
> Gemeenten minder bezorgd dan wetenschappers 

Omgaan met hittestress en 
wateroverlast in de stad 
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Klimaatverandering kan verschillende risico's met zich meebrengen, zoals toename van 

hittestress en wateroverlast. Wetenschappelijk onderzoek richt zich doorgaans op het inzich

telijk maken van deze risico's en de ontwikkeling van adaptatiemaatregelen. Veel minder 

is bekend hoe stedelijke planners anticiperen op klimaatveranderingen. In deze bijdrage 

analyseren we of en hoe in Nederlandse steden wordt ingespeeld op toekomstige invloeden 

van klimaatverandering. 

,. Inleiding 

Klimaatverandering wordt in verband gebracht met verschillende 

risico's, zoals toenemende wateroverlast, hittestress, stormen en een 

toename van vectorgebonden ziekten•. Het gaat daarbij niet zozeer 

om nieuwe risico's als wel een intensivering van reeds bestaande 

risico's - hoewel er ook uitzonderingen zijn: wintersterfte zal bijvoor

beeld naar verwachting afnemen door hogere gemiddelde tempera

turen. Veel wetenschappers pleiten voor een tijdige ontwikkeling en 

implementatie van adaptatieplannen. De kosten van het nemen van 

maatregelen nu zijn namelijk naar verwachting lager dan de kosten 

van schade in de toekomst, vooral in dichtbevolkt, stedelijk gebied2
• 

Toch lijken in Nederland, maar ook elders, stedelijke planners op 

ambtelijk en politiek niveau vooralsnog weinig aandacht te besteden 

aan de gevolgen van klimaatverandering. Hetzelfde geldt overigens 

voor projectontwikkelaars, bedrijven en burgers3. 

In dit artikel beschrijven we hoe stedelijke planners in Nederland 

anticiperen op toenemende hittestress en wateroverlast - de naar 

verwachting belangrijkste uitdagingen voor het stedelijk gebied. 

Hittestress heeft vooral een gezondheidseffect, terwijl wateroverlast 

vooral materiële gevolgen heeft. Drie vragen staan centraal: (1) In 

hoeverre worden beide risico's beschouwd als problematisch en 
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urgent? (2) Welke adaptatiemaatregelen worden overwogen of zijn 

al geïmplementeerd? (3) Welke factoren stimuleren of belemmeren 

het probleem besef en de implementatie van adaptatiemaatregelen? 

z. Wat staat Nederland te wachten? 4

Scenario's voor klimaatverandering voorzien een toename in de

frequentie, duur en intensiteit van warme perioden en hittegolven.

De KNMI klimaatscenario's uit 2006 laten voor 2050 een toename

zien van gemiddelde zomerse temperaturen van 0,9 - 2,8
°( en van

de 10% warmste dagen van 1,0 - 3,6°

C. Mogelijke gezondheidsef

fecten van een toename in hittestress omvatten slaapverstoring

en daarmee verlies aan concentratie en arbeidsproductiviteit maar

ook vroegtijdige sterfte. Geschat wordt dat tijdens de warme zomer

in 2003 1.000 tot 2.000 mensen zijn overleden ten gevolge van

de extreme warmte. In 2050 zou het aantal extra doden door een

toename van hittestress als gevolg van klimaatverandering kunnen

toenemen met 25 tot 100% en daarmee oplopen tot gemiddeld

enkele honderden per jaars. De uiteindelijke gezondheidseffecten

hangen samen met de mate van en interactie met luchtvervuiling en

van de mate waarin het 'hitte-eilandeffect' optreedt (het vasthouden

van warmte in stedelijk gebied door onder meer steen en blokkering

van wind)6.

Verder wordt verwacht dat klimaatverandering gepaard zal gaan 

met extra wateroverlast door toename in extreme neerslag en rivier

overstromingen. Gevolgen hiervan zijn verkeersoverlast en materiële 

schade aan woningen en bedrijven en, in extreme gevallen, doden en 

gewonden en, bij het overstromen van rioleringen,de verspreiding van 

ziekten. Door toenemende urbanisatie zal de potentiële economische 

schade door rivieroverstromingen in 2050 gemiddeld 2 tot 31/2 keer 

zo groot zijn als die in 2000. Inschattingen van deze potentiële 

schadelast in monetaire zin ontbreken vooralsnog voor Nederland. In 

een recent rapport van Deltares wordt geschat dat bij ongewijzigd 

beleid de jaarlijkse kosten van overstromingen in termen van slacht

offers kunnen oplopen tot 80 miljoen euro per jaar. Afhankelijk van 

het adaptatiescenario zouden de kosten kunnen worden terugge

bracht met maximaal een factor 4 à 87. Berekeningen van de OECD 

op een hoger schaalniveau (Europa, wereld) wijzen uit dat adaptatie 

de totale potentiële schadelast van klimaatverandering aanzienlijk 

terug kan dringen, vooral op de lange termijn (na 2050). De vermeden 
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burgers geen maatregelen zouden nemen, maar wél de gemeente 

verantwoordelijk zouden stellen voor eventuele wateroverlast. 

