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In 2050 dient Nederland helemaal klimaatbestendig en waterrobuust te zijn ingericht ten aanzien van de
thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen. Dat staat in het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Het plan geeft als tussendoel dat klimaatadaptief handelen uiterlijk in
20201 in beleid en uitvoering moet zijn verankerd.
De zeven Westfriese gemeenten werken daar samen met het Hoogheemraadschap (HHNK), de
omgevingsdienst (ODNHN) en andere stakeholders aan. Het onderwerp is opgenomen in het Pact 7.1.
Het plan van aanpak Ruimtelijke adaptatie Westfriesland dat u in maart 2019 vaststelde is leidend in het
proces om tot een ambitie te komen en daar een adaptatiestrategie bij te kiezen. Eerder hebben wij u op
de hoogte gesteld van tussentijdse resultaten. Het laatste moment was 16 november 2020. Bij die
informatieavond bent u bijgepraat over de drie ambities en bijbehorende strategieën die uitgewerkt
werden. Deze zijn nu uitgewerkt en leggen wij graag voor aan u. Ze zijn opgenomen in een online
rapportage. Een pdf-versie hiervan treft u als bijlage bij dit advies, evenals de link naar de online
rapportage.
Dit is de eerste keer dat er besluitvorming plaatsvindt over een algeheel samengevoegde
klimaatadaptatie ambitie en bijbehorende strategie. Hiermee wordt de basis gelegd voor het verankeren
hiervan in het beleid en de uitvoering door de gemeente. De ambities en strategieën die zijn uitgewerkt
zijn gemaakt op basis van een stresstest, gevolgd door stakeholdersessies. Wij bieden u als drie ambities
aan op basis waarvan u, de raad, de kaders kan stellen voor het klimaatadaptatiebeleid. De ambities zijn
voornamelijk op basis van wateroverlast opgesteld en hebben een scope qua beschermingsniveau van 50
– 70 mm regenval per uur. Naast de keuze voor beschermingsniveau voor wateroverlast is ruimtelijke
adaptatie veel breder. Het gaat ook over hitte, droogte en waterveiligheid. Deze drie thema’s groeien in
ambitie mee met de ambitie die voor wateroverlast gekozen wordt. Dit is verder verduidelijkt in de
rapportage (zie bijlage I21.001104).
Voor u, de raad, ligt nu de mogelijkheid om één van de drie ambities en bijbehorende strategie te kiezen.
Zoals gebruikelijk adviseert het college een bepaalde keuze hierin en lichten wij dit toe.
Naast het thema klimaatadaptatie heeft de keuze die nu gemaakt wordt ook invloed op andere thema’s
zoals biodiversiteit, natuur, CO2 reductie en een prettige leefomgeving. Dit komt omdat een hogere
ambitie op het gebied van klimaatadaptatie veelal gepaard gaat met meer vergroening.
Na de besluitvorming over het beleidskader en de stip op de horizon volgt een uitvoeringsagenda. Verder
is dit onderdeel van een cyclisch beleidsvormingsproces waarin de stappen die tot nu toe gemaakt zijn:
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stresstest, stakeholdersessies, herijking strategie en het maken van een uitvoeringsagenda oftewel
Weten, Willen, Werken. Het voordeel hiervan is dat er regelmatig een herijking van de strategie
plaatsvindt op basis van de meest recente kennis.
Dit betekent dat na het besluit voor de ambitie en de te volgen strategie nu over 6 jaar weer een besluit
zal worden genomen over de strategie dan. Dit kan zo weinig zijn als ‘we zijn op de goede weg dus we
blijven bij de strategie’ of zoveel als ‘we kiezen een totaal andere weg’. De Uitvoeringsagenda die wordt
opgesteld wordt door het college vastgesteld en via de normale begrotingscycli ook via de raad bevestigd.

KADER

Het kader voor dit voorstel is het ‘Gezamenlijk plan van aanpak Ruimtelijke adaptatie
Westfriesland’ zoals uw raad in 2019 heeft vastgesteld en het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie
1.

WIJ STELLEN VOOR

Akkoord te gaan met ambitieniveau B met de bijbehorende strategie.

