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Agenda Veldhoven

* Wat is klimaatadaptatie?
» Proces Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie 

» Situatie in Veldhoven 
» Ambtelijke dialoog
* Vervolgstappen
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Voorstellen

Eefje Vissers
Adviseur klimaatadaptatie
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Adviseur klimaatadaptatie
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Klimaatadaptatie ♦w
Veldhoven

Het klimaat verandert....

Vaker heel heet Vaker extreme neerslagZeespiegel stijgt Vaker periodes van droogte
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Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie Veldhoven

Overheden hebben afgesproken vanaf 2020 klimaatbewust te handelen
en in 2050 klimaatbestendig te zijn
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Weten - stresstesten: Willen - risicodialogen: Werken - uitvoeringsagenda:
Wat gebeurt er bij bepaalde 

weersextremen?
Wat vinden we van de 

gevolgen? Bepalen 
ambitieniveau

Hoe pakken we de gevolgen 
aan die we niet willen 

accepteren?

Gemeentebreed 
(ambtenaren, college en 

raad)

Externe partijen (o.a. 
inwonersparticipatie)
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Klimaatadaptatie

Hittestress

Gevolgen voor:

- gezondheid
- buitenruimte
- leefbaarheid
- water
- netwerken.

Hogeschool van Amsterdam

Veldhoven
gezondheidszorg en

hulpdiensten

ziekenhuisopnames

schade aan natuur
gezondheidsproblemen

druk op buitenruimte

sterfte

slaapproblemen

sociale overlast
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Klimaatadaptatie ♦♦♦4
Veldhoven

Hittestress

Door o.a. de verharding warmen steden meer op dan het buitengebied

Landelijk Residentieel Commercieel Centrum Residentieel Park Residentieel Landelijk 
suburbaan urbaan suburbaan
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Klimaatadaptatie

Stresstest hitte
* Gevoelstemperatuur 2050

- Het centrum is sterk 
verstedelijkt en daarmee 
warm

- Wijken naast het centrum 
moeilijkst te vergroenen

- Kleine postzegels: je kan niet 
een grote slag maken

- Rode gebieden komen 
overeen met de werkelijkheid

» Steeds meer inbreidingen:
belang om dit klimaatbestendig te 
doen

Veldhoven
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Klimaatadaptatie Veldhoven
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DitisDenHaag.nl O

Stresstest hitte
Afstand tot een koele plek

Koele plek:
* Openbare buitenruimte van min. 200m2
* Max. 35 graden bij een hete dag schaduw)
* Niet langs de weg
* Brede strook

Legenda
0 - 200 meter

200 - 300 meter

300 - 400 meter

400 - 500 meter

500+ meter

Koele plek
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Klimaatadaptatie ♦♦♦4
Veldhoven

Extreme neerslag

Veel water in korte tijd. Het riool is hier niet op berekend (soms wel 5 keer zo veel)

Bron: publicspaceinfo.nl Bron: docplayer.nl
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Klimaatadaptatie Veldhoven

Stresstest wateroverlast

» 70 mm in 1 uur (eens in de 
100 jaar)

* Wat valt op:
- Veel plekken herkenbaar

- Op sommige 
hoofdwegen veel water 
op straat v_.it İ‘İ

Water op straat bij een 1:100 neerslagsituatie
5 - 10 cm

•’M

15 cm

15 - 20 cm

30 cm

^ 30 cm

Waterstanden tegen de gevel
c 5 cm

^ 5 cm
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Klimaatadaptatie Veldhoven

Stresstest wateroverlast

» Begaanbaarheid wegen 0

Vy\'

yŵ j:
Water op straat bij een 1:100 neerslagsituatie : ^

5-10 cm

10-15 cm

15-20 cm

20 - 30 cm

> 30 cm

Bereikbaarheidsanalyse wegen
5-1 o cm

10-15 cm

15-20 cm

20 - 30 cm

» 30 cm



Klimaatadaptatie Veldhoven

Overstroming

Toenemende kans op overstroming vanuit 
de zee, maar ook vanuit de rivieren.

Weinig risico in Veldhoven (mogelijk bij 
beekdalen Gender en Rundgraaf).

