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FF checken
• Wie kent het netwerk Twents waternet?
• Wie is bekend met de stresstest / klimaatatlas
van Twente?
• Wie is betrokken geweest bij de opstelling van
de stresstest/klimaatatlas?
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Bij alle vraagstukken houden we rekening
met extreme weersomstandigheden

Door water zichtbaar te maken, dragen we bij aan
een aantrekkelijke leefomgeving

We maken de samenleving bewust van de
klimaatverandering en wat men zelf kan doen

We bundelen de kracht van overheden, onderwijs,
ondernemers en onderzoeksinstellingen
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Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)

Klimaatbestendig
in 2050
Adaptatie ≠
mitigatie
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Planning DPRA
• Klimaatbestendig in 2050
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Aanpak Stresstest
Deelnemers:
- Alle 14 Twentse gemeenten
- waterschap Vechtstromen
- provincie Overijssel
Thema’s:
- Droogte
- Hitte
- Wateroverlast
- Overstromingen
Proces
- Welke effecten
- Welke sectoren
- Welke omstandigheden
- Van grof naar fijn
- Joint fact finding
- Van waterdomein naar integraal
- Meekoppelkansen
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Resultaat: klimaatatlas en storymap
Zeer extreme, mogelijke klimaateffecten in Twente in 2050 in
beeld gebracht https://twn.klimaatatlas.net/
Relatie ondergrond: ijstijd, landbouw, waterhuishoudkundige
maatregelen jaren 60 en toename verharding.
•
•
•
•

Wateroverlast in Twentse steden en dorpen
Langdurige droogte: schade landbouw natuur, m.n. ZO Twente.
Extreme hitte: gezondheidsproblemen
Overstromingen door dijkdoorbraken in N Twente een risico

Voldoende reden om ons tijdig voor te bereiden!
https://nens.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?app
id=566d45ca718b48d28bc76b106e59e390/
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Risicodialoog

Welke
maatregelen
zijn nodig?

Welke
risico’s zijn
wel en niet
acceptabel?

Wie
neemt die
maatregel
en?

Risicodialoog dient twee doelen:
bijdragen aan bewustwording tav de kwetsbaarheid voor klimaatverandering
bespreken welke maatregelen nodig zijn om die kwetsbaarheden te verkleinen.

9

Vervolgproces
• In dialoog (digitaal) en beleid (adaptatiestrategie)
• Opstellen uitvoeringsprogramma met oplossingen
en meekoppelkansen: gedeeld eigenaarschap
(collega’s, inwoners, corporaties, GGD,
veiligheidsregio, bedrijven, boeren,
terreinbeherende organisaties etc)
• Maatregelen: vergroenen, hitteplan, ontstenen,
afkoppelen, infiltreren, water vasthouden etc
• 2026 nieuwe stresstest
• Weten-willen-werken
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Leermomenten
• Netwerken en verbinden: uit de sectorale
schulp: ro, duurzaamheid, sociaal domein!
• Gedeeld eigenaarschap
• Meekoppelen met energietransitie,
Omgevingswet-trajecten en andere projecten
die de leefomgeving betreffen
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