
Vraag Antwoord

Sommige gemeentes geven samen met waterschap subsidie op groene 

daken. Is het een optie om groene daken te belonen met een lagere OZB en 

'zwarte' daken te beboeten met een hogere OZB?

Dat is een interessante gedachte. Dit is voor zover wij weten nog nergens 

gedaan, maar we kunnen leren van de ervaringen van Son en Breugel. Op 

nationaal niveau wordt kennis gedeeld over dit soort financiele prikkels in de 

Alliantie finanacciele prikkels: 

https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/sra/financiele-prikkels/

Leuk dat een beek uiterwaarden krijgt, maar na de bui stromen die 

uiterwaarden weer de beek in. Dan ben je het water toch weer kwijt?

Dat klopt. Hoe hoger je het water vasthoudt en infiltreert, hoe beter. Dat was 

de kern van Erik de Ridders pleidooi. Bij hele hevige neerslag kan het echter 

nodig zijn om ook direct langs de beek ruimte te maken voor water. 

Hoeveel ruimte heb je in het stedelijk gebied nodig voor water en groen, zijn 

hier heldere normen voor?

Idealiter kijk je of water op het perceel zelf kan infiltreren. Voor nieuwbouw zijn 

daar normen voor, die per gemeente of zelfs binnen de gemeente kunnen 

verschillen.

Bouwen in het groen, past dit ook in jullie visie? Meer vergroening tussen 

gebouwen.

Bouwen in het groen is vanuit het perspectief van klimaatadaptatie in principe 

niet gewenst, want dan creër je toch weer piekafvoeren in het watersysteem. 

Het gaat hier steeds om lokale afwegingen.

Zijn de bedrijventerreinen in de regio al klimaatbestendig? Nee, niet alle bedrijventerrienen in de regio zijn klimaatbestendig. Er zijn 

bedrijventerreinen die hinder ondervinden van hitte, wateroverlast of droogte. 

Welke invloed hebben zonneweides op hitte hotspots? Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van temperatuurverhoging boven 

de panelen van zonnevelden. Deze temperatuurstijging zal geen grote 

gevolgen hebben voor de omgeving van het zonneveld, omdat het om een 

plaatselijk effect gaat. Wel kan er een indirect effect optreden omdat het 

areaal groen afneemt.

Ruimte aan de rivier, geldt dat ook voor regen? Meer 'uiterwaarden' creëeren, 

ook in stedelijke gebieden?

Zie antwoord 3. 

Water op straat, vraagt dat om opnieuw ontwerpen van de openbare ruimte? De straat als waterberging, op of onder het asfalt of de klinkers, is inderdaad 

een manier om water tijdelijk op te slaan. Dat kan in de afweging van het 

ontwerp worden meegenomen. Het is dan wel van belang om te kijken hoe 

snel dat water weer weg kan zijn en wat dat doet met waterkwaliteit in relatie 

tot gezondheid en met verkeer.

Wat kunnen opgaven rondom woningbouw aan kansen bieden voor 

klimaatadaptatie?

Alle tools en instrumenten zijn voor handen om woningbouw klimaatbestendig 

uit te voeren. Initieel kan dat een extra kostenpost zijn, maar het is meestal 

beter om het in het ontwerp al mee te nemen dan het nadien te 'repareren'. 

Dat kan ook iets simpels zijn als een witte gevelsteen in plaats van een rode, 

omdat dat meer koelte in huis geeft. 


