
De theoretische uitkomsten van de stresstesten zijn aan de 
praktijk getoetst. Dit is gedaan door middel van 

werksessies bij de gemeentes. Tijdens deze werksessie is 
ook gebiedsspeci�eke kennis opgehaald bij de aanwezigen.
Op wijkniveau is nu duidelijk welke sectoren aanwezig zijn 
en welke uitdagingen en kansen we zien ten aanzien van 

een veranderend klimaat.
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Waterkring De Baronie houdt zich bezig met hoe de regio 
zich aan kan passen aan een veranderend klimaat op de 
onderstaande vier klimaatthema's. Uiteindelijk draait het 
om het benutten van kansen en voorkomen van schade. 

1. Even opfrissen

In augustus heeft u een eerste nieuwsbrief ontvangen over klimaatadaptatie in Waterkring De Baronie.  Inmiddels ontstaat er 
een duidelijk beeld van de mogelijke gevolgen en uitdagingen voor Waterkring De Baronie.  Met een brede groep 

belanghebbende zetten we gezamenlijk stappen in de richting van een klimaatrobuuste leefomgeving. In deze tweede 
nieuwsbrief leest u waar we op dit moment staan en wat u de komende tijd kunt verwachten. 

 
Save The Date: Tweede baroniebrede bijeenkomst op 30 januari 2020 

5. Uitvoeringsprogramma

Alle uitkomsten worden gebundeld in een online 
klimaatportaal. Hierdoor ontstaat er voor alle wijken 
inzicht in de gevolgen van klimaatverandering en het 

effect daarvan op de verschillende sectoren. Per wijk wordt 
uiteindelijk een aanpak opgesteld, zodat we gezamenlijk 

aan de slag kunnen. 

2.  De gevolgen voor de regio
Inmiddels zijn voor alle gemeenten binnen Waterkring De 
Baronie de klimaatstresstesten uitgevoerd. Per thema is op 

kaart inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van een 
veranderend klimaat voor de regio. De twee voorbeelden 

hieronder laten bijvoorbeeld zien hoe hoog de 
gevoelstemperatuur is op een warme dag en waar water 

op straat staat na extreme regen. De bijbehorende 
gevolgen voor gebouwen en wegen zijn daarbij ook in 

kaart gebracht.
3. Baronie brede bijeenkomst

Hoe straks verder?
 

Graag willen we met u verder in gesprek om de 
gezamenlijke ambities en uitvoeringsplannen te bepalen. 

Binnenkort zijn tot op wijkniveau alle uitdagingen en 
kansen ten aanzien van een veranderend klimaat in 

beeld. Echter moet de aanpak nog geborgd worden in 
een uitvoeringsprogramma. Daarvoor hebben wij uw 

input en medewerking weer hard nodig. Hierover krijgt u 
in de komende tijd meer informatie.

Op 3 oktober heeft de eerste Baronie brede 
bijeenkomst plaatsgevonden. Belanghebbenden vanuit 

verschillende sectoren (Landbouw, Gezondheid, 
Energie, etc) waren hierbij aanwezig. Tijdens deze 

bijeenkomst is aan de hand van stellingen 
gediscussieerd over de uitdagingen in het gebied ten 

aanzien van klimaatverandering. Daarnaast is er aan de 
hand van een interactieve sessie met kaartmateriaal 

informatie opgehaald over knelpunten, uitdagingen en 
kansen.  Centraal stond deze ochtend hoe iedereen zijn 

steentje kan en moet bijdragen aan de oplossing.

4. Wat u de komende tijd 
kunt verwachten:

Een klimaatportaal

     U weet meer
 

In het nieuwe jaar organiseren we weer een tweede 
Baronie brede bijeenkomst op: 

 
 

30 januari 2020
 
 

We nodigen u hiervoor graag uit om weer samen in 
gesprek te gaan. In deze bijeenkomst worden de 

resultaten gepresenteerd en krijgt u de mogelijkheid om 
te reageren op de uitkomsten. Ook wordt er een doorkijk 

gegeven naar het vervolgtraject: de risicodialogen.
 

Begin december ontvangt u een persoonlijke uitnodiging 
voor deze bijeenkomst. Wanneer u nu al interesse heeft, 

neemt u dan gerust contact op via: 
info@samenwaterproof.com 
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