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Introductie
Op 2 februari 2017 vond de eerste Regiotafel “Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie” (DPRA) plaats in
Breda. De bijeenkomst dient ook om relevante bijdragen op te halen voor het Deltaplan 2018.
Waarbij voor het eerst ook aandacht wordt besteed aan ruimtelijke adaptatie.
Doel van de bijeenkomst
1
Herkennen/ erkennen van de urgentie van ruimtelijke klimaatadaptatie.
2
Agenderen van het ambitieniveau: Klopt het dat een ‘Niveausprong’ nodig is?
3
Agenderen van wat nodig is: Hoe dit ambitieniveau te realiseren?
Doel van de bijeenkomst was, naast het verder versterken van Brabantse samenwerking tussen provincie,
waterschappen, gemeenten, bedrijven en organisaties om gezamenlijke eigen aanpak te ontwikkelen en
hiervoor een ‘bod’ richting het rijk te doen, ook het delen van commitment op dit urgente thema, het bepalen
van de ambitie en het benutten van die samenwerking voor het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak.

Deelnemers
Ruim zestig deelnemers met bestuurders/ ambtenaren vanuit waterschappen (ruim 50 %),
gemeenten (circa 15 %), Provincie (circa 5 %) Rijksoverheid (circa 8 %) en maatschappelijke
organisaties (circa 20 %).
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Plenaire aftrap
Sprekers
Paul de Beer

Wethouder Financiën,
Duurzaamheid en Sport in Breda

“Er is een nauwe band tussen het verloop van het
klimaat en de positie van Breda. We pakken dit al jaren
heel actief op. Twee rivieren vloeien hier samen in de
singels. We liepen het risico om een badkuip te worden.
Vanuit waterveiligheidsurgentie zijn in het verleden al
goede beslissingen genomen om de waterveiligheid
beter te borgen. Groenontwikkeling zat daar ook al in.
Het thema is gaandeweg breder geworden en zal in de
toekomst nóg veel breder opgepakt moeten worden.
Daar moeten we het vooral over hebben in de
werksessies. Neem bijvoorbeeld het Kasteelplein in
Breda, dat was een hittestresspunt, hoe brengen we de
hitte omlaag? Er zijn inmiddels enkele waterfonteintjes
geplaatst. Om meer te kunnen bewerkstelligen is
gemeente Breda inmiddels ook met de betrokken
ondernemers in overleg. Wat kunnen zij bijdragen aan
het verbeteren van de omgeving waarin zij hun
onderneming hebben gevestigd?”

Site: Programma klimaatadaptatie Breda
'Energiek Breda’ is de samenwerking tussen de vier O’s: Ondernemers, Overheid, Onderwijs
en Ondernemende burgers. Samen hebben zij al veel bereikt in Breda!

Stefan Kuks

Voorzitter landelijke
stuurgroep DPRA
Watergraaf Vechtstromen

“Het is belangrijk gezamenlijk eigenaarschap te
ontwikkelen voor het vraagstuk en tot veel meer
samenwerking te komen. Zuid wil voorop lopen in deze
samenwerking – dat is mooi!
Voor het Deltaplan ruimtelijke klimaatadaptatie zijn
wateroverlast en hitte de problemen om op te
focussen. Voor nu is vooral van belang hoe je daar
vanuit de optiek van ruimtelijke ordening op in kan
spelen. Belangrijke vraag is dan welke rol je als
gemeente kan spelen?.”
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Sofie Stolwijk

Projectleider
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

“Er is grote urgentie om sneller meer te doen”. De enorme
hoosbuien in Brabant laten dat zien. Met het Deltaplan
richten we ons een klimaatbestendige situatie in 2050, maar
we zien nu al dat er in 2020 al veel meer gerealiseerd moet
worden dan we eerder dachten. Er moet een tandje bij.
Belangrijk punt zal zijn het kiezen van een goede
sturingsfilosofie. Trefwoorden zijn in ieder geval
samenwerking, stimuleren en faciliteren.
Het Deltaplan wordt opgebouwd uit regionale plannen.
Daarom is de regionale betrokkenheid zo belangrijk. De
vraag is wat willen we bereiken en hoe gaan we
samenwerken?”

