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AANLEIDING

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 heeft als tussendoel dat klimaatadaptief handelen uiterlijk in 2020
in beleid en uitvoering moet zijn verankerd.
Alle zeven Westfriese gemeenteraden hebben in de periode februari/maart 2021 klimaatambitie B met
de bijbehorende strategie vastgesteld. Met deze gezamenlijke ambitie is de stip op de Westfriese horizon
voor 2050 gezet. De acties voor de periode 2021-2025 zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Die
agenda bestaat uit regionale, gezamenlijke acties en lokale, zelfstandige acties. De uitvoeringsagenda is
online beschikbaar en tevens als bijlage bijgevoegd.
Een aantal acties worden regionaal opgepakt. Dit gaat met name over het opbouwen van meer kennis
over bijvoorbeeld paalrot. Maar ook verzamelen van voorbeelden en delen van kennis over het
implementeren van klimaatadaptieve maatregelen. Het belangrijkste wat we lokaal gaan doen is het
maken van een kansenkaart waarin we in detail inzichtelijk krijgen welke maatregelen per straat nodig
zijn om de gestelde ambitie te halen. Hierdoor wordt een onderligger gecreëerd voor de komende 30
jaar. Zodat, wanneer ergens een ontwikkeling plaatsvindt, direct duidelijk is welke klimaat adaptieve
maatregelen daar aan gekoppeld moeten worden.

KADER

Klimaatakkoord
Pact van West-Friesland
‘Gezamenlijk plan van aanpak Ruimtelijke adaptatie Westfriesland’

WIJ STELLEN VOOR

1.
2.

3.

BEOOGD RESULTAAT

In te stemmen met de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021-2025, behorend bij
ambitieniveau B met bijbehorende adaptatiestrategie;
Voor de uitvoeringsagenda een krediet van €120.000 beschikbaar te stellen, en dit krediet te
dekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds en dit fonds uit te breiden met €
120.000. De € 120.000 wordt gevoed door een éénmalige onttrekking vanuit de algemene
reserve.
De Begroting 2021 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen.

De uitvoeringsagenda zorgt ervoor dat de vastgestelde ambitie gehaald en geborgd wordt. Dit zorgt
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ervoor dat de gemeente Koggenland klimaatveilig blijft, ook voor de toekomst.
Dit sluit ook aan bij de ambities uit de kadervisie voor een klimaatveilig Koggenland
ONDERBOUWING

Wij stellen voor:
1.

In te stemmen met uitvoering van de acties in de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2021-2025,
behorend bij ambitieniveau B met bijbehorende adaptatiestrategie

1.1
De uitvoeringsagenda past bij de vastgestelde ambitie en strategie.
De acties in de uitvoeringsagenda vormen met elkaar een afgewogen en samenhangend geheel, gericht
op het realiseren van ambitie B. Waarmee we de gemeente Koggenland klimaatveilig, prettig en
biodiverser maken.
1.2 Hiermee zetten we de eerste concrete stappen in klimaatbestendigheid
Om in 2050 klimaatbestendig te zijn, moeten we nu concrete stappen gaan zetten. De uitvoeringsagenda
helpt ons daarbij en is voor de komende jaren gebaseerd op de juiste kennis opdoen en dit te verankeren
in beleid. Hierdoor zorgen we ervoor dat, in lijn met de vastgestelde strategie, klimaatadaptatie
meegenomen wordt in andere ontwikkelingen en projecten. Vanuit deze basis beperken we de kosten
voor maatregelen door deze zoveel mogelijk te koppelen aan natuurlijke momenten, zoals onderhoud.
Dit gebeurd naast het oplossen van specifieke knelpunten uit de stresstest. De uitvoeringsagenda bestaat
uit het opbouwen van kennis, agenderen bij stakeholders en integratie binnen de organisatie.
Daadwerkelijke (fysieke) maatregelen worden meegenomen bij onderhoud, nieuwbouw en dergelijke. De
benodigde budgetten hiervoor worden gedekt bij deze projecten zelf en maken dus geen deel uit van
deze uitvoeringsagenda.
2. De bestemmingsreserve duurzaamheidsfonds hiervoor uit te breiden met €120.000,- door een
onttrekking uit de algemene reserve ter grootte van dit bedrag.

2.1 Binnen de bestaande budgetten is geen ruimte om de kosten op te vangen
Diverse acties zijn in het lopende begrotingsjaar gepland. Bij het opstellen van de begroting is hierop niet
geanticipeerd. Aanpassing van de bestaande budgetten is niet mogelijk. Dit is mede omdat de kosten
voor ruimtelijke adaptatie nog onvoldoende in zicht waren. Wel zullen toekomstige projecten in het eigen
projectbudget ruimte moeten reserveren voor daadwerkelijk specifieke aanpassingen. Dit budget is
bestemd om de ambitie te borgen en waar nodig extra kennis te brengen. Zodat de ruimtelijke adaptatie
ingevuld wordt bij natuurlijke momenten.
2.2 De kosten zijn nu bekend
Uw raad heeft op 8 maart 2021 ingestemd met ambitie B voor ruimtelijke adaptatie. Daarbij was bekend
dat er kosten gemaakt zouden moeten worden om die ambitie te halen. Deze waren echter destijds nog
niet volledig bekend. Voor u ligt nu de uitvoeringsagenda voor de periode 2021 – 2025, waarin uitgewerkt
staat welke acties nodig zijn om de vastgestelde ambitie en strategie te behalen en hier de eerste
stappen in te zetten zodat we in 2050 klimaatrobuust zijn.
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2.3 De bestemmingsreserve ‘duurzaamheidsfonds’ is een logische plek hiervoor.
Op 5 juli 2021 heeft uw raad ingestemd met de oprichting van een bestemmingsreserve
‘duurzaamheidsfonds’. Dit is in eerste instantie gevuld met middelen voor de uitvoering van de
verledding van sportvelden. Dit duurzaamheidsfonds kan nu aangevuld worden met de benodigde
middelen voor de ruimtelijke adaptatie voor de periode 2021-2025. Er volgt nog een concretere
uitwerking met de doelen en voorwaarden van het duurzaamheidsfonds. De kosten voor de
uitvoeringsagenda ruimtelijke adaptatie passen binnen de contouren zoals het college dat voor zich ziet.
2.4 In de uitvoeringsagenda is een inschatting gemaakt van de kosten voor de uitvoeringsagenda.
We stellen voor om €120.000 toe te voegen aan het duurzaamheidsfonds om de uitvoeringsagenda te
bekostigen.
2.5 Onttrekking uit de algemene reserve
Volgens het door u op 16 december 2019 vastgestelde beleid in de notitie “Reserves en Voorzieningen
2020” is het instellen van een reserve een raadsbevoegdheid.
Met een bedrag van €120.000 verwachten we dat de voorgestelde uitvoering mogelijk is.
De Algemene Reserve heeft een minimum ingestelde omvang van € 1,25 miljoen en bedraagt per ultimo
31-12-2020 afgerond € 9,3 miljoen.