BEOOGD RESULTAAT

Klimaatrisico’s (hinder en schade) kunnen worden verminderd met maatregelen of kunnen worden
geaccepteerd. Dit kunnen risico’s in de bebouwde omgeving zijn, maar ook risico’s voor landbouw en
natuur op het platteland, risico’s op het vlak van gezondheid en recreatie en risico’s rond vitale
infrastructuur. Het is aan gemeenten hier een balans in te kiezen. Ter besluitvorming worden drie
ambitieniveaus (A, B en C) voorgelegd aan de gemeenteraden. De ambitieniveaus bestrijken de volle
breedte van klimaatadaptatie. Ze gaan dus in op ambities met betrekking tot wateroverlast, hitte,
droogte, waterveiligheid en waterkwaliteit.
Door één van deze ambities + strategie te kiezen worden de kaders vastgesteld voor een
klimaatadaptatiestrategie en kiezen we dus een kader voor het accepteren of tegengaan van hinder en
schade door klimaatverandering. Vervolgens kunnen we een uitvoeringsagenda opstellen en wordt het
voor inwoners, bedrijven en ambtenaren helder wat er van hen verwacht wordt in het kader van
ruimtelijke adaptatie.
Er wordt duidelijkheid gegeven over:
-

Hoe stellen we prioriteiten met betrekking tot het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving
Wat verwachten we van wie (communicatie en rolverdeling)
In hoeverre zoeken we de samenwerking met andere maatschappelijke thema’s
In hoeverre zorgen we voor regionale samenwerking

Daarnaast wordt met de keuze voor een ambitie en strategie de start gemaakt om een uitvoeringsagenda
te maken om vast te leggen hoe en in welk tempo er geïnvesteerd wordt in een klimaatadaptieve
inrichting van de gemeente Koggenland. De financiële consequenties hiervan worden via de gewoonlijke
begrotingscycli verwerkt..
Doel is uiteraard dat we in de gemeente Koggenland op een veilige en comfortabele manier kunnen
blijven wonen, werken en recreëren en dat de (rest)risico’s van de gevolgen van klimaatverandering
aanvaardbaar zijn.
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ONDERBOUWING

Voor u liggen drie ambities en bijbehorende strategie. ambities A, B en C. hieronder lichten we kort toe
wat deze pakketten inhouden. Deze pakketten zijn ieder even ver uitgewerkt.
Ambitieniveau A gaat ervan uit dat in 2050 meer risico wordt geaccepteerd dan dat we nu doen. We
richten ons op het oplossen van de grootste knelpunten. Dat betekent dat we in de toekomst vaker
hinder of schade ervaren door wateroverlast, hitte, droogte en een verslechterende waterkwaliteit dan
nu. De overheid pakt alleen de grootste risico’s aan. Bewoners, bedrijven en andere stakeholders zullen
dit ondervinden en worden geacht zelf te acteren waar zij dit nodig vinden. Er wordt dus uitgegaan van
een grotere eigen verantwoordelijkheid. Door klimaatverandering zullen overlast en schade toenemen
ten opzichte van de situatie in 2020.
Met Ambitieniveau B zetten we in op het meegroeien met de klimaatverandering. We richten ons op een
beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat van nu. In 2050 zullen we, ondanks de
klimaatverandering die we nu verwachten, even vaak hinder of schade ervaren door wateroverlast, hitte,
droogte en waterkwaliteit als nu. Zo bieden we onze inwoners, ondernemers en bezoekers een even
goede bescherming als nu. We benutten klimaatadaptatiemaatregelen tegelijkertijd om de
woonomgeving aantrekkelijker te maken.
Ambitieniveau C is vooruitstrevend. In de toekomst willen we beter beschermd zijn tegen extreme
weersomstandigheden dan in 2020 het geval is. Dus minder hinder of schade door wateroverlast, hitte,
droogte, overstromingen, waterkwaliteit. Bij ambitieniveau C staat waarde creatie en het verhogen van
de kwaliteit van de leefomgeving centraal bij de uitvoering van maatregelen. Omdat het klimaat
verandert betekent dit dat we stevige maatregelen moeten nemen. Dit doen we samen met inwoners,
ondernemers en andere partners.
De colleges in de regio Westfriesland hebben de uitkomst van de scenariostudie met elkaar besproken en
hebben afgesproken om de gemeenteraden te adviseren om voor ambitieniveau B te kiezen. De
motivering hiervoor vindt u hieronder.
1.1 Ambitie B is gericht op gelijk houden van het beschermingsniveau. Niveau B zorgt er voor dat wij onze
gemeenschap –bedrijven en inwoners- adequaat beschermen tegen te risico’s en schade als gevolg van
een steeds sneller en heviger veranderend klimaat. In 2050 zullen inwoners en bedrijven ondanks
klimaatverandering –door te kiezen en investeren in niveau B- even vaak hinder of schade ervaren als nu.
Tabel 1 laat zien hoe de ambities zich verhouden voor beschermingsniveau wat betreft wateroverlast. Op
dit moment kunnen we een bui aan die eens in de 50 jaar valt. Rekening houdend met het veranderende
klimaat betekent dit dat als we hetzelfde beschermingsniveau willen behouden (een bui die eens in de 50
jaar valt) we niet 47.7 mm aan moeten kunnen maar 60 mm. Bij Ambitie A blijven we diezelfde bui aan
kunnen die nu eens in de 50 jaar valt. Dit betekent dat we eens in de 25 jaar wateroverlast gaan ervaren.
Door voor ambitie B te kiezen ‘boeren we dus niet achteruit’. Bij ambitie A wordt maar beperkt
gereageerd op de gevolgen van klimaatverandering. Bij ambitieniveau A bewegen we niet mee met het
klimaat qua beschermingsniveau. Daardoor nemen de risico’s toe en daarmee ook de schade voor
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bedrijven & inwoners. Ambitie C levert een hoger beschermingsniveau op, maar dat brengt aanzienlijke
inspanningen van zowel gemeente als inwoners en bedrijven met zich mee. Ook staat de haalbaarheid
van ambitie C in gebieden met veel ruimteclaims onder druk.
Tabel 1: Ambities op wateroverlast

