‘Klimaatstresstest en dan…?’
In een drukbezochte deelsessie wordt het concept van de klimaatstresstest
geïntroduceerd door Hasse Goosen van Climate Adapatation Services.
‘Via een 'klimaatstresstest' kun je per gebied de kwetsbare plekken voor
overstroming, wateroverlast, droogte en hitte bepalen. Hiermee stelt de stresstest
vast waar een lokale adaptatiestrategie op in moet spelen. Vervolgens ga je dieper
op het probleem in door gebruik te maken van de klimaateffectatlas. Hoe diep
overstroomt mijn gebied? Liggen er kwetsbare functies in het overstroombare
gebied? Moet ik rekening gaan houden met bodemdaling? Hoeveel weken per jaar
kan ik in de toekomst hittestress verwachten? De klimaateffectatlas biedt
handvaten om dit soort vragen te beantwoorden. Hoe meer we weten, hoe beter
we kunnen inspelen op een veranderend klimaat.’
Na deze introductie waarbij Hasse ook stilstaat bij het vernieuwde kennisportaal
(www.ruimtelijkeadaptatie.nl) presenteren drie partijen hun ervaringen na het
doen van een klimaatstresstest.
Rainproof
Aan het woord is Geertje Sonnen van Amsterdam Rainproof. Zij vertelt over het
‘rainproof’ maken van de stad Amsterdam. Geertje: ‘De stad wordt veiliger, maar
ook mooier, groener en leefbaarder als je het regenbestendig inricht.’ Zie ook haar
presentatie.
GrondRR
Vincent Grond van GrondRR, deelt zijn kennis over de stresstest. Zijn
uitgangspunt is een feitenrelaas van het natuurlijke systeem, als basis voor
belangrijke maatschappelijke ruimtelijke keuzes. Hij gebruikt voorbeelden uit
verschillende steden. Zie ook zijn presentatie.
Tauw
Ronald Wentink van ingenieursbureau Tauw bespreekt samen met Freddy ten
Kate van de gemeente Deventer de rol die de klimaatstresstest daar heeft
gespeeld. Vooral het vergroten van bewustwording en het betrekken van collega’s
is door de klimaatstresstest eenvoudiger geworden. Zie ook hun presentatie.
Panelgesprek
Met de sprekers en het publiek wordt vervolgens een panelgesprek gevoerd. Er is
een breed gevoelde urgentie aanwezig. ‘Soms moet er een klein rampje gebeuren
voordat er echt actie ondernomen wordt.’ Ook is het wel of niet opstellen van een
norm onderwerp van gesprek. Het panel is unaniem: ‘Een norm is niet haalbaar
en niet zaligmakend. Het zou uitsluitend schijnveiligheid bieden.’