KANTTEKENINGEN

Bij het opnemen van de regionale acties in de uitvoeringsagenda is als uitgangspunt gehanteerd dat alle
zeven betrokken gemeenten deze gezamenlijk uitvoeren. Het kan voorkomen dat één of meer
gemeenten aanleiding zien om van uitvoering van een bepaalde actie af te zien. Daarvoor moet –
gemotiveerd - ruimte zijn. Het gevolg kan zijn dat de kosten van die betreffende actie voor de overige
gemeenten hoger worden, omdat het aantal partijen voor de kostentoedeling afneemt. Hierover zal
besluitvorming in het college worden gevolgd. Mocht dit zich voordoen, dan bekijken we in hoeverre er
ruimte is om dit binnen bestaand budget op te vangen. Mocht dit niet kunnen dan volgen
collegevoorstellen met alternatieve dekkingsmogelijkheden.

FINANCIËN

Financiën

De kosten in deze uitvoeringsagenda hangen samen met de uitvoering van acties. In de periode
2021-2025 zijn de onderstaande kosten voorzien. Bijgevoegd overzicht geeft gedetailleerd inzicht
hoe de kosten zijn opgebouwd. de kosten zijn bedoeld voor het inhuren van externe bureaus met
uitzondering van de kosten voor de regionale coördinator.
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In totaal komen de kosten voor de komende jaren neer op het volgende:
Jaar
2021
2022
2023
2024
2025

Kosten
€ 35.000
€ 40.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000

Bij klimaatbestendige inrichting gaat het om de concrete uitvoering van maatregelen, bijvoorbeeld bij
nieuwbouwplannen of groot onderhoud. Deze kosten worden per project meegenomen in de
bijbehorende kredietaanvraag. De kosten hiervan zijn niet in dit advies meegenomen om
bovengenoemde reden.
DUURZAAMHEID

Het klimaat veranderd. Dit heeft gevolgen voor onze omgeving, de planten, de dieren en ons welzijn. De
uitvoeringsagenda richt zich erop om onze omgeving zoveel mogelijk hierop aan te passen. Daarmee
voorkomen we zoveel mogelijk maar tot een bepaalde hoogte (bijvoorbeeld een clusterbui van 60mm in
een uur) de negatieve gevolgen van klimaatverandering en weersextremen.
ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

Uw raad heeft ingestemd met de ambitie en strategie B als ruimtelijke adaptatiestrategie. Deze
uitvoeringsagenda volgt logischerwijs uit dit beleid. Indien budget gevonden niet wordt toegewezen
kunnen wij onze ambitie niet nakomen en kunnen we geen stappen maken richting een klimaatveilig
Koggenland. Indien het budget gezocht moet worden binnen bestaande budgetten zal dit mogelijk niet
door de provincie goedgekeurd worden, omdat dit nieuw beleid is. Ook zou dit niet passen binnen de
gestelde bezuinigingsopgave die bij het vaststellen van de ombuigingen is opgelegd.

PACT VAN
WESTFRIESLAND

In het Pact van West Friesland is afgesproken in 2050 klimaatrobuust te zijn

COMMUNICATIE

Klimaatadaptatie heeft impact op inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente. Zij gaan merken
dat Koggenland aan een klimaatbestendige inrichting werkt (meer en biodiverser groen) en hen daar
actief bij betrekt. Zo is op 4 juni gestart met een Hoogheemraadschap-brede communicatiecampagne
over klimaatadaptatie (gecombineerd met een duurzame waterketen). Daarnaast voeren we
Westfriesland-brede communicatie-acties uit. We houden de stakeholders die al in het proces betrokken
zijn via nieuwsbrieven goed op de hoogte. Lokale en regionale website(s) houden we actueel.

VERVOLG

De uitvoeringsagenda toont de acties per jaar, gerubriceerd naar thema en schaalgrootte.
Het DPRA gaat uit van een periodieke herijking: de cyclus van stresstest, strategie en uitvoeringsagenda
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wordt eens per zes jaar doorlopen. In 2025 vindt een evaluatie plaats en wordt opnieuw een stresstest
uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten wordt de strategie (waar nodig) aangepast, waarna in 2026 een
nieuwe uitvoeringsagenda voor 2026-2030 volgt.

1.

BIJLAGEN

Uitvoeringsagenda: I21.025545

Datum college: 24 augustus 2021
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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