Hoe vaak komt de bui voor (in
jaren)

Buien (in mm per uur) bij huidig
klimaat

Buien (in mm per uur)
in 2050

Eens in de 1 jaar
Eens in de 2 jaar
Eens in de 5 jaar
Eens in de 10 jaar
Eens in de 20 jaar
Eens in de 25 jaar
Eens in de 50 jaar
Eens in de 100 jaar

16.2
20
25.8
31
37.2
39.5
47.7 (huidig beschermingsniveau)
57.7

20
25
32
39
47
49 (Ambitie A)
60 (Ambitie B)
72 (Ambitie C)

1.2 Klimaatadaptatie brengt onvermijdelijk kosten met zich mee. Niet reageren op
klimaatverandering óók, in de vorm van schade voor inwoners, bedrijven, natuur en de openbare ruimte.
Het gaat erom hierin een acceptabele balans aan te brengen om voor bewoners en bedrijven een prettig
vestigingsklimaat te bieden. Ambitie A gaat uit van een zeer beperkte adaptatie waarbij we achteruitgaan
in beschermingsniveau en hogere risico’s accepteren. Hierdoor gaat de leefbaarheid binnen de gemeente
achteruit. Uit de klimaatstresstest en risicodialogen kwamen risico’s op wateroverlast het sterkst naar
voren. Deze risico’s bepalen op dit moment naar verwachting een groot deel van de kosten.
Daarbij biedt juist de aanpak van wateroverlast tegelijkertijd oplossingen voor hittestress en droogte,
door vergroening van de omgeving. Daarom is het thema wateroverlast gebruikt voor het maken van een
indicatieve berekening van maatregelkosten en restschade. Dit is terug te vinden in de presentatie van de
ambities en strategieën in de link onderaan dit document. Door de beperkte kennis van nu is het
waarschijnlijk dat dit een onderschatting is van de werkelijke schade. Daarom kunnen we beter een
stapje extra zetten dan een stapje te weinig. Ook zullen in de toekomst de gevolgen door hitte en droogte
beter bepaald kunnen worden. Door het gebrek aan instrumenten hiervoor is deze ambitie voor het
grootste deel bepaald door wateroverlast. Hier komen in een volgende cyclus hitte en droogte nog
sterker in terug. Ook dit betekent dat we nu beter een stapje extra kunnen zetten dan een stapje te
weinig.
1.3. Ambitie B levert meerwaarde op verschillende beleidsvelden. Bij ambitie A is dat niet het geval.
Ambitie B levert met name een aanzienlijk groenere leefomgeving en daarmee ook een kwaliteitsimpuls
op. Dat betekent een meerwaarde voor inwoners, maar ook op een aantal toch noodzakelijk te behalen
doelen & afspraken inzake CO2 reductie, het verhogen van de natuurwaarden, biodiversiteit en
soortenbehoud in Koggenland. Bij ambitie A is de toegevoegde waarde voor de leefomgeving nihil.
Sterker, door het aanvaarden van bepaalde risico’s door hittestress en wateroverlast heeft ambitie A
mogelijk zelfs negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van de gemeente. Bij ambitie C stijgt deze zelfs
nog boven ambitie B uit. Maar dit weegt niet op tegen de extra kosten die hiervoor gemaakt moeten