Stellingen – een eerste peiling onder de deelnemers
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Ter inspiratie: deltaplan voor inhoudelijk vraagstuk én voor samenwerking
Igno Pröpper

(dagvoorzitter)
Directeur Partners+Pröpper

De term ‘Deltaplan’ is terecht gekozen. Het vraagstuk is
immens. ‘Deltaplan’ verplicht om uit een ambitieus vaatje te
tappen.
Het gaat dan niet alleen om de inhoud – ruimtelijke adaptatie
aan het klimaat: het omgaan met veel water en veel hitte, maar
ook om de kwaliteit van samenwerking tussen overheden,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers’.
De opgave is om veel meer te werken vanuit integrale opgaven
in plaats vanuit ‘kokers’ of deze nu opgetrokken worden vanuit
een sector, een thema of een actor. Dit vraagt denken in termen
van ‘aandeelhouderschap’ in gemeenschappelijke opgaven. In
deze opgaven kan het naast klimaat ook gaan om economie,
natuur en landbouw, cultuur, leefbaarheid, woningbouw etc.
Binnen deze benadering kan je nog steeds specifiek inzoomen
vanuit de optiek van ruimtelijke klimaatadaptie. De term
‘portfoliomanagement’ is dan van toepassing waarbij je aandeel
neemt in meerdere kansrijke en belangrijke opgaven, waar je
inschat dat deze opgaven een goede bijdrage leveren aan
ruimtelijke klimaatadaptatie.
Samenwerken dwars door organisatiegrenzen is nodig, publiek
en privaat, met partners vanuit verschillende schaalniveaus.

Animatiepresentatie Igno Pröpper (youtube)
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Reactie vanuit een aantal deelnemers
Wilbert Seuren
(Wethouder
gemeente Eindhoven)

Jan van Mourik
(Brabants Zeeuwse
Werkgevers)

Johan van den Hout
(Gedeputeerde
provincie Noord-Brabant)

“Ik ben hier omdat ik zie dat
klimaatadaptatie nodig is en ik
wil leren wat we kunnen doen.
Wat ik al wél weet is dat we
veel verder moeten kijken dan
het lokale belang en moeten
samenwerken in de gehele
regio. Het is inderdaad
belangrijk om verschillende
doelen te combineren.”

“Dit onderwerp wordt de
komende jaren heel belangrijk
ook voor de bedrijven. Als
bedrijfsleven willen we graag
samenwerken.”

“Nu is het nog financieel lastig
om geld te mogen inleggen in
gemeenschappelijke opgaven
waar niet alleen de kleur van
het eigen sectordoel in beeld
is. Sofie Stolwijk zei ook: het
gaat om inhoud en extra
middelen, maar het gaat ook
om een andere
besturingsfilosofie. We
moeten door grenzen heen
gaan samenwerken. Dit is een
belangrijk discussiepunt in de
werkgroepen.”
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Aan de slag in werkgroepen
Intensieve samenwerking
en goede energie!

