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Klimaatadaptatiestrategie Hellendoorn 

• Toelichting Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
(DPRA) 

• Wat doet Hellendoorn 

• Ambitie 

• Welke thema’s 

• Aanpak komende jaren 

 



Toelichting DPRA 

1. Kwetsbaarheid in beeld 
 brengen; 
2. Risicodialoog voeren en 
 strategie opstellen; 
3. Uitvoeringsagenda 
 opstellen; 
4. Meekoppelkansen 
 benutten; 
5. Stimuleren en faciliteren; 
6. Reguleren en borgen; 
7. Handelen bij 
 calamiteiten. 



Wat doet Hellendoorn 
Opgaven Kwetsbaarheid 

(analyse) 

Beleid Plannen Projecten 

Te nat Onderleggers voor het 

waterplan, waarin 

uitgebreide analyses zijn 

opgenomen. 

  

Analyse gevoeligheid 

rioleringssystemen voor 

overbelasting. 

  

Analyse 

grondwaterstanden. 

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke Ordening 

Waterplan (2007), lange 

termijn beeld voor water 

in Hellendoorn. 

  

vGRP4 (2016), veel 

aandacht voor afkoppelen 

en aanpak wateroverlast. 

Beleid voor voorkomen 

problemen bij nieuwbouw 

en herinrichting.  

  

Klimaatprogramma water 

2016-2020. Versie 1 

  

 

 

 

Handleiding 

waterparagraaf,  

  

Voor alle kernen BRP’s. 

  

Blauwe vlekken 

kaarten, waar zijn 

risico’s op 

wateroverlast. 

  

Klachtenregistraties.  

  

Grondwatermeetplan. 

 

Zicht op 

afkoppelkansen. 

  

Incidentenplan. 

 

 

Voorschriften. 

Sinds 2001 veel 

projecten op het 

gebied van riolering 

en waterhuishouding. 

  

Verwerken 

hemelwater via 

afkoppelen. 

  

Bestrijden van 

wateroverlast vanuit 

het 

klimaatprogramma 

water 

  

Grond- en 

afvalwatermeetnet 

  

Onderzoeksprojecten. 

  

Waterbewust 

Hellendoorn: 

Stimuleren groene 

schoolpleinen 

  

Te droog In stedelijk gebied 

inzichtelijk via analyse 

van grondwaterstanden 

Geen actief beleid vanuit 

de Gemeente. Geen 

beleid. 

Actualisatie meetplan  Grondwatermeetnet 

stedelijk gebied 

Te warm Nog niet verkend. Nog niet uitgewerkt. Geen. Bv. Grotestraat. 



Wat doet Hellendoorn 

• Waar kunnen we aan denken 

 



Wat doet Hellendoorn 
• Wie hebben we nodig 

 

 

Landbouw

- Verlenging groeiseizoen
- Negatieve effecten wateroverlast, 

watertekort en hogere 
watertemperaturen

- Toename ziekten en plagen

Toerisme / 
recreatie

- Groei vraag naar recreatie
- Verslechtering waterkwaliteit 

(blauwalgen) en bevaarbaarheid 
waterwegen

Transport

- Slechtere bevaarbaarheid rivieren
- Storingen spoor en luchtvaart 

door extreem weer
- Verlenging reistijden

Energie /
industrie

- Slechtere bevaarbaarheid rivieren
- Storingen spoor en luchtvaart 

door extreem weer
- Verlenging reistijden

Natuur

- Afnemende soortenrijkdom 
(biodiversiteit)

- Komst nieuwe soorten 
(ontregeling interactie soorten)

- Verzilting, vernatting en droogte

Klimaatverandering

Gezondheid

- Toename sterfte zomer en afname sterfte winter
- Hittestress
- Toename vectorgebonden ziekten
- Verslechtering luchtkwaliteit (zomersmog)
- Toename allergieën
- Toename water- en voedselgerelateerde ziekten
- Toename UV-blootstelling

Water

- Overstromingen kust en rivieren
- Wateroverlast
- Watertekort (droogte)
- Bodemdaling veengebieden
- Zoutindringing oppervlaktewater
- Verslechtering waterkwaliteit



De Hellendoornse ambitie 

“Samen aan zet.” 

 

"Een leefbaar dorp waar het ook de komende 
eeuw, ondanks of dankzij klimaatverandering, 

prettig en veilig wonen, werken en recreëren is." 

 



Thema’s klimaatadaptatiestrategie 

• Klimaatadaptatie in het buitengebied 
• Klimaatadaptatie in de woonkernen 
• Stresstesten voor de drie opgaven te nat, te droog en te 

warm 
• Aandacht voor voorbeeldprojecten 
• Samenwerking met instanties en bedrijven in projecten 
• Communicatie en voorlichting over klimaat 
• Periodiek klimaatevent 
• Handelen van de gemeente (programmering en 

capaciteit) 
• Interne afstemming 

 



    De Hellendoornse 

    Aanpak 
      Kwetsbaarheidsscan 

     Adaptatiescan 

    Adaptatieplanning 