worden. Ambitie B heeft een goede balans tussen accepteren van extremen en tegelijkertijd de schade
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beperken door wel mee te bewegen met het veranderende klimaat. Hierdoor blijft het
beschermingsniveau voor wateroverlast en hitte op het punt waar we anno 2020 ook op zitten. Om de
verschillen duidelijk te maken is elke strategie in de online Sway-rapportage voorzien van een visualisatie.
Deze visualisaties vindt u ook onderaan dit document.
1.4 Door voor een minimaal gelijkwaardig beschermingsniveau te kiezen zoals ambitieniveau B nemen wij
onze verantwoordelijkheid als overheid door te zorgen voor een prettig en leefbare omgeving. Het is
lastig uitleggen aan betrokkenen dat wij voor minder hebben gekozen en daardoor de gemeenschap aan
grotere risico’s gaan blootstellen. Daarnaast geven wij mee dat uit de plan-studies van de rijksoverheid,
ook duidelijk wordt dat investeringen op een later tijdstip, leidt tot substantieel hogere investeringen in
de komende jaren, ook een ‘rekening’ die wij niet willen doorschuiven.
1.5 De Westfriese keuze voor scenario B biedt mogelijkheden voor afstemming in de uitvoering. Indien u
kiest voor scenario A of C kiest is het risico hiervan dat hierdoor de samenwerking minder goed gaat.
Door een lager ambitieniveau te kiezen doen wij aan minder samenwerking in de regio, zijn er minder
mogelijkheden om subsidies aan te vragen en loopt ook het beschermingsniveau voor inwoners uiteen.
Dit kan zorgen voor onduidelijkheid bij inwoners en bedrijven over het te verwachten
beschermingsniveau. De communicatie kan dan ook niet meer regionaal opgepakt worden. Ook kan het
zorgen dat een lager beschermingsniveau in Koggenland doorwerkt in de regio. Bij een hoger
ambitieniveau lopen wij voorop en zullen we relatief meer investeringen moeten doen. Wij zullen meer
samenwerking zoeken, maar dit niet altijd vinden bij de collega gemeentes.
Bij een gelijke ambitie in iedere gemeente kunnen we gezamenlijk werken aan de uitvoeringsagenda’s.
Deze zullen een deel per gemeente hebben en een regionaal deel. Naast concrete maatregelen in straten,
wijken en buurten per gemeente omvat de uitvoeringsagenda activiteiten als o.a. onderzoeken,
communicatie en subsidie-trajecten. Bij een gelijke ambitie is er veel overlap in deze activiteiten.
Daardoor ontstaan er meer mogelijkheden voor gezamenlijke aanpak

1.6 De strategie biedt een samensmelting van meerdere beleidsvelden over hoe de ambitie gehaald moet
worden en waarop de gemeente inzet. Met de keuze voor deze ambitie en strategie wordt de start
gemaakt om een uitvoeringsagenda te maken om vast te leggen hoe en op welk tempo er geïnvesteerd
wordt in een klimaat adaptieve inrichting van de gemeente Koggenland en worden de gemaakte
afspraken hierover nagekomen.

