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Vandaag werd in alle media aandacht gevraagd voor het rapport van het IPCC en het daaraan 
verwante klimaatsignaal’21 van het KNMI over de klimaatverandering. We krijgen meer last van 
droogte, extremere wind, meer regenval en een variabeler waterpeil. Er wordt zelfs aangegeven 
dat de aarde in de komende 10 jaar gemiddeld 1,5 graad warmer wordt.
Daarbij wordt aangegeven in verschillende media, dat vooral de plekken in Nederland onder NAP 
(waaronder onze mooie gemeente zich ook bevindt) meer last ‘kunnen’ gaan krijgen van 
overstromingen, opkomend grondwater en heftiger weer. 
Wij beseffen ons dat het hier gaat over ‘worst case scenarios’, maar hebben wel wat vragen aan 
het college:

1. Is het college bekend met de rapporten van het IPCC en het KNMI? 
Beantwoording:
Ja, voornamelijk de conclusies die ook gedeeld zijn in de media.

2. Is er bekend wat specifiek het risico is voor Leiderdorp?
Beantwoording:
Ja, in 2019 een stresstest uitgevoerd. Hierin zijn op het gebied van droogte-, hitte-, en 
wateroverlast extreme situatie doorgerekend. De uitkomsten hiervan zijn in te zien op een 
interactieve viewer, benaderbaar via de website van de gemeente Leiderdorp. Via deze 
link is de viewer in te zien. 
De aandachtspunten voor Leiderdorp zijn opgenomen in een separaat rapport. De 
resultaten zijn gepresenteerd aan college en raad. 

3. Is er een plan om toekomstige overlast te voorkomen?
Beantwoording:
We staan op het punt om met de resultaten van de stresstest klimaatdialogen te gaan 
voeren met collega’s, inwoners en externe partners om te bepalen wat we wel en geen 
acceptabele risico’s vinden en waar we wel of geen maatregelen moeten nemen. Het 
resultaat van deze gesprekken is een uitvoeringsagenda en input voor de op te stellen 
klimaatstrategie Leiderdorp. Daarnaast hebben we al bestaand beleid waar we bij 
rioolvervanging altijd een gescheiden stelsel aanleggen, zodat er meer capaciteit is om 
regenwater af te voeren. Naast dit beleid zijn we ook bezig met;
- NK Tegelwippen
- Groene stad challenge
- Het vaststellen van een hemelwaterverordening (nieuwbouw)
- Met behulp van de Impuls Regeling Klimaatadaptatie (subsidie) aanbrengen van extra 

waterbuffers in het integraal wijkvervangingsproject Oranjewijk
4. Werkt de gemeente samen met waterschappen en buurgemeenten aan een integrale 

oplossing?
Beantwoording:
Ja, vanaf 2012 werken we nauw samen met de partners uit de Leidse regio in de 
waterketen. Hierin zijn de gemeente Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude, 
Leiderdorp, het Hoogheemraadschap van Rijnland en waterleveranciers Dunea en Oasen 
vertegenwoordigd. Hierin maken we gebruik van elkaars kennis en kunde en hebben we 
bijvoorbeeld gezamenlijk het Integraal Waterketenplan (IWKP) opgesteld en vastgelegd. 

https://gisconnect.anteagroup.nl/Html5Viewer/Index.html?configBase=https://gisconnect.anteagroup.nl/Geocortex/Essentials/REST/sites/KlimaatstresstestLeiderdorp/viewers/Mobiel/virtualdirectory/Resources/Config/Default


5. Wat zijn de mogelijkheden die wij als gemeente hebben om onze burgers te beschermen 
tegen het water?
Beantwoording:

- Meer inzicht geven in de problematiek (stresstest), het opstellen van een 
uitvoeringsagenda en een klimaatstrategie.

- Bij het vervangen van de riolering een gescheiden stelsel aanbrengen 
(bestaand beleid IWKP).

- Bewust zijn creëren over de klimaatproblematiek  en het informeren en 
stimuleren van inwoners en bedrijven voor het nemen van maatregelen om 
wateroverlast tegen te gaan (klimaatdialogen).  

Bronnen:
- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf  
- https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/klimaatsignaal21  
- https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2021/nieuw-ipcc-rapport/  
- https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zo-erg-wordt-het-ook-weer-niet-met-het-klimaat-  

hoe-het-rampscenario-de-bovenhand-krijgt~ba7b2e35/

Beantwoording vastgesteld door het college d.d.
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