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De bijgevoegde visie (Groenblauw Eiland van Dordrecht) en de resultaten van de
risicodialoog klimaatadaptatie worden ter informatie aangeboden bij de raad. Beide
documenten zijn producten van de opgave groenblauwe stad. In deze
raadsinformatiebrief lichten we het proces, de inhoud en de verdere stappen toe voor
beide producten. En geven we de raad de mogelijkheid om een extra verdiepende sessie
te vragen op één of beide producten. De groenblauwe visie is opgesteld als document
waarin de huidige groenblauwe structuur staat, en de toekomstige ambities gegeven
groene structuren, klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit. De groenblauwe visie zou
in eerste instantie als achtergrond bij de omgevingsvisie worden aangeboden. Omdat dit
traject nu vertraagd is, maar de groenblauwe visie al wel klaar, wordt het hierbij
aangeboden aan de raad. Daarnaast bieden we ook de resultaten aan van de
risicodialoog klimaatadaptatie. Elke stad in Nederland moet volgens het Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie een stresstest, risicodialoog en uitvoeringsprogramma opstellen,
om aan klimaatadaptatie te werken. De risicodialoog is met gebiedspartners gevoerd op
het niveau van de stad, en er is een bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden. De
resultaten van de dialoog worden hierbij ter informatie aangeboden, en het verdere
proces wordt beschreven.
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Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2020 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - woensdag 30 september 2020 20:00
De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen
en verzoekt om de in de raadsinformatiebrief gesuggereerde verdiepingssessie op zowel
groenblauw als de risicodialoog klimaatadaptatie. Deze sessie wordt op de termijnagenda
van de commissie opgenomen.

