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VOORTGANGSNOTITIE
De stad Rotterdam voorbereiden op een extremer
klimaat, dat is onze opgave. We werken daar
keihard aan samen mét de Rotterdammer.
Na vaststelling van de Uitvoeringsagenda
Rotterdams WeerWoord in november 2020 is
dit de eerste voortgangsnotitie. Hierin laten we
zien waar we op dit moment mee bezig zijn.
Samen met een grote betrokken groep van actieve
partijen in de stad. Daarnaast staat er nog het
nodige op stapel. Deze rapportage is dan ook
niet meer dan een eerste momentopname.
In deze rapportage komen kort aan bod:

Voortgang collegetarget 10
Ontwikkeling van een Programmakader 2030
Resultaten 2020
Vooruitblik WeerWoord 2021-2022
Overeenkomsten met partijen in de stad
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VOORTGANG COLLEGETARGET 10
In de lopende collegeperiode wordt vooral ingezet op collegetarget 10 ‘extreme neerslag’. Deze stelt dat het aantal panden
dat geen verhoogde kans op wateroverlast heeft bij heftige
regenval stijgt van 88% naar 90%.
We liggen ruim op schema waardoor de verwachting is dat
de target van 90% gehaald wordt en wellicht zelfs meer!
De tussenstand op dit moment is 89,5%, of te wel ruim driekwart van de target gehaald. Dit is bepaald met een nieuwe
modelberekening. Daar komen de resultaten van de projecten
die in 2021 en 2022 uitgevoerd worden nog bij.
Door verbetering van het model zijn we erachter gekomen dat
de nul-situatie niet 88% maar 86,7% is. De benodigde inspanning om de target te halen is dus groter dan gedacht.
Over de noodzaak van herdefinitie van de target is een gesprek
gevoerd met de rekenkamer. Uitkomst is dat de huidige definitie
wordt behouden maar wel enkele kleine wijzigingen worden
doorgevoerd ter verbetering van de toetsbaarheid.
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PROGRAMMAKADER 2030
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Het Programmakader 2030 legt de basis voor een brede uitvoering
van klimaatadaptatie vanuit een integraal kader. Het programma
kader biedt richting en inzicht in de integrale opgaven en prio
riteiten voor de komende 8 jaar. Daar werken we aan via zes
inhoudelijke thema’s en vier uitvoeringssporen. De aanpak van
klimaatadaptatie kan gemeente Rotterdam niet alleen, daarom

neerslag

hitte

droogte

bodemdaling

grondwater

overstroming

werken we met onze partners (waterschappen, Evides en de
woningcorporaties) aan deze grote transitie.

‘Met het Rotterdams WeerWoord geven
we antwoord op een extremer klimaat,
samen mét de Rotterdammers’
wethouder Bert Wijbenga

We zijn eind 2020 gestart met de werkzaamheden voor het pro-

De zes inhoudelijke thema’s (neerslag, hitte, droogte, grondwa-

grammakader. Inmiddels zijn de eerste brede dialoogsessies met

terpeil, overstroming, bodemdaling) geven aan waar opgaven

de partners, stakeholders en geïnteresseerden gevoerd. De focus lag

optreden voor klimaatadaptatie. De vier sporen voor de uitvoering

daarbij op de opgaven voor de komende jaren. Voor de zomer volgt

(bestaand vastgoed, nieuw vastgoed, openbare ruimte en alle

een 2e ronde dialoogsessies gericht op de kansen en mogelijkheden

Rotterdammers) geven aan waar welke werkzaamheden plaats-

vanuit deze partners, stakeholders en geïnteresseerden. Het doel

vinden. Via de combinatie van de thema’s met die vier sporen

van de sessies is te komen tot een gezamenlijk beeld van opgaven

maken we een prioritering, om inzichtelijk te maken wanneer we

en kansen vanuit alle betrokkenen op basis waarvan we prioriteiten

integraal gaan werken aan welke opgaven en hoe we toewerken

kunnen gaan stellen. Wij als gemeente, maar ook onze partners,

naar de beoogde doelen.

stakeholders, zoals bedrijven en inwoners.
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RESULTATEN WEERWOORD 2020
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26 Nov

13.30 - 17.30 uur

ROTTERDAMS
WEERWOORD
13.30 - 17.30 uur
FESTIVAL ZALEN
ROTTERDAMS

26 Nov
WEERWOORD
FESTIVAL

13:15

BEWAAR DIE DATUM DAN!