Kernresultaten uit de werkgroepen
Peter Glas
Waterschap De Dommel

“Wat betreft waterveiligheid en droogte moet er echt een
tandje bij. Maar kom niet met een doemdenkverhaal. Laat
zien hoe je klimaat kan verbinden aan water, gezondheid,
cultuur, economie et cetera.
We moeten het totale netwerk gebruiken om pieken en dalen
aan te pakken. Dat gebeurt echt nog onvoldoende. Er moet
meer zelfredzaamheid komen. Hiervoor moeten we draagvlak
creëren zodat de overheid het ook beter kan aanpakken en
steun vindt bij plannen.
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Ook moeten gebiedscommissies worden samengebracht. Een
breed draagvlak voor urgentie is nodig, ook onder burgers en
ondernemers in het kader van gemeenschappelijke doelen.
We weten wat we willen, het is nu zaak om de samenwerking
in Brabant verder te versterken. We nodigen alle gemeenten
uit om in de begroting te kijken welke bedragen al gepland
zijn in relatie tot ruimtelijke klimaatadaptatie. Op korte
termijn is het zaak al deze bedragen op te tellen, om zo
richting het rijk met een goed ‘bod’ van de regio te komen. We
willen het rijk ook uitnodigen aandeelhouder te worden in
concrete opgaven. We willen zodoende ook een voorbeeld
vormen voor andere regio’s.”
Huub Hieltjes
Waterschap Brabantse Delta

Arie Bassa
Waterschap Rivierenland

“We zien klimaatadaptatie vooral in de context van een
veranderende wereld. Een wereld waar inwoners, bedrijven
en overheid anders met elkaar omgaan. Wij vinden dat het
nodig is eerst en vooral vanuit de optiek van de inwoners te
kijken en de inwoner te zien als het begin van de
samenwerkingsketen. Dat betekent ook dat je niet zwaar
over klimaatadaptatie moet praten. Het gaat om beleving
en verleiding, mede aan de hand van goede voorbeelden,
waar er genoeg van zijn.
Belangrijk zijn natuureducatie in het onderwijs, stadsbeheer
(onderhoud) en communicatie. Het is nodig het vraagstuk
te verbreden en leuk te maken. Als overheid moeten we
zeker het goede voorbeeld geven, maar ook inwoners,
grondeigenaren en projectontwikkelaars aanspreken op
hun eigen verantwoordelijkheid.”
“Het gaat vooral om bewustwording: we moeten wat met
klimaatadaptatie. Dat begint bij de burger, die heeft daar een
taak in en vandaar vloeit het omhoog tot aan het rijk. Het is
ook belangrijk dat er acceptatie is, dat we het met elkaar nooit
volledig kunnen afdekken en alle problemen voorkomen
kunnen worden. We moeten natuurlijk wél zoveel mogelijk
doen.”
Belangrijke invalshoek is ook dat je met heel veel kleinschalige
maatregelen ook een grootschalig effect kan bereiken. De
opgave is dan om dit te stimuleren en faciliteren dat we met
zijn allen massaal kleine maatregelen nemen.
Nog een invalshoek is: “Ruimte voor regen”!
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Lambert Verheijen
Waterschap Aa en Maas

“Er zijn al heel veel goede voorbeelden. Het is nu zaak
samenhang in de aanpak te brengen en om een programma
samen te stellen om ruimtelijke klimaatadaptatie interessant
te laten zijn. We hebben gesproken over een stichting die alle
betrokken overheden, bedrijven en organisaties faciliteert op
inhoud en op ‘horizontale samenwerking’. Het gaat dan niet
om de structuur, we zoeken wel een vorm om de sturing en
samenwerking te bevorderen. Het kan dan bijvoorbeeld ook
gaan om een gezamenlijke communicatieboodschap rond het
onderwerp te verspreiden.”
Belangrijke vraag is nog wel de normstelling. We praten hier
eigenlijk over een ‘boven normatiek programma’: wordt daar
voldoende rekening mee gehouden?

Johan van den Hout
Provincie Noord-Brabant

“Het is nodig het bewustzijn bij burgers over dit probleem te
vergroten. Het gaat niet meer alleen over de zee en de
rivieren, het gaat ook over de risico’s vanuit de lucht en de
beken. Naast wateroverlast zijn er bovendien andere gevaren
zoals droogte en hittestress. Het is een belangrijke nieuwe
opgave waarop we op eigentijdse manier moeten inspelen.
We komen er dan niet met het beschikbaar stellen van
subsidies. Er is een fundamentele aanpassing in de
governance structuur nodig – om te beginnen met het
ontschotten van de budgetten.
Belangrijke inhoudelijke invalshoek is nog om de bodem veel
meer dan nu een sponsfunctie te laten vervullen (helpt tegen
wateroverlast en droogte).”

