Hillegom

Agenderingsvoorstel Raadscommissie
presentatie Klimaatadaptatie
aan:

de raad van de gemeente

zaaknummer:
datum voorstel:
datum collegevergadering:
datum bijeenkomst:
agendapunt:
portefeuillehouder:
behandelend ambtenaar:
e-mailadres:

Z-20-157903
15 december 2020
14 januari 2021
0
Dhr. A. de Jong
Remko van Eeten
R.vanEeten@hltsamen.nl

Aanleiding
Het klimaat verandert, en dat brengt uitdagingen met zich mee. Naast de
zeespiegelstijging, krijgen we te maken met hogere temperaturen, nattere winters,
hevigere regenbuien en drogere zomers. Om de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen
in een veranderend klimaat leefbaar te houden, slaan we de handen ineen. In lijn met het
bestuursakkoord Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie heeft HLTsamen nu beeld hebben waar
in de toekomst uitdagingen en kansen ontstaan, zodat ze zich hierop kan voorbereiden.
Landelijk kader
In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie is de ambitie vastgelegd om Nederland
klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Daarmee is een transitie ingezet, die in
2050 voltooid moet zijn. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) staat hoe
gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk deze transitie kunnen doorlopen. Er
zijn zeven ambities geformuleerd, waar dus ook gemeenten invullingen aan moeten gaan
geven.
Van gemeenten wordt verwacht dat ze de eerste twee ambities in 2020 oppakken:
1. Kwetsbaarheden in beeld brengen
2. Risicodialoog voeren en strategie opstellen.
Op dit moment staat de gemeente op het punt de ambitie en visie op te stellen. Alvorens
deze stap te maken worden de gemeenteraden afzonderlijk geïnformeerd over de inhoud
DPRA en stappen 1 en 2. Hierbij zal de gemeenteraad aan de hand van een voorgenomen
stappenplan worden informeert hoe de ambitie en visie tot stand kan komen rekening
houdend met onder andere de Omgevingsvisie en lokale stakeholders.
Doel van agendering
Doel van deze bijeenkomst is de gemeenteraad te informeren over;
1. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in zijn algemeenheid. Op hoofdlijnen te
informeren de gevonden klimaateffecten binnen HLT en specifiek voor Hillegom.
2. De gemeenteraadsleden actief te betrekken hoe de ambitie en visie kan worden
vastgesteld.

Opzet van het agendapunt
De projectleider vanuit Nelen&Schuurmans, Wisse Beets, zal een presentatie geven over
klimaatadaptatie in zijn algemeenheid en welke stappen HLT nu heeft doorlopen. Hierbij
zal ook de koppeling worden gemaakt met de vastgestelde omgevingsvisie. Duur van de
bijeenkomst is 30 minuten, 15 minuten presentatie en 15 minuten vragenronde voor de
raadsleden.
Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders
Geen inbreng
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
In december 2020 wordt deze presentatie in de raadscommissie in Lisse en Teylingen
gegeven.

Urgentie
Om processen in tijd te synchroniseren en begin 2021 een inhoudelijk stap te maken voor
het vaststellen van een ambitie en visie op gebied van klimaatadaptatie met elk
gemeenteraad is het belangrijk dat deze stap begin 2021 te nemen.

Bijlagen en achtergrondinformatie
geen

namens het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. drs. C.B. Baauw
secretaris

Dhr. A. van Erk
burgemeester