NIETS IS
NIETS
IS
ONMOGELIJK!
BEWAAR DIE DATUM DAN!

ONMOGELIJK!

13:30

15:30

Wat gebeuren er een hoop toffe klimaatadaptieve dingen in de stad!
Wij hebben echt het gevoel dat we in een stroomversnelling zitten.
Er zijn deze zomer bijna 40.000 tegels gewipt, 1000 geveltuintjes

Diergaarde Blijdorp

Rotterdam is de eerste

Er zijn 5 groenblauwe

heeft een waterbergend

winnaar van het

In
november
is ingediend
het eerste
online
747 aanvragen
voor groenbudgetten
en nog veel meer!

schoolpleinen aangelegd

De subsidieregeling
klimaatadaptatie

voorplein gekregen bij

NK tegelwippen met bijna

in samenwerking met

was een groot succes.

georganiseerd met ruim

bijgekomen, 1000 regentonnen verspreid, via Opzoomer Mee

WeerWoord festival

zomer de langste en heetste hittegolf sinds er gemeten wordt. En stortbuien hebben
we ook beleefd. Het weer wordt merkbaar extremer en we moeten nog heel veel doen,

Kortom, hoe lekker we ook bezig zijn, onze acties kunnen vast nóg creatiever,
grootschaliger, effectiever, gekker! Daarom trekken we de meest wonderbaarlijke,

de oude entree. Onder

48.000 gewipte tegels.

Rotterdam gaat voor groen.

Het budget van € 500.000

250 deelnemers van binnen en

de stenen van het

Tijdens het NK zijn 1.000

Door de schoolpleinen zijn

is bijna volledig benut.

buiten de gemeente. Een mix

plein wordt 9.000 m3

geveltuinen aangelegd en

kinderen meer buiten en

Met de subsidie is aangelegd:

van virtuele ontmoeting,
Dromen, Doen en Dialoog met

regenwater opgevangen

is twee keer het record van

bewegen daardoor ook meer.

932 m

met bufferblocks.

langste geveltuin verbroken.

Dit is goed voor de concen-

waterberging

Op dit moment is de gevel

tratie en rust. Ook zorgt het

6.256 m

tuin bij de Peperklip

groen voor verkoeling en

afgekoppeld oppervlak

de langste van Nederland

schaduw en wordt het water

11.692 m2

beter afgevoerd bij hevige

nieuw groen

regenbuien.

(inclusief 64 groene daken)
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2

16:15

Maar we moeten ook wel. Na de droogste zomer allertijden vorig jaar, hadden we deze

willen we deze extremen echt goed kunnen opvangen in de stad.

meest onmogelijke verhalen van binnen en buiten Rotterdam voor je uit de kast.

Om jouw creativiteit en energie nog meer aan te jagen. En te laten zien: yes, we can!
Niets is onmogelijk. Wij kunnen klimaatverandering aan!

een echte festivalervaring.

Ke

14:30

17:15
17:30

F
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RESULTATEN WEERWOORD 2020

Dromen over hoe Rotterdam eruit
ziet in 2060 en hoe de stad inspeelt
op klimaatverandering. Dit is te
zien op de IABR tentoonstelling

Meteopolis. De tentoonstelling
is als gevolg van corona alleen
digitaal te bezoeken via
www.meteopolis.nl
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VOORUITBLIK WEERWOORD 2021—2022
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SPOOR BUITENRUIMTE

De volgende projecten worden uitgevoerd in de

1 Amelandseplein en omgeving

8 Hoogvliet

aankomende twee jaar en leveren een bijdrage aan

2 Kokerplein

9 Heijplaat

de collegetarget. Dit is niet de definitieve lijst, er

3 Nachtegaalplein

10 Kop van Feijenoord

worden de komende tijd nog projecten toegevoegd.