í bţn

»vAa at?**

Bron: hartvannederland.nl
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Klimaatadaptatie Veldhoven

Droogte

» Lange periodes van weinig neerslag 
* Wat valt op:

- Gender komt laag te staan - gevolgen voor 
beregenen (via Waterschap)

- Boomsterfte (inzicht op lange termijn nog 
onbekend)
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Klimaatadaptatie Veldhoven

Oplossingen hebben met elkaar te maken
^ Water naar plekken leiden 

waar we het willen hebben.

^ Water de bodem in laten 
zakken

Meer groen creëren en 
behouden (verkoeling, droogte 
en wateroverlast, beleving)
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^ Voegt kwaliteit toe aan 
leefomgeving ^ gelukkige 
gezonde inwoners
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Prioritering Veldhoven

Ambtelijke dialogen

* Situaties m.b.t. wateroverlast, hitte en droogte 
Onacceptabel ^ korte termijn maatregelen 

Onwenselijk ^ werk met werk maken 
Acceptabel ^ communiceren 
Geen gemeentelijke verantwoordelijkheid 

Welke rol en handelingsperspectief hebben we daarbij? 
Met welke stakeholders in gesprek?

ŵ

16.



Rollen Veldhoven

Welke rol neemt de gemeente op?

* Is de gemeente verantwoordelijk?
» Bepalen rol en handelingsperspectief

van gemeente Publieke prestatie

- Regisseren
REALISERENDE OVERHEID SAMENWERKENDE OVERHEID

- Reguleren Prestatiesturing Allianties

Samenwerken
c:
CD

Faciliteren |

X
Resultaatgericht Co-productie

Rechten en plichten Actief burgerschap

REGULERENDE OVERHEID ONDERSTEUNENDE OVERHEID
Legitimiteit Faciliteren

Politieke keuzen 17.



Wat zijn de vervolgstappen? Veldhoven

» Prioritering met raadscommissie
» In gesprek met interne en externe stakeholders (toetsen ambitie) 

» Bepalen meekoppelkansen korte termijn 
» In 2023 terug voor oordeelsvormende raad 
» Uitvoeringsagenda opstellen voor komende jaren
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Voorbeeld klimaatadaptatieplan Veldhoven

Inhoudsopgave

Inleiding

Weten
De gemeente in een veranderend klimaat

W en
Met deze opgaven gaat onze gemeente aan de slag
Ambities waterover ast
Ambities hitte
Ambities droogte
Ambities ruimtelijke ontwikkelingen

Werken
Acties waterover ast
Acties hitte
Acties droogte
Acties ruimtelijke ontwikkelinoen
Planning en financiën

Bijlagen

OPGAVE
1. Wateroverlast bij 

extreme neerslag ACTIES

Wat gaan we doen:
Op de korte termijn nemen we khmaatadaptatie mee bij
geplande werkzaamheden op de volgende locaties (zieAANPAK bijlage 1).

wanneer watersysteem Hoogezand - Herstructurering Schildersbuurt Hoogezand Noord.
hoeveelheid regen van een extreme

Hoogezand - Aanleg gescheiden riolering Beetslaanbui met tijdig kan afvoeren ontstaat
(kortdurende) wateroverlast. Sappemeer - Aanleg gescheiden riolering omgeving Margrietpark

Foxhol - Afwatering wijzigen VogelbuurtZorgt de wateroverlast voor schade
belemmering NoordbrcMk Aanleg gescheiden riolering omgeving Havenstraaternstige

(Scheemderstraat)van(economisch) verkeer, dan is dat
een urgent knelpunt. We nemen op Siddeburen - Ingreep afwatering Oudeweg en Damsterweg
korte termijn maatregelen. Is de Muntendam - Aanleg gescheiden riolering Loeg.
overlast minder ernstig maar We lossen knelpunten integraal op door klimaatadaptievedan lossen we het

combinerenmaatregelen passenknelpunt op wanneer de riolering
werkzaamheden in de openbare ruimte (zie bijlage 1).wordt vervangen. Ontstaat er alleen
We doen mee aan het opstellen van afspraken over(ernstige) hinder, dan accepteren we
klimaatadaptieve nieuwbouw vanuit de RAS.dat. In alle gevallen stimuleren we

bewoners en bedrijven om zelf ook koppelen, moge lijk,waar nieuwe
maatregelen te treffen. rioleringswerkzaamheden, de verharde oppervlakken van

particulieren, die direct grenzen aan de openbare ruimte af.
Regionaal werken we aan het bundelen van subsidiegelden
vanuit de provincie, het waterschap en de gemeente om
bedrijven en inwoners te stimuleren zelf maatregelen te
treffen.

