5 vragen over …

De City Deal Klimaatadaptatie
Steden zijn steeds belangrijker als motor voor de economie.
Driekwart van de Nederlandse bevolking woont in een
stedelijke omgeving en dit zal de komende decennia nog
verder toenemen. Verstedelijking kent echter ook een keerzijde;
de sociale en fysieke leefbaarheid staat in de steden stevig
onder druk. Om groei, leefbaarheid en innovatie in de steden
te bevorderen worden tal van City Deals afgesloten. Branche
vereniging VHG heeft zich in september dit jaar aangesloten bij
de City Deal Klimaatadaptatie.
Tekst: Annemieke Bos

Wat is een City Deal?
In een City Deal werken partners uit de
steden, publiek en privaat, samen met
de rijksoverheid aan nieuwe oplossingen
voor grote maatschappelijke opgaven
zoals energietransitie, klimaatverandering
en gezond stedelijk leven. De City Deals
moeten inhoudelijke resultaten opleveren,
maar ook kan worden geleerd van de
manier waarop partijen samenwerken.
Wat werkt goed en wat werkt minder?

Wat houdt de City Deal Klimaat
adaptatie in?
Klimaatbestendig inrichten, bouwen,
wonen en leven vraagt om een omslag in
denken en doen. Zo vraagt het bijvoor
beeld van overheden om op een andere
manier met (onder andere) de inrichting
van de openbare ruimte om te gaan.
Maar ook burgers kunnen anders (leren)
omgaan met de klimaatveranderingen,
denk aan groene daken of groenere tuinen.
Om te komen tot klimaatbestendige
stedenmoeten overheden daarom nog
meer met andere partijen optrekken.
Van lokale overheid tot ontwikkelaar, van
beleidsmaker tot beheerder, van bestuur
der tot bewoner. Intensieve samenwerking
is de sleutel.
Leren, experimenteren en innoveren
staan centraal in deze City Deal. Samen
werking gebeurt in concrete praktijksitua
ties. De geleerde lessen worden gedeeld
met andere partijen zoals het onderwijs.

Wie nemen er allemaal deel aan
deze City Deal?

Wat gaat VHG doen binnen deze
City Deal?

Betrokken partijen bij deze City Deal: de
gemeenten Zwolle, Dordrecht, Rotterdam,
Den Haag, Gouda, Eindhoven, Breda,
Amersfoort, het ministerie van Infra
structuur en Milieu, Unie van Water
schappen, de waterschappen Waterschap
Drents Overijsselse Delta, Amstel, Gooi en
Vecht en Vallei en Veluwe, Provincie Over
ijssel, Hoogheemraadschap van Schie
land en Krimpenerwaard en Hoogheem
raadschap van Delfland.
En dan nog tal van samenwerkings
partners: Unesco-IHE, Hogeschool
Amsterdam, Universiteit van Utrecht,
Hanze Hogeschool, Branchevereniging
VHG, Ecoshape, Heijmans, BPD Ontwik
keling, Kennisland, Tauw, Het Netherlands
Water Partnership (NWP), Het Rotterdam
Centre for Resilient Delta Cities (RDC).

Branchevereniging VHG neemt deel in
drie werkgroepen:
• Klimaatrobuuste gebiedsontwikkeling:
hoe kun je klimaatbestendigheid mee
nemen in gebiedsontwikkelingen in
zowel nieuw als bestaand stedelijk
gebied?
• Nature Based Solutions: praktijk en
theorie leveren bewijs dat er meer
rendement te halen valt uit klimaat
adaptieve maatregelen.
• Maatschappelijke initiatieven: hoe
kunnen bewoners, professionals en
bestuurders effectief samenwerken
aan een klimaatbestendige stad?

Waarom heeft Branchevereniging
VHG zich aangesloten?

Bron: Agenda Stad
Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk,
steden en stakeholders gericht op het
versterken van groei, innovatie en leefbaarheid
van Nederlandse steden.

VHG neemt deel aan deze City Deal
omdat het waardevolle input kan leveren
over de meerwaarde van groen als
oplossing voor een aantal maatschap
pelijke problemen in de steden. Daar
naast hecht VHG er belang aan om meer
samenwerking te bereiken in de keten
die betrokken is bij de inrichting en
ontwikkeling van steden.

In de komende nummers van VHG
Magazine leest u meer over deze thema’s
en hoe VHG daar mee bezig is.

Meer weten?
Meer informatie over de City Deal
Klimaatadaptatie vindt u op:
www.agendastad.nl
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