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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 12 november 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:
Klimaatatlas Twents waternet

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:
1. kennis te nemen van de lancering van de klimaatatlas Twents waternet op 16 november 2019
2. het presidium aan te bieden om een presentatie te geven in de commissievergadering of in een 

themabijeenkomst.

Toelichting
Klimaatverandering is een geleidelijk proces en kent nog vele onzekerheden. Het KNMI heeft scenario's 
opgesteld die duidelijk maken dat we ons moeten voorbereiden op een warmer klimaat met zowel langdurige 
natte als droge periodes. Internationaal zijn afspraken gemaakt om de negatieve effecten van de verwachte 
klimaatverandering tegen te gaan. In Nederland heeft het Rijk in 2018 het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
(DPRA) opgesteld. Daarin is opgenomen dat alle gemeenten, waterschappen en provincies en het Rijk 
uiterlijk in 2019 de kwetsbaarheid voor weersextremen (hitte, droogte, wateroverlast en overstroming) in 
beeld brengen met een stresstest. Deze stresstest gaat over zowel het stedelijk- als het landelijk gebied en 
moeten elke 6 jaar herhaald worden. Gemeenten, waterschappen en provincies maken hierbij regionale 
afspraken over samenwerking, om de uniformiteit te waarborgen en de beschikbare deskundigheid te 
benutten. De stresstest is de basis om met elkaar in gesprek te gaan over de effecten en mogelijke 
maatregelen. In het DPRA wordt dat gesprek de ‘risicodialoog’ genoemd.
 
 
In het DPRA is de ambitie vastgelegd dat in 2020 de risicodialogen zijn gevoerd en dat de klimaatopgaven 
bekend zijn. Zodat klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel is van beleid en handelen. 
Uiteindelijk moet Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht.
Met voorliggende brief willen wij de raad informeren over de resultaten van de uitgevoerde klimaatstresstest 
in Twente en het vervolgproces.
 
 
Klimaatatlas
De klimaatstresstest voor Twents waternet is opgeleverd in de vorm van een zogenaamde storymap en een 
online viewer met kaarten (de klimaatatlas). De storymap beschrijft de effecten van wateroverlast, hitte, 
droogte en overstromingen in tekst en interactieve kaarten en is bedoeld voor bestuurders, inwoners, 



corporaties en andere gebiedspartners. De klimaatatlas is technisch van aard en is vooral gericht op experts. 
Zij bevat interactief kaartmateriaal waarop gedetailleerd de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en 
overstromingen in beeld zijn gebracht.
 
 
De storymap en de klimaatatlas voor het Twents waternet zijn online te raadplegen, vanaf 16 november 2019 
via: twn.klimaatatlas.net
 
 
Dialoog en uitvoeringsprogramma
Met de storymap en de klimaatatlas zijn de effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in 
beeld gebracht. Dit is zonder waarde oordeel. In de (risico)dialogen wordt met bestuurders, inwoners, 
bedrijven en andere stakeholders verkend wat we van die effecten vinden. Wat accepteren we en waar zijn 
maatregelen nodig? En wie neemt die maatregelen? Daarmee hebben alle betrokkenen de informatie die 
nodig is voor het voeren van dialogen en om te komen tot een gezamenlijke aanpak. De uitkomsten van de 
dialoog vormen de basis voor de op te stellen klimaatopgaven en het uitvoeringsprogramma 2020-2024.
 
 
Dialoog met de raad
Graag gaan we met de raad in gesprek over de verwachte klimaateffecten, het vervolgproces en het 
opstellen van de klimaatopgaven. In het voorjaar 2020 gaan wij de raad hierover verder informeren door 
middel van een risicodialoog over de klimaateffecten. Het resultaat hiervan (=uitvoeringsprogramma) wordt 
in het 3e kwartaal van 2020 bepaald.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester


