belangrijk te benoemen dat gedurende 
de afstudeerstage het Coronavirus is uitgebroken. Zodoende 
hebben gesprekken overwegend plaatsgevonden via digitale 
communicatiemiddelen. Het is mogelijk dat daardoor 
bepaalde informatie, vanwege het feit dat deze vorm van 
communicatie toch tot wat meer afstand leidt, niet is 
ontvangen. Persoonlijk contact is bij interviews toch te 
prefereren omdat houding, gebaren et cetera extra 
informatie verschaffen en meer diepgang geven in 
interpersoonlijk contact. 

Het onderzoek is gevat in een kwalitatieve 
onderzoeksmethode. Het voordeel is dat daarmee de 
ervaringen van respondenten uitgediept kunnen worden. 
Echter beperkt dit onderzoek zich slechts tot enkele actoren 
waarmee de BUCH gemeenten samenwerken. Hiervoor is 
gekozen vanwege een beperkte tijdsperiode. Het zou aan te 
raden zijn om in een vervolgonderzoek onderzoek te doen 
naar buurgemeenten binnen het beheergebied van 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ook is het 
aan te raden om andere partijen in een vervolgonderzoek te 
betrekken. Denk bijvoorbeeld aan boeren, 
natuurorganisaties en de provincie Noord-Holland. Dat 
perspectief blijft nu namelijk onbelicht. 

Daar komt bij dat de validiteit onder druk kan staan omdat 
respondenten op bepaalde vragen bewust of onbewust 
foutief zouden kunnen antwoorden. Bewust: de vragen 
kunnen als dusdanig confronterend worden ervaren en 
worden bovendien door een buitenstaander (de 
onderzoeker) gesteld wat kan leiden tot onjuiste of 
gedeeltelijke beantwoording van de vragen. Onbewust: er is 
geconstateerd dat klimaatadaptatie een containerbegrip 
betreft, waardoor het de vraag is of de respondent qua 
begripsvorming de diepte-vragen juist beantwoord.  

Dat het onderzoek is gebaseerd op een topiclist betekent 
tevens dat het de vraag is of de topiclist correct is. Indien 
deze niet betrouwbaar is, wordt in mindere mate gemeten 
wat het onderzoek pretendeert te meten. Interpretatie leidt 
namelijk mogelijk tot een minder valide uitkomst.  

Hoewel dit onderzoek tot doel heeft het vraagstuk 
klimaatadaptatie onder de aandacht te brengen, dient wel 
aangetekend te worden dat er een prioritering moet 
worden gesteld in termen van geld en aandacht tussen 
meerdere maatschappelijke problemen. Echter, en dat is in 
dit onderzoek  onderbouwd, schreeuwt dit vraagstuk 
bestuurskundig om meer aandacht. 

Het is daarnaast essentieel – vanwege het feit dat het om 
plannen gaat die zich uitstrekken over meerdere decennia –
dit onderzoek op langere termijn te herhalen. De 
verwachting is namelijk dat komende decennia 
wateroverlast, hittestress en droogte alleen maar zullen 
toenemen en daarom is het van belang dat de gevolgen 
daarvan frequent in beeld worden gebracht. 
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Bijlage I Interviewvragen BUCH gemeenten  
Introductie  

• Hoe heet u? 
• Waar werkt u? 
• Wat is uw functie? 

Het begrip wateroverlast, hittestress en droogte  

• Wat is de definitie van wateroverlast, hittestress en droogte volgens u? 
• Wat zijn volgens u de oorzaken van wateroverlast, hittestress en droogte? 
• Zijn er relatief veel meldingen van wateroverlast, hittestress en droogte op jaarbasis binnen uw gemeente? 
• In welke perioden komen relatief veel meldingen binnen van wateroverlast, hittestress en droogte en waarom? 
• Wat zijn de gevolgen van wateroverlast, hittestress en droogte binnen uw gemeente? 
• Op welke manier(en) ontstaat schade door wateroverlast, hittestress en droogte? 
• In hoeverre neemt wateroverlast, hittestress en droogte in de toekomst toe? 

Organisatie omtrent wateroverlast, hittestress en droogte   

• Wat is volgens uw gemeente het afwegingskader omtrent welke inrichtingsmaatregelen genomen worden? 
• Wordt binnen uw gemeente wateroverlast, hittestress en droogte gezien als een urgent probleem? 
• Heeft het (politieke) bestuur van uw gemeente aandacht voor wateroverlast, hittestress en droogte? 
• Wordt in de beleidsplannen van uw gemeente rekening gehouden met de effecten van wateroverlast, hittestress en 

droogte? 
• Is binnen uw gemeente structureel budget gereserveerd voor het reduceren van wateroverlast, hittestress en droogte? 
• Wat zijn volgens u best practices tegen wateroverlast, hittestress en droogte in stedelijk gebied? Waar heeft u de beste 

ervaringen mee? 

Het aanpakken van wateroverlast, hittestress en droogte  

• In hoeverre is uw gemeente voorbereid op wateroverlast, hittestress en droogte? 
• In hoeverre kan wateroverlast, hittestress en droogte volgens u worden voorkomen? 
• Wat voor maatregelen worden er genomen met betrekking tot wateroverlast, hittestress en droogte binnen uw 

gemeente? 
• Wordt er volgens u voldoende gedaan tegen wateroverlast, hittestress en droogte in uw gemeente? 
• In hoeverre zijn gemeenten verantwoordelijk voor wateroverlast, hittestress en droogte? 

Samenwerkingen   

• In hoeverre zouden particulieren (burgers, bedrijven) betrokken moeten worden omtrent het bestrijden van 
wateroverlast, hittestress en droogte? 

• Hoe zouden deze particulieren betrokken moeten worden? 
• Hoe zou deze samenwerking kunnen worden bevorderd? 
• Wat zijn volgens u best practices tegen wateroverlast, hittestress en droogte op particulier gebied waar 

burgers/bedrijven mee aan de slag kunnen? Waar heeft u de beste ervaringen mee? 

Slot  

• Kan/wil u nog wat toevoegen aan dit gesprek? 
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Bijlage II Interviewvragen externe organisaties  
Introductie  

• Hoe heet u? 
• Waar werkt u? 
• Wat is uw functie? 

Het begrip wateroverlast, hittestress en droogte  

• Wat is de definitie van wateroverlast, hittestress en droogte volgens u? 
• Wat zijn volgens u de oorzaken van wateroverlast, hittestress en droogte? 
• Zijn er relatief veel meldingen van wateroverlast, hittestress en droogte op jaarbasis binnen uw organisatie? 
• In welke perioden komen relatief veel meldingen binnen van wateroverlast, hittestress en droogte en waarom? 
• Wat zijn de gevolgen van wateroverlast, hittestress en droogte binnen uw organisatie? 
• Op welke manier(en) ontstaat schade door wateroverlast, hittestress en droogte? 
• In hoeverre neemt wateroverlast, hittestress en droogte in de toekomst toe? 

Organisatie omtrent wateroverlast, hittestress en droogte   

• Wat is volgens uw organisatie het afwegingskader omtrent welke inrichtingsmaatregelen genomen worden? 
• Wordt binnen uw organisatie wateroverlast, hittestress en droogte gezien als een urgent probleem? 
• Heeft het (politieke) bestuur van uw organisatie aandacht voor wateroverlast, hittestress en droogte? 
• Wordt in de beleidsplannen van uw organisatie rekening gehouden met de effecten van wateroverlast, hittestress en 

droogte? 
• Is binnen uw organisatie structureel budget gereserveerd voor het reduceren van wateroverlast, hittestress en droogte? 
• Wat zijn volgens u best practices tegen wateroverlast, hittestress en droogte in stedelijk gebied? Waar heeft u de beste 

ervaringen mee?  

Het aanpakken van wateroverlast, hittestress en droogte  

• In hoeverre is uw organisatie voorbereid op wateroverlast, hittestress en droogte? 
• In hoeverre kan wateroverlast, hittestress en droogte volgens u worden voorkomen? 
• Wat voor maatregelen worden er genomen met betrekking tot wateroverlast, hittestress en droogte binnen uw 

organisatie?  
• Wordt er volgens u voldoende gedaan tegen wateroverlast, hittestress en droogte in uw organisatie? 
• In hoeverre zijn overheidsorganisaties verantwoordelijk voor wateroverlast, hittestress en droogte?  

Samenwerkingen  

• In hoeverre zouden particulieren (burgers, bedrijven) betrokken moeten worden omtrent het bestrijden van 
wateroverlast, hittestress en droogte?   

• Hoe zouden deze particulieren betrokken moeten worden? 
• Hoe zou deze samenwerking kunnen worden bevorderd? 
• In hoeverre werken uw organisatie en de BUCH samen omtrent wateroverlast, hittestress en droogte? 
• Hoe zou deze samenwerking kunnen worden bevorderd? 
• Wat zijn volgens u best practices tegen wateroverlast, hittestress en droogte op particulier gebied waar 

burgers/bedrijven mee aan de slag kunnen? Waar heeft u de beste ervaringen mee? 

Slot  

• Kan/wil u nog wat toevoegen aan dit gesprek? 

 

  



54 
 

Bijlage III Interviewvragen particulieren  
Introductie 

• Hoe heet u? 
• Waar werkt u? 
• Wat is uw functie? 

 
Het begrip wateroverlast, hittestress en droogte  

• Wat is de definitie van wateroverlast, hittestress en droogte volgens u? 
• Wat zijn volgens u de oorzaken van wateroverlast, hittestress en droogte? 
• In welke perioden ervaart uw organisatie wateroverlast, hittestress en droogte en waarom? 
• Wat zijn de gevolgen van wateroverlast, hittestress en droogte binnen uw organisatie? 
• Op welke manier(en) ontstaat schade door wateroverlast, hittestress en droogte? 
• In hoeverre neemt wateroverlast, hittestress en droogte in de toekomst toe? 

 
Organisatie omtrent wateroverlast, hittestress en droogte   

• Wordt binnen uw organisatie wateroverlast, hittestress en droogte gezien als een urgent probleem? 
• Heeft de leiding van uw organisatie aandacht voor wateroverlast, hittestress en droogte? 
• Wordt in beleid van uw organisatie rekening gehouden met de effecten van wateroverlast, hittestress en droogte? 
• Is binnen uw organisatie structureel budget gereserveerd voor het reduceren van wateroverlast, hittestress en droogte? 
• Wat zijn volgens u best practices tegen wateroverlast, hittestress en droogte in stedelijk gebied? Waar heeft u de beste 

ervaringen mee?  
Het aanpakken van wateroverlast, hittestress en droogte  

• In hoeverre is uw organisatie voorbereid op wateroverlast, hittestress en droogte? 
• In hoeverre kan wateroverlast, hittestress en droogte volgens u worden voorkomen? 
• Wat voor maatregelen worden er genomen met betrekking tot wateroverlast, hittestress en droogte binnen uw 

organisatie?  
• Wordt er volgens u voldoende gedaan tegen wateroverlast, hittestress en droogte in uw organisatie? 
• In hoeverre zijn overheidsorganisaties verantwoordelijk voor wateroverlast, hittestress en droogte?  
• In hoeverre zijn particulieren verantwoordelijk voor wateroverlast, hittestress en droogte?  

 
Samenwerkingen  

• In hoeverre zouden particulieren (burgers, bedrijven) betrokken moeten worden omtrent het bestrijden van 
wateroverlast, hittestress en droogte?   

• Hoe zouden deze particulieren betrokken moeten worden? 
• Hoe zou de samenwerking tussen particulieren en overheden kunnen worden bevorderd? 
• Wat zijn volgens u best practices tegen wateroverlast, hittestress en droogte op particulier gebied waar 

burgers/bedrijven mee aan de slag kunnen? Waar heeft u de beste ervaringen mee? 
Slot  

• Kan/wil u nog wat toevoegen aan dit gesprek? 
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Bijlage IV Dataverzameling MAXQDA 
 

 

 

 

 

 