KANTTEKENINGEN

De strategieën zijn ontwikkeld op basis van de huidige verwachtingen ten aanzien van klimaatverandering
en de nu beschikbare kennis van het gebied. De klimaatscenario’s worden periodiek geactualiseerd. En de
beschikbare kennis van het gebied ontwikkelt zich in de tijd.
Het DPRA gaat daarom uit van een periodieke herijking. Elke vijf á zes jaar wordt het proces opnieuw
doorlopen. In de klimaatstresstest kunnen de op dat moment actuele klimaatscenario’s worden
meegenomen, evenals resultaten van uitgevoerde onderzoeken en maatregelen. Een keuze voor een
ambitie en strategie betekent dat gemeenten in Westfriesland de komende jaren de eerste concrete
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stappen kunnen zetten op weg naar een klimaatbestendige inrichting in 2050. Onderweg zijn er
bijstuurmomenten.

FINANCIËN

De financiële gevolgen worden uitgewerkt in de uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda wordt
rekening gehouden met geplande projecten en de huidige financiële situatie, maar deze zal zich focussen
op de eerste 5 jaar. Omdat daarna een herijking plaatsvindt. Er zal wel een doorkijk geboden worden tot
2050 zoals de scope aangeeft. Op basis van de snelheid die in de uitvoeringsagenda wordt aangehouden
zullen ook de kosten in de tijd uitgezet worden. Dit besluit gaat in hoofdlijnen over de mate waarin de
gemeente Koggenland klimaatadaptief wil zijn en de bewoners wil beschermen tegen klimaatextremen.
Met dit besluit worden de kaders gegeven voor het uitwerken van een uitvoeringsagenda met
bijbehorende de financiële consequenties voor het uitwerken van het gekozen ambitieniveau. Indien u
akkoord gaat met het voorstel zal dit Ambitieniveau B zijn.
Hoe hoog de kosten voor klimaatadaptatie uiteindelijk uitvallen is onzeker. De eerder genoemde bijlage
geeft een indicatie. Het zijn theoretische bedragen, een berekening om te bepalen wat er moet gebeuren
om de ambitie te bereiken. In de praktijk combineren we werkzaamheden, waardoor de kosten mee
kunnen vallen. De uitvoeringsagenda zal hier meer duidelijkheid over bieden.
Bepalende factoren - naast de keuze voor een ambitie – zijn onder andere:
- De keuze voor een maatregeltype in de praktijk
Bij het bepalen van de kosten voor wateroverlast is gewerkt volgens het principe ‘eerst groen, dan grijs’.
Dat is niet voor niets. Groene maatregelen zijn namelijk relatief goedkoop en bieden meerwaarde voor
het tegengaan van hitte en droogte. Met als extra opbrengst een toename in biodiversiteit. Maar soms
zijn de mogelijkheden voor groene maatregelen beperkt. Meer focus op ‘grijze’ maatregelen betekent dat
de kosten hoger zullen uitvallen.
- De mate van integraal programmeren
Een gemiddelde straat, buurt of wijk is eens per 30 jaar ‘aan de beurt’ voor grootschalige
aanpak. Dat is het moment om mee te koppelen en de inrichting klimaatbestendig te maken. Als
klimaatbestendigheid op andere momenten wordt ingebouwd heeft dat een kostenverhogende werking.
- Resultaten van onderzoeken
Tijdens het proces bleek dat sommige onderwerpen nader onderzocht moeten worden om
inzicht te krijgen in risico’s. Bijvoorbeeld de aantasting van houten paalfunderingen in relatie tot de
grondwaterstand. De uitkomsten van die onderzoeken zijn mogelijk van invloed op de inschatting van
risico’s en daarmee op de kosten.
- Slagen in het verwerven van subsidies
In de komende jaren zijn subsidies beschikbaar vanuit het Rijk (Impulsregeling), de Provincie
en Europa (LIFE)
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DUURZAAMHEID

Het deltaplan ruimtelijke adaptatie zorgt ervoor dat iedere gemeente ruimtelijke adaptatie waarborgt in
de eigen processen en in beleid. Dit is de eerste stap op weg naar een klimaatadaptieve en
waterrobuuste gemeente in 2050.

