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Toelichting op het innovatie
Het kopen van een huis is een belangrijke beslissing en een van de weinige momenten
waarbij mensen echt ver vooruit kijken. Dit is daarom hét moment om ze te laten nadenken
over de gevolgen van klimaatverandering in hun leefomgeving. Staat van je Straat geeft
direct inzicht in de kwaliteit van uw straat!
Het klimaat verandert
De gevolgen van klimaatverandering zetten de leefbaarheid van onze groeiende steden
onder druk. Bodemdaling zorgt voor schade aan woningen, hevige regenval doet kelders
onderlopen, hittestress leidt tot slapeloze nachten, droogte zorgt voor schade aan groen en
een overstroming kan een gehele stad doen ontwrichten.
Maar hoe weet de burger in hoeverre klimaatverandering en de bijbehorende gevolgen voor
hem of haar van toepassing zijn? Hoe groot is de kans op een overstroming? Heb ik te
maken met bodemdaling? Ligt mijn huis in een gebied waar hittestress aanwezig is? Het
probleem is dat mensen hier vrijwel geen inzicht in hebben, áls ze er überhaupt al mee
bezig zijn.
Staat van je Straat
Wij denken dat het van belang is om mensen op het juiste moment het juiste inzicht te
bieden in de gevolgen van klimaatverandering. Daarom hebben wij Staat van je Straat
ontwikkeld. Een online tool die bewoners inzicht geeft in de kwaliteit van de directe
leefomgeving in relatie tot het veranderende klimaat. Het sterke van Staat van je Straat is
dat deze beschikbaar wordt gesteld op het moment dat mensen écht naar de toekomst
kijken: bij het kopen van een huis.
We kiezen voor het straatniveau omdat dit dicht bij de mensen staat en omdat data op een
steeds kleinere schaal beschikbaar zijn. Met behulp van een labelsysteem krijgen
toekomstige en huidige huiseigenaren inzicht in de score van de straat op het gebied van
droogte, hitte, wateroverlast en waterveiligheid. Op deze manier kan men een
weloverwogen keuze voor een woning maken, waarbij de kwaliteiten van de fysieke
leefomgeving worden meegenomen.
Participatie
Met Staat van je Straat geven we burgers inzicht in en maken ze bewust van de gevolgen
van klimaatverandering in hun leefomgeving. Wij geloven dat inzicht leidt tot actie. De
burger activeren om te participeren en zelf het heft in handen te nemen om de stad
klimaatbestendig te maken. Als je bedenkt dat 80% van de stad in eigendom is van
bedrijven en particulieren kun je nagaan dat juist door deze doelgroep te laten participeren,
de transitie naar een klimaatbestendige stad in een stroomversnelling komt. Zonder
participatie geen adaptatie. Deze gedachtegang sluit goed aan bij de huidige rolverdeling
tussen maatschappij en overheid en de nieuwe omgevingswet.
UIT HET JURYRAPPORT
... Sweco zorgt ervoor dat de gevolgen van klimaatverandering op het juiste moment worden
meegewogen in een belangrijke beslissing. Zo zal de beweging naar maatregelen indirect,
maar waarschijnlijk veel krachteriger, op gang komen... Het is wat de jury betreft een mooi
staaltje van omdenken...