4 Lariksplein

11 Reyeroord

5 Driehoeksplein

12 Maashavenkade

6 Katendrechtse Lagendijk

13 Slotboomplein

7 Juliana van Stolberglaan

14 Architectenbuurt
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VOORUITBLIK WEERWOORD 2021—2022
SPOOR NIEUWBOUW

Gemeente Rotterdam maakt werk
van klimaatadaptief nieuw vastgoed

1 Beleidsinstrumenten voor
omgevingsbeleid
•

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie
uitgesproken om vanaf 2030 klimaatadaptief

Opnemen van klimaatadaptatie-opgave
in de omgevingsvisie

•

te handelen. Voor nieuw vastgoed zetten we

Verkennen van het Rotterdams
WeerWoord als omgevingsprogramma

aankomend jaar in op:
•

Het ontwikkelen van een quickscan voor

2 Juridische instrumenten voor
publiekrechtelijke borging
van minimale klimaateisen

duurzame gebiedsontwikkeling

•

Duidelijke postionering van klimaat
adaptatie in de omgevingsvisie Rotterdam

•

•

•

Verkenning opstellen verordeningen

Het updaten van het standaard format

met koppeling bestemmingsplan

van een nota van uitgangspunten

(omgevingsplan vanaf 1 januari 2022)

Actieve betrokkenheid bij het convenant
Klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland
en daarmee de realisatie van het klimaat
adaptieve provinciale beleid

3 Juridische instrumenten voor
privaatrechtelijke borging
in een project
•

Klimaatadaptatie maatregelen uitvragen
in projecten met eisen bij gemeentelijke
tenders of via private maatwerkafspraken
bij particulier grondbezit

•

Contractueel waarborgen in
gronduitgifte-overeenkomsten,
anterieure- of erfpacht-overeenkomsten
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VOORUITBLIK WEERWOORD 2021—2022
SPOOR NIEUWBOUW

4 Financiële instrumenten
voor het aanjagen van
klimaatadaptatie maatregelen
•

Openbare gebiedskaarten met de
klimaatadaptatie-opgave

•

Rotterdams WeerWoord academie

Omgevingsprogramma voor het

voor kennisontwikkeling binnen

borgen van capaciteit voor deskundig

de gemeentelijke organisatie

advies over klimaatadaptatie in de
•

•

•

Handboek minimale eisen en toepassing

ontwikkeling van nieuw vastgoed

maatwerk maatregelen klimaatadaptatie

Verkenning van regelingen voor

voor adviseurs duurzaamheid bij

grondprijzen voor klimaatadaptief

gebiedsontwikkeling

nieuw vastgoed

7 Samenwerking in de regio en nationaal
5 Procesinstrumenten voor ontwikkeling
nieuw vastgoed
•

Vuistregels stedenbouw Rotterdam

•

Instrumenten gebruikt voor planteams

Vanuit het Convenant Klimaatadaptief
Zuid-Holland samenwerken aan klimaat
adaptief nieuw vastgoed in de regio

•

In overleg treden met de Rijksoverheid

zoals een opdrachtverkenning,

over het opnemen van klimaatadaptatie

opdrachtbrief, nota van uitgangspunten

in het Bouwbesluit

en programma van eisen

6 Kennisdeling voor betrokkenen bij de
ontwikkeling van nieuw vastgoed
•

•

Openbare kaarten om klimaatadaptatieopgave van de locatie van het project in
te zien
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VOORUITBLIK WEERWOORD 2021—2022
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Naast de projecten op de vorige pagina’s gaan we het komende jaar op veel
plekken in de stad aan de slag, op een innovatieve manier, samen met de stad.

Samen met de drie water-

Veel aandacht voor Rotterdam

titel verdedigen tijdens

Vergroening Kop van
Feijenoord, bijna 2 ha over-

schappen in Rotterdam

tijdens de Climate

deel van Zuidplein wordt

het NK Tegelwippen 2021.

bodige tegels kunnen uit de

is een regentonnenactie

Adaptation Summit op

afgekoppeld. Dit wordt de

Nu kunnen alle steden in

openbare ruimte verwijderd

opgezet. Ruim 600 regen-

25 januari, waarbij burge-

Urban Water Buffer Ahoy,

Nederland meedoen. De actie

worden met groen ervoor in

tonnen worden geplaatst bij

meester Aboutaleb host

een ondergrondse water

is gestart op 30 maart en ons

de plaats. Dit wordt gekop-

inwoners in alle wijken van

was van het mayors forum.

berging zoals bij het Sparta

doel voor dit jaar is gezet

peld aan rioolvervanging.

de stad. Meer informatie:

Tevens is het internationale

stadion. Het opgevangen

op 100.000 tegels. Als extra

www.hetregenttonnen.nl

programma 1.000 Cities

water kan hergebruikt

service wordt de Rotterdamse

Adapt Now gelanceerd.

worden voor planten, verkoe

Tegeltaxi ingezet.

