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Kennisnemen van 
Aanvraag Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie met het Netwerk Water en Klimaat.  
 
   
 
Inleiding 
Het klimaat verandert. Als gemeente bereiden we ons hierop voor. Met het Beleid Klimaatbestendig Oudewater 
2050 heeft Oudewater de stip op de horizon en antwoord op de vraag: ‘Wanneer zijn we klimaatbestendig?’. Door de 
inrichtingseisen en -principes uit het beleid toe te passen samen met het uitvoeren van het Uitvoeringsplan 
Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR) halen we de beleidsdoelen. Dit draagt onder andere bij aan het tegengaan 
van wateroverlast en hittestress. Daarnaast zorgt dit voor het verbeteren van de fysieke en sociale leefomgeving.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Om gemeenten tegemoet te komen in de opgave die voor hen ligt op het gebied van klimaatadaptatie heeft het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie opgezet. In samenwerking met ons 
regionale Netwerk Water & Klimaat kunnen we drie maal een aanvraag indienen. Als netwerk kunnen we in totaal 
aanspraak maken op een bijdrage van €7.449.647,-. De gemeente Oudewater kan binnen de looptijd van de regeling ten 
minste aanspraak maken op €210.600,-. In de eerste aanvraag heeft de gemeente Oudewater geen aanspraak gemaakt 
op deze €210.600,-. In deze tweede (van drie) aanvraag, vragen we de gehele rijksbijdrage aan van €210.600,-. Door 
middel van deze aanvraag Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie kunnen er versneld klimaat adaptieve maatregelen, 
vastgesteld in het Uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR), geïmplementeerd worden. Zonder de 
bijdrage vanuit de impulsregeling zouden er tussen 2022 en 2027 minder wateroverlast locaties, natuurvriendelijke oevers 
en duikers aangepast kunnen worden in de openbare ruimte. De impulsregeling biedt ons de mogelijkheid maatregelen te 
nemen die de sponswerking van Oudewater nog verder vergroten, wateroverlast beter tegen te gaan en de waterkwaliteit 
in de watergangen te vergroten. De maatregelen die hiermee versneld en meer worden uitgevoerd zijn:  

  Aanpassen van maaiveld t.b.v. voorkomen wateroverlast en verdroging  
Het uitvoeren stromenbanen en grijs voor groen maatregelen uit KbOR.  

  Waterberging vergroten d.m.v. natuurvriendelijke oevers  
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers uit KbOR. 



  Afvoercapaciteit van de riolering vergroten  
Het vervangen en vergroten van duikers uit KbOR. 

 
 
   
 
Financiën 
De bijdrage vanuit de tijdelijke impulsregeling behelst maximaal één derde van de totale kosten voor de klimaatadaptatie 
maatregelen. De overige kosten worden door de gemeente en eventueel provincie Utrecht of Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlande gedragen. In het geval van de bovengenoemde projecten worden deze gedekt uit het Uitvoeringsplan 
Klimaatbestendige Ruimte dat gedekt is uit de rioolheffing. Voor aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het 
vervangen en vergroten van duikers rekenen we op 50% cofinanciering van het Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden.  
 
 
 
  
 
   
 
Vervolg 
In deze tweede aanvraag Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie wordt invulling gegeven aan de beschikbaar gestelde 
impulsgelden. Bij de derde aanvraag kunnen we geen aanspraak maken op het deel van de beschikbaar gestelde 
impulsgelden voor de gemeente Oudewater. Mochten gemeenten er niet aan toekomen om een invulling te geven aan 
hun deel van het beschikbare budget, dan wordt het restbedrag in de derde aanvraag verdeeld over de gemeenten die 
dan nog graag aanspraak maken. 
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