Stimulerende en remmende factoren voor adaptatiemaatregelen 

Adaptatiemaatregelen die door de drie bovengenoemde gemeenten 

worden voorzien of al zijn geïmplementeerd zijn vooral te karakteri

seren als proactief en betrekking hebbend op wijkniveau (zie tabel 

2): meer open water (zoals de aanleg van singels en herstel van de 

oude singelstructuren in Tiel Oost en in Rotterdam), drainagesys

temen, ophoging van land e.d. Langetermijnplannen voorzien ook 

in maatregelen voor bestaand stedelijk gebied, zoals 'multi purpose' 

dijken (waarbij bedrijfsruimte en recreatiemogelijkheden worden 

gecombineerd met waterveiligheid), waterdoorlatende bestrating, 

waterpleinen, meer openbaar groen, vergroting van de capaciteit 

van rioleringsstelsels, een ontkoppeling van riool- en regenwater

systemen en de ophoging van land. Hoewel in buitendijks gebied 

formeel burgers verantwoordelijk zijn voor wateroverlast, voelen 

zowel Dordrecht als Rotterdam zich medeverantwoordelijk omdat zij 

woningbouw in dergelijke gebieden toestaan en schade niet wordt 

gedekt door verzekeringen. In Rotterdam bestaan er subsidies voor 

groene daken; deze vorm van waterberging kan de belasting van het 

riool verminderen. Verder zijn investeringen in ondergrondse water

berging onder een parkeergarage gedaan en is een inventarisatie 

gemaakt van andere adaptatiemaatregelen op wijkniveau en lager 

schaalniveau. Concrete maatregelen op gebouwniveau worden in 

de drie gemeenten echter te complex geacht, omdat projectontwik

kelaars, woningcorporaties en eigenaren niet gedwongen kunnen 

worden tot medewerking. In de drie gemeenten is de gemeente 

de belangrijkste actor in het adaptatiebeleid, hoewel nauw wordt 

samengewerkt met waterschappen. De wettelijke verantwoorde-
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lijkheid voor regenwater en rioolwater is een belangrijke stimulans; 

daarnaast wordt echter weinig verwacht van andere actoren (met 

uitzondering van de waterschappen). Verder zijn een 'sense of 

urgency' en politieke steun belangrijke stimuli bij het ontwikkelen 

van adaptatieplannen. In Rotterdam kon adaptatie aan water

overlast worden ingebed in het bestaande watermanagementplan. 

Ondervonden barrières omvatten onzekerheid in toekomstige 

effecten van klimaatverandering, een sectorale organisatie binnen 

het gemeentelijke apparaat (wat integratie van klimaatadaptatie 

in andere beleidsvelden belemmert). de inflexibiliteit van bestaand 

stedelijk gebied, hoge kosten, budgetbeperkingen en, in Tiel, een 

tekort aan personeel. 

In gemeenten waar een toenemende kans op wateroverlast als 

potentieel probleem werd beschouwd maar waar geen adapta

tiemaatregelen zijn ontwikkeld (zoals in Geldermalsen) waren de 

belangrijkste barrières een tekort aan middelen en know-how (met 

name in kleinere gemeenten, een gebrek aan mogelijkheden om 

adaptatie te koppelen aan nieuwe ruimtelijke projecten en hoge 

kosten van adaptatie, met name in bestaand gebied. 

5. Conclusies

Ondanks wetenschappelijke redenen voor bezorgdheid lijken

stedelijke planners hittestress niet als een urgent probleem te 

onderkennen. Een toenemende kans op waterlast wordt vaker gezien

als probleem, waarbij de aandacht zich vooral richt op riolerings

stelsels. In dit artikel zijn verschillende barrières behandeld, zoals

onbekendheid, een gebrek aan locatiespecifieke inschattingen, de 

afwezigheid van wettelijke verplichtingen en in enkele gevallen de 

verwachting dat het probleem niet zal optreden. De belangrijkste

barrière lijkt echter de afwezigheid van een duidelijke probleemei

genaar te zijn. Een meerderheid aan private actoren lijkt hittestress

en wateroverlast namelijk niet als hun probleem te beschouwen, wat

wellicht de passieve houding van veel gemeenten verklaart.

Desondanks worden in verschillende van de onderzochte gemeenten

proactieve maatregelen op wijk- of stadsniveau overwogen of

geïmplementeerd die (mede) gericht zijn op het verminderen van de

kans op hittestress en wateroverlast, in het bijzonder meer openbaar

groen en water. Hierbij geldt echter een 'omgekeerde logica':

beperking van hittestress en wateroverlast zijn extra argumenten

voor deze investeringen die bijdragen aan leefomgevingskwa

liteit, niet de hoofdaanleiding. De overheid speelt een hoofdrol bij

adaptatie vanwege de verantwoordelijkheid die zij hieromtrent

heeft c.q. voelt. De afwezigheid van (voorgenomen) maatregelen

op gebouwniveau hangt waarschijnlijk samen met onze observatie

dat eigenaren en bewoners zich in het algemeen nauwelijks lijken

te realiseren dat er (toenemende) problemen rondom hittestress en

wateroverlast te verwachten zijn.

Onze bevindingen zijn niet uniek voor Nederland; ook buiten ons 

land is een gebrek aan 'sense of urgency' gesignaleerd en in steden 

waar actief aan klimaatadaptatie wordt gewerkt worden zelden 

maatregelen ingezet die specifiek gericht zijn op adaptatie aan een 

bepaald risico. Uiteraard is uitgebreider en longitudinaal onderzoek 

nodig om vast te stellen hoe 'duurzaam' de bovenstaande observaties 

zijn. We verwachten dat op de korte termijn wetenschappers 

stedelijke planners kunnen ondersteunen door meer inzicht te 

bieden in effecten van klimaatverandering op lokaal niveau en door 

de ontwikkeling van adaptatiemaatregelen die in meer algemene zin 

bijdragen aan leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid. 
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