#1.000 CAN

Het gehele parkeerter-

Dit jaar willen we onze

rein van Ahoy en een

ling en evenementen zoals
de ijsvloer bij Holiday on Ice.
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VOORUITBLIK WEERWOORD 2021-2022

Er is een Pilot gestart om

In Reyeroord wordt

In navolging van de tuin in

meer kennis en ervaring

geëxperimenteerd met

op te doen met schaduw-

11

Denken buiten kade(r)s

de Afrikaanderwijk worden

150.000 bloeiende
voorjaarsbloemen

diverse soorten nieuwe

9 tuinen van de wijk

Wie de lente wil voelen, fietst

adaptatiestrategie voor

doeken als potentiële oplos-

regentonnen. Zo komen er

aangelegd. Deze tuinen

of wandelt langs diverse

waterveilig leven buitendijks

sing voor het hitteprobleem.

10 schutttingtonnen. Dit is

worden de komende tijd

locaties in de stad waar een

gelanceerd. De handreiking

Een belangrijke pijler hierbij

een regenton die precies op de aangelegd samen met bewo-

oase van voorjaarsbloemen

beschrijft drie stappen om

is de beleving van gebrui-

grens van publieke- en private ners van de wijk en dienen

bloeit. In november vorig jaar

met een vliegende start tot een

kers, maar ook de meetbare

ruimte wordt neergezet.

als informatiepunt over

deelde Groene Cirkels 150.000

adaptatiestrategie te komen

verkoeling en de hoeveel-

Het opgevangen regenwater

klimaatadaptatie.

biologische bloembollen

voor de stedelijke gebieden die

heid tijd, arbeid en geld die

kan gebruikt worden in de

uit aan groene initiatieven

niet beschermt worden door

er nodig is voor het goed

tuin, maar ook door de buurt.

in onze stad. Daarmee is

onze dijken.

installeren en onderhouden

Daarnaast wordt er een grote

een start gemaakt met een

van de schaduwdoeken.

slimme regenton geplaatst.

Rotterdams bijenlandschap

Momenteel worden verschil-

en de verfraaiing van het

lende categorieën locaties

zeer benodigde extra groen

onderzocht.

in de stad.

Dit voorjaar is de handreiking
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OVEREENKOMSTEN MET PARTIJEN IN DE STAD
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Vanuit de tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie is door
het Rijk 4,566 miljoen euro voor Rotterdam beschikbaar
gesteld. Tot 2023 kan jaarlijks een aanvraag ingediend worden.
Gezamenlijk met de waterschappen en de provincie Zuid-Holland
wordt nu gewerkt aan een eerste aanvraag. De aanvraag bevat een
afgestemd maatregelpakket inclusief de benodigde cofinanciering.
Voor de aanvraag van 2021 wordt naar verwachting aangesloten
bij al lopende projecten zoals het Driehoeksplein, Lariksplein,
Schouwburgplein en de aanleg van waterberging in Reyeroord.
De eerste aanvraag voor de rijksbijdrage zal dit najaar door alle
partijen officieel ondertekend worden.
Met de woningcorporaties is op 22 maart een intentieovereenkomst getekend. De gemeente en woningcorporaties Havensteder,

Najaar 2021 zal het Rotterdams bestuursakkoord water en klimaat

Woonbron, Woonstad Rotterdam en Vestia hebben hun hand-

getekend worden met de waterschappen. Hierin worden diverse

tekening gezet en met deze overeenkomst gaan zij zich samen

waaronder ook financiële afspraken gemaakt tussen Rotterdam en

inspannen voor een unieke samenwerking om onze stad voor te

de waterschappen. Zowel over WeerWoord maar ook over de verdere

bereiden op het toekomstige klimaat.

samenwerking in de afvalwaterketen.
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