Wateroverlast
ŴTAUW
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Uitvoenngsagenda Veldhoven
Valt binnen bestaande FTE en budgetten

c ü T
O O CD 

— CL
5 ü 'QÛ 2 ra .rrc o "n

Nr. Beschrijving
1.1 * Oplossen knelpunten op korte termijn Domein IBOR Tot 2027
1.2 * Klimaatadaptieve maatregelen koppelen aan werkzaamheden in de openbare rulimte Domein IBOR Continu
1.3 Afspraken maken klimaatadaptieve nieuwbouw 20 Domein IBOR Continu
1.4 Afkoppelen particulieren bij rīoolwerkzaamheden 100 Domein IBOR Continu
1.5 Subsidiegelden gemeente, waterschap en provincie bundelen ft 20 Domein IBOR 2023
2.1 * Grondwaterstanden monitoren Domein IBOR Continu
2.2 Werken aan robuustheid watersysteem 20 Domein IBOR Continu
2.3 Minder drinkwatergebruik stimuleren įgj 20 Gebiedsregie Continu
2.4 Voorkeursvolgorde hanteren bij verwerken hemelwater 20 EPO Continu
3.1 In gesprek om bewustwording te creëren voor hitte EUR 1.500 1 10 EPO 2023
3.2 Een lokaal hitteplan opstellen EUR 9.000 1 20 Sociaal beleid 2023
3.3 Realiseren van koelte bij locaties met kwetsbare gebruikers EUR 20.000 1 20 Domein IBOR Continu
3.4 Koppelen hitte aan de transitievisie warmte EUR 8.000 1 20 Duurzaamheid 2024
3.5 Ontstenen en vergroenen stimuleren bij bewoners en bedrijven EUR 50.000 S 100 IBOR Continu

100 Duurzaamheid
4.1 * Tegengaan verslechtering waterkwaliteit Domein IBOR Continu
5.1 Extra beregenen van groen bij hitte en droogte EUR 15.000 s 20 Domein IBOR Continu
5.2 Onderzoeken geschikte boomsoorten voor hitte en droogte EUR 5.000 1 10 Domein IBOR 2024
5.3 We nemen klimaatbestendige soorten bomen op in ons groenbeleīdsplan 20 Domein IBOR 2025
6.1 * Grondwaterstanden monitoren Domein IBOR Continu
6.2 Zout strooien bij smeltend asfalt door hitte Domein IBOR Continu
6.3 * Scheurvorming wegen door droogte oplossen EUR 10.000 1 10 Domein IBOR Continu
6.4 Aansluiten pilotprojecten veenweidegebied öh 20 Domein IBOR 2023-2024
7.1 Aanpak overstromingsrisico's bepalen öfj 30 EPO Continu
S.l Aanpak vitale-en kwetsbare functies bepalen 20 EPO Continu
8.2 Onderzoeken gevoeligheid vitale- en kwetsbare functies voor overstroming &J 20 EPO Continu
8.3 Aanleg van nieuwe vitale- en kwetsbare functies klimaatrobuust doen 20 EPO Continu

Monitoren en evalueren klimaatadaptatieplan 10 EPO Continu
Coördinatie klimaatadaptatie 300 Duurzaamheid Continu

Totaal EUR 118.500 950
gemeente

Midden-Groníngen

ŴTAUW
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ŴTAUW a living ambition Contact
^ Eefje Vissers 

^ +31 654 71 24 27

0 Eefje.vissers@tauw.com

mailto:Eefje.vissers@tauw.com

