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Regio Noordoost Brabant

Partijen

 De Meierij

 As 50+

 Land van Cuijk

 Waterschap De Dommel

 Waterschap Aa en Maas



2016 Stresstest light

 Stresstest light voldoet aan de 
eisen van het DPRA

 Bestuurlijke agendering

 Onvoldoende gedetailleerd voor 
concrete vervolgstappen?



2018 Plan van Aanpak

 17 partners,

 Verschillende uitgangspunten

 Urgentie

 Inzicht

 Focus (hitte, droogte, wateroverlast)

 Gelijkschakelen

 Inventarisatie/Benchmark

 Best practices;

 vervolg



 College legt verantwoording af aan Raad, Raad stelt kaders

 Klimaatadaptatie is prominent opgenomen in Bestuursprogramma’s

 Klimaatadaptatie is onderdeel van de Omgevingsvisie

 Proces loopt via Dialoog naar Adaptatiestrategie

RA is een reis waar bestemming nog bepaald moet worden

 Omgaan met onzekerheden

 7 cijfers achter de komma

 Sectoraal denken

 Dichtgetimmerd naar buiten

Overwegingen



 WP1: Risicodialoog met regionale stakeholders

 WP2: Gezamenlijke uitgangspunten en inkoopstrategie verdiepende 
klimaatstresstest voor gemeenten

 WP 3: Bouwstenen voor klimaatadaptatie in omgevingswet

 WP 4: Kennisworkshops ten aanzien van risicodialogen

 WP 5: Koppelen Robuustheidsanalyse met Wateroverlastkaarten

Uitvoeren Werk Pakketten

2019 Vervolg
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WP1: Actiegerichte dialoog
NASKEA Stresstest light Overige info

Welke bollen zijn relevant voor de regio? En wat lokaal?

Regiokaart met kwetsbare 

situaties/locaties/netwerken/functies Verdieping? (evoked en stresstesten)

Relevante groepen, functies en netwerken

Welke stakeholders bij welke 

kwetsbaarheid?

En wat bespreken?

Regionaal 

schaalniveau

Dialogen

Welke rol?

Verantwoordelijkheid

Initiatief?

Terugkoppeling 

met Bestuur, 

management en 

klankbordgroep

Extra verdiepingsslag?

O.b.v. NAS sectoren:

Infra

Gezondheid

Gebouwde omgeving

landbouw

Combineren met 

stresstest en KEA



2019 Inhoudelijke start

 Deltaplan Hoge zandgronden

⚫ Destijds beperkte respons gemeente

 26 juni eerste bijeenkomst ‘Droogte’

 Nu wel urgentie = herkansing

 Deelnemers

⚫ Beleidsambtenaren water, RO, Economie

⚫ Beheerders Openbare Ruimte

⚫ Medewerkers Planeconomie

⚫ Medewerking van Brabant water