Paul de Beer
Gemeente Breda

“Trefwoorden voor de gewenste benadering zijn: verleiden,
ontjuridisering, ontschotten en brede integrale
maatschappelijke opgave. Het wordt nu teveel als een ‘te
plannen’ opgave gezien. Met de 4 O’s ben je er ook niet
(Overheid, Onderwijs, Ondernemers, Organisaties). Het moet
als maatschappelijke opgave worden aangevlogen (normatief
en boven normatief, maar laat normen niet regeren hierin).
Maak ook met maatschappelijke kosten-baten analyses
inzichtelijk wat kosten en opbrengsten zijn. De
klimaatadaptieve straat in Breda, als voorbeeld, bleek
uiteindelijk goedkoper. Je kunt dus ook geld verdienen. Geef
duidelijkheid en hou het simpel. Formuleer ambities en doelen
en beleg de verantwoordelijkheden!
Klimaatverandering vraagt om geografische solidariteit!!”
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Resultaten uit de werkgroepen
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Interviews na afloop van de 1e regiotafel
Christ Rijnen, Natuurmonumenten
Wat doet u zelf? Wat gaat u zelf doen aan ruimtelijke klimaatadaptatie?
“Wij van natuurmonumenten dragen al veel bij denk ik door bijvoorbeeld
het vasthouden van water en het voorkomen van hittestress. Nu is het
belangrijk hoe gaan we stad en land met elkaar verbinden en hoe maken
we ruimtelijke adaptatie daar onderdeel van. Vooral de integrale
benadering dient hierbij een rol te spelen.
Twee gebiedsprocessen zijn hierbij erg interessant. Ten eerste de
grenscoridor N69 rond Eindhoven en ten tweede de gebiedsontwikkeling
op het land van Pauwels tussen Tilburg en Kaatsheuvel.”

Eltjo Kugel, provincie Noord-Brabant
Wat vindt u van de bijeenkomst en heeft deze wat opgeleverd?
“Het was een goede bijeenkomst. Het is merkbaar dat er veel bestuurders zijn gekomen, dus het
heeft de aandacht. Ik merk wel en vind het ook belangrijk dat er integraal benaderd en gekoppeld
wordt met andere opgaven. Volgens mij zijn bestuurders op zoek naar hoe je dat doet en zoeken ze
vooral goede voorbeelden, suggesties of tips.”
Heb je nog tips of suggesties voor een volgende regiotafel?
“Niet direct. Jullie stellen de juiste vragen om discussie op gang te brengen en om gezamenlijk
ambitie en urgentie te erkennen.”
Wat is er volgens u voor nodig om sneller en meer in te spelen op de klimaatverandering?
“Belangrijk is dat het ook een grotere urgentie wordt bij bewoners en organisaties. Het is nu nog
teveel een overheidsfeestje. De noodzaak is het samenbrengen van deze werelden. Zoals vandaag
ook gezegd is, laat bijvoorbeeld een stichting de brug slaan die je inzet om de communicatie richting
burgers te verzorgen. Zet niet te hoog in, dus niet direct landelijk, maar regionaal organiseren kan
wel, zodat mensen en organisaties elkaar ook kunnen vinden.”

Sofie Stolwijk, Projectleider Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Wat vindt u van de bijeenkomst en heeft deze wat opgeleverd?
“Het was een goede bijeenkomst, met goede energie en goede aanwezigen. Het
verliep naar verwachting en we kunnen er zeker op voortbouwen. Bij een
volgende bijeenkomst zou ik wel graag wat meer voorbeelden willen zien. Die
zou ik eventueel kunnen toelichten ten behoeve van inspiratie.”

Rob van Veen, Waterschap De Dommel – kernteam DPRA Zuid
Wat is er volgens u voor nodig om sneller en meer in te spelen op de klimaatverandering?
Aandeelhouderschap!!

