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1 - Toprisico's voor Koggenland o.b.v. de stresstest. Klik of tik op de afbeelding om deze te vergroten. 

De keuze voor een ambitieniveau heeft gevolgen voor Koggenland. Deze zijn in een interne 

workshop met de gemeente nader onderzocht. De resultaten zijn weergegeven in de tabellen met 

korte toelichting hieronder. 

Algemeen 

Koggenland is een landelijke gemeente met veel openbaar groen, sloten en vaarten. De 

aanwezigheid van oppervlaktewater in dorpskernen en de gescheiden rioolsystemen in 

nieuwbouwwijken (vanaf de jaren 90’) zorgen al voor bescherming tegen wateroverlast. De kans op 
overlast is groter in een aantal andere/oudere woonwijken en het centrumgebied van Obdam. 

Aanpak van wateroverlast vindt daarom voor elk ambitieniveau integraal en wijkgericht plaats. De 

aanpak van wateroverlast is vaak leidend, maar hieraan gekoppeld wordt de openbare ruimte 

groener ingericht om hittestress en droogteproblematiek aan te pakken. Voor elk ambitieniveau is 
daarom extra capaciteit en inzet nodig. 

Ambitieniveau A 

Een groot deel van de gemeente Koggenland voldoet al aan de ambitie A op het vlak van 

wateroverlast. De aanpak van wateroverlast vormt daarom geen aanleiding om renovatie of 

grootonderhoud naar voren te schuiven. Wel wordt bij de herinrichting van oude (centrum) wijken 

en woonwijken uit de periode 1960 -1980 ingezet op het afkoppelen van de regenwaterafvoer van 

het vuilwaterriool  en een regenwaterafvoer die een grotere bui aankan. De gemeente legt met de 

omgevingsvisie en daaropvolgende omgevingsplannen klimaatadaptatienormen en -eisen vast, zodat 

herinrichtingsplannen getoetst kunnen worden. Een klimaatcoördinator is verantwoordelijk voor 



borging van klimaatadaptatie in andere beleidsvelden.  Voor hittestress geldt dat Koggenland een 

meerjarenplan opstelt voor de aanpak van ouderenwoningen in het bezit van het gemeentelijk 

woningbedrijf. 

Er liggen kansen om de doe-teams breder te benutten. In deze teams werkt de gemeente samen 

met bewoners om schoolpleinen of speeltuinen aan te pakken. Samen kunnen deze ook 

klimaatbestendiger worden ingericht. Voor verdere bewustwording investeert de gemeente in extra 

capaciteit op de afdeling communicatie. 

 

 

Ambitieniveau B 

Bij ambitieniveau B is wateroverlast een aanleiding voor de gemeente om herinrichting van wijken in 

te plannen. Hierop wordt ingezet door klimaatadaptatie in de integrale programmering mee te 

nemen. Voor nieuwbouw stellen we eisen op met betrekking tot klimaatadaptatie. De gemeente 

Koggenland toetst of elk uitvoeringsplan bijdraagt aan het behalen van het ambitieniveau. Ook 

beperkt de gemeente de ruimte voor verharding en gebouwen in het stedenbouwkundig traject. Dit 
resulteert in meer ruimte voor groene maatregelen. 

De klimaatcoördinator en het programmateam klimaatadaptatie zijn verantwoordelijk voor een 

integrale programmering van klimaatadaptatie binnen de diverse afdelingen, inclusief het opnemen 

van klimaatdoelen en ambities. Extra capaciteit en budget op de afdeling communicatie en 

participatie wordt ingezet om bewustwording en actie bij scholen, zorginstellingen, ondernemers en 

bewoners te stimuleren. 



 

 

Ambitieniveau C 

Voor het halen van ambitieniveau C vertaalt gemeente Koggenland de doelstellingen naar een 

concrete, integrale en wijkgerichte planning. De gemeente Koggenland stelt een concreet 

klimaatadaptatie programma en stuurgroep op inclusief monitoring en doelstellingen voor alle 

klimaatthema’s. Fors extra capaciteit op de afdeling communicatie, participatie en ruimtelijke 

ordening is nodig om deze klimaatadaptatie eisen te vertalen naar maatregelen in tuinen, op 

bedrijventerreinen en bij scholen. Om structureel het gesprek aan te gaan met bedrijven, 

zorginstellingen en scholen is extra capaciteit nodig. Stimuleringsmaatregelen vragen bovendien om 

meer budget. Koggenland werkt nauw samen met HHNK in het creëren van nieuwe veilige 

zwemwateren, het verbeteren van de huidige waterkwaliteit en in het opstellen van een 

uitvoeringsprogramma tegen bodemdaling. De gemeente Koggenland zoekt samen met 
kennisinstellingen en andere gemeentes naar voorbeeldprojecten. 



 

 

Resultaten indicatieve berekening kosten maatregelen wateroverlast 

gemeente Koggenland 

Het door Sweco ontwikkelde instrument ‘Celsius’ maakt het mogelijk om voor wateroverlast 
indicatief te berekenen wat de maatregelkosten zijn bij een bepaald ambitieniveau.  

De huidige inrichting van het stedelijk gebied in de gemeente Koggenland kan gemiddeld een bui aan 

van 49mm in 1 uur. Zwaardere buien komen in de toekomst vaker voor en veroorzaken schade. Als 

geen maatregelen worden getroffen dan loopt de totaal berekende schade in de periode tot 2050 op 
tot een bedrag van 22 miljoen euro. 

De berekening geeft inzicht in de kosten voor maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Hiervan 

is een redelijk inschatting te maken. Voor de andere klimaatthema’s is deze inschatting nog niet te 

maken. De berekening geeft dus wel inzicht, maar niet in de volledige kosten om de gemeente 

klimaatbestendig in te richten. Klik hier voor een verdere toelichting op de kosten en baten van 
klimaatadaptatie. 

https://sway.office.com/Fzoy4MXOlB19wLPQ?ref=Link
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*In de berekening wordt uitgegaan van de gemiddelde berging. In Koggenland wordt dit al bijna 

gehaald. Omdat van een gemiddelde berging wordt uitgegaan, en er toch gebieden zijn waar de 

berging van 50mm/u niet wordt gehaald zijn de kosten voor ambitie A naar verwachting een 
onderschatting in deze berekening. 

** Kosten maatregelen / 30 


