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Samenvatting van het proces om te komen tot een besluit over klimaatbestendige inrichting

Apr 2019 - Mrt 2020
Kwetsbaarheid

in beeld brengen:
Klimaatstresstest

Rapportage stresstest
Filmpje (10 min.)

Apr - Nov 2020
Risicodialoog voeren

en strategie 
opstellen

Rapportage strategie
Filmpje (6 min.)

Dec 2020 - Feb 2021
Besluitvorming
college en raad

Mrt 2019
Gezamenlijk

Plan van aanpak

Stap: ’Weten’ Stap: ’Willen’

Apr 2019
Informatienota

Jun 2020: Themabijeenkomst
Sep 2020: Regionale raadsbijeenkomst

Okt 2020: Themabijeenkomst

Mrt 2021
Uitvoeringsagenda 

opstellen

Stap: ’Werken’

Mrt 2020
Informatienota

Ambitie en strategie
Klimaatbestendige inrichting brengt maatschappelijke kosten én baten met
zich mee. Wanneer is een omgeving voldoende klimaatbestendig? Met het
vaststellen van een ambitie en strategie stelt de raad daar kaders voor.
Er zijn drie ambitieniveaus uitgewerkt. Elke ambitie heeft een bijbehorende
strategie. Die is opgebouwd rond vijf thema’s (zie diagram rechts) en vormt
een samenhangend pakket aan maatregelen.
Impressie van de ambities: huidige situatie, A (laag), B (midden), C (hoog)

Juli 2018
Klimaatevent Hoorn

2017
Deltaplan Ruimtelijke 

adaptatie

2017
Structuurschets
Westfriesland

Klimaatverandering -
er moet wat gebeuren!

We staan daar samen 
voor aan de lat!

We gaan daar samen 
mee aan de slag!

Overzicht 
Raadsinformatie

Organisatie

Feb 2018
Informatienota

Mei 2020
Informatienota

Multimediaverslag 
Klimaatbestendig Westfriesland

Klimaatverandering
We wonen, werken en recreëren comfortabel in
Westfriesland. Dat willen we graag zo houden. Maar
het klimaat verandert. Daar gaan we steeds meer van
merken. Extreme wateroverlast, droogte en hitte, zelfs
een overstroming is mogelijk. Met alle risico’s van
dien! Hoe kunnen overheden, inwoners, bedrijven en
instellingen zich op mogelijke gevolgen voorbereiden?

Deltaplan
Het Deltaplan ruimtelijke adaptatie helpt
om in actie te komen. Uiterlijk in 2050
moet heel Nederland klimaatbestendig en
waterrobuust zijn ingericht. Als tussendoel
moet klimaatadaptief handelen in beleid
en uitvoering worden verankerd. Ook in
Westfriesland!

https://sway.office.com/t4zTHxtHjiM1SGup?ref=Link
https://youtu.be/QSVrrNfTn9Q
https://sway.office.com/1dAuxjKlGHU2Fqa9?ref=Link
https://www.youtube.com/watch?v=RzyabWHj5Kk
https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Medemblik&ListId=55a67657-751b-488f-938d-31c4a7f557b4&ReportId=1aa575eb-0c4c-4b8e-844c-0f326d7e6dd3&EntryId=efeb0f0d-fedc-41a2-8fc7-3b81b4bb4744&searchtext=190430
https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Medemblik&ListId=55a67657-751b-488f-938d-31c4a7f557b4&ReportId=1aa575eb-0c4c-4b8e-844c-0f326d7e6dd3&EntryId=deea9cca-1a9e-468b-a54e-9c64094a614c&searchtext=klimaatadaptatie
https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Medemblik&ListId=55a67657-751b-488f-938d-31c4a7f557b4&ReportId=1aa575eb-0c4c-4b8e-844c-0f326d7e6dd3&EntryId=f1046b46-ed01-44bd-a4f1-eeab05fdc457&searchtext=klimaatadaptatie
https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Medemblik&ListId=55a67657-751b-488f-938d-31c4a7f557b4&ReportId=1aa575eb-0c4c-4b8e-844c-0f326d7e6dd3&EntryId=4664e431-b48f-4a4e-887f-c47ea12a01e6&searchtext=adaptatie
https://eus-www.sway-cdn.com/s/1dAuxjKlGHU2Fqa9/images/ETopfAC3KA56Ie?quality=3000&allowAnimation=true
https://eus-www.sway-cdn.com/s/1dAuxjKlGHU2Fqa9/images/3IvSfr7OIIg48h?quality=3000&allowAnimation=true
https://eus-www.sway-cdn.com/s/1dAuxjKlGHU2Fqa9/images/OZLct90fBuIFN2?quality=3000&allowAnimation=true
https://eus-www.sway-cdn.com/s/1dAuxjKlGHU2Fqa9/images/EQHsQ7k9_wpPqs?quality=3000&allowAnimation=true
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/nas/nas-nieuws/2017/deltaprogramma-2018/
https://regiowestfriesland.nl/sites/default/files/2017-05/Notitie%20Structuurschets%20Westfriesland%20-%20volledig_0.pdf
https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Medemblik&ListId=55a67657-751b-488f-938d-31c4a7f557b4&ReportId=1aa575eb-0c4c-4b8e-844c-0f326d7e6dd3&EntryId=0a9cc070-ce45-4d77-9b66-3e24bae10e5d&searchtext=181120
https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Medemblik&ListId=55a67657-751b-488f-938d-31c4a7f557b4&ReportId=1aa575eb-0c4c-4b8e-844c-0f326d7e6dd3&EntryId=75907699-5651-48ee-ab5c-a1bb2b36f68d&searchtext=(klimaat)adaptatie