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

In samenwerking met de andere gemeenten in de regio West-Friesland is een traject gevolgd om tot een
gezamenlijke ruimtelijke adaptatie strategie te komen. Er zijn drie ambities en bijbehorende strategieën
geformuleerd om een behapbare en gedegen keuze te kunnen maken over dit onderwerp. Deze zijn alle
drie in de bijlage bijgevoegd in PDF met nummer: I21001104. Ook kunt u dit bekijken in een interactieve
viewer waarin u kunt doorklikken naar de onderwerpen die u verder wilt uitdiepen. De PDF versie is exact
hetzelfde als de viewer. De viewer is alleen een prettiger manier van presenteren.
Uit de 3 Ambities met bijbehorende strategieën hebben de colleges gekozen om regio-breed strategie B
voor te leggen aan de betreffende raden. Dit is omdat zij deze de beste onderbouwing vinden hebben. De
keuze om gezamenlijk dezelfde strategie te volgen is om de samenwerking zoals die in het Pact is
vastgelegd te onderstrepen, maar ook om makkelijker subsidies binnen te kunnen halen en efficiënter te
werk te kunnen gaan.
Dit belet iedere gemeente er niet toe eigen keuzes te maken. De samenwerking is op vrijwillige basis en
op basis van vertrouwen. Alternatieven zijn om voor ambitie A of C te gaan. Deze zijn eerder toegelicht en
in hun volledigheid beschikbaar in de bijlage
(I21001104). Het risico hiervan is echter dat
hierdoor de samenwerking minder goed gaat. Door een lager ambitieniveau te kiezen doen wij aan
minder samenwerking in de regio, zijn er minder mogelijkheden om subsidies aan te vragen en loopt ook
het beschermingsniveau voor inwoners uiteen. Dit kan zorgen voor onduidelijkheid bij inwoners en
bedrijven over het te verwachten beschermingsniveau. De communicatie kan dan ook niet meer
regionaal opgepakt worden. Ook kan het zorgen dat een lager beschermingsniveau in Koggenland
doorwerkt in de regio. Bij een hoger ambitieniveau lopen wij voorop en zullen we relatief meer
investeringen moeten doen. Wij zullen meer samenwerking zoeken, maar dit niet altijd vinden bij de
collega gemeentes. Daarnaast gelden de eerder gemaakte argumenten voor Ambitie B zoals in het
onderdeel ‘onderbouwing’. De argumentatie berust aldus op de toegevoegde waarde van samenwerking
als wel de gewenst mate van bescherming die bij ambitie B gehaald wordt.

PACT VAN
WESTFRIESLAND

De samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie in de regio West-Friesland is expliciet genoemd in
het Pact van West-Friesland evenals de ambitie om in 2050 klimaatadaptief te zijn:
“De regio ambieert om in 2040 energie- en klimaatneutraal en aardgasvrij te zijn, en in 2050
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt om investeringen, ruimtelijke ingrepen, en draagvlak en
eigenaarschap onder inwoners en ondernemers. Hiertoe werkt Westfriesland de komende jaren aan een
uitvoeringsprogramma energietransitie (als inbreng voor de RES Holland boven Amsterdam) en een
strategie klimaatadaptatie.” (Pact van West Friesland p.14)

COMMUNICATIE

Dit besluit wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd
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VERVOLG

Na deze besluitvorming over de stip op de horizon volgt een uitvoeringsagenda met financiële
consequenties. Verder is dit onderdeel van een cyclische beleidsvorming proces waarin de stappen die
tot nu toe gemaakt zijn: Stresstest, stakeholdersessies, herijking strategie en het maken van een
uitvoeringsagenda.

BIJLAGEN

Bijlages
1. Globale kostenindicatie
2. PDF-versie volledige ambities en strategieën A, B en C zoals ook via de link
https://sway.office.com/1dAuxjKlGHU2Fqa9?ref=Link&loc=play als interactieve
viewer beschikbaar
3. specificatie effect klimaatadaptatiestrategie Koggenland
4. Multimediaverslag bestuurlijke besluitvorming
5. Samenvattende tabel kenmerken strategieën ruimtelijke adaptatie Westfriesland.
6.

Verbeelding ambities A, B en C ten opzichten van de huidige situatie (zie hieronder p.8)

Datum college: 09-02-2021
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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Huidige situatie
Ambitie A

Ambitie B

Ambitie C
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