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Aan de Raad,
Het klimaat is aan het veranderen. We merken het aan lange droge periodes en aan extreme
regenbuien. Steden en dorpen moeten met het klimaat mee veranderen om voorbereid te zijn
op deze weerextremen in de toekomst. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met
technische maatregelen is op te vangen (bijvoorbeeld grotere rioolbuizen of mechanisch koeling),
maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. Hierdoor kan een verbetering van de
leefomgeving worden bereikt en kunnen toekomstige maatschappelijke schade en kosten
worden beperkt.
Het aanpassen aan een veranderend klimaat (adaptatie) is een enorme opgave, die alleen
gerealiseerd kan worden door bij elke ingreep de klimaatbestendigheid te verhogen. Aangezien
vrijwel continue wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte, is het goed om te weten wat
kwetsbare locaties zijn en welke oplossingsrichtingen voorhanden zijn.
Investeringen van nu dienen bestand te zijn tegen de toekomstige effecten van extreem weer.
Gelijktijdig met het opstellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2023 en negen
nieuwe Basis Rioleringsplannen is een klimaatstresstest voor de gemeente Steenbergen
uitgevoerd.
Wat is een Klimaatstresstest?
De Klimaatstresstest is een hulpmiddel dat inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van
klimaatverandering voor een bepaald gebied. Het toont de locaties die nu en met de toekomstige
klimaatvoorspellingen gevoelig zijn voor wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. De
nadruk ligt op de risico's op overlast, schade en de veiligheid.
Gemeenten zijn verplicht om een klimaatstresstest uit te voeren. Deze test dient iedere zes jaar
geactualiseerd te worden. Daarnaast dienen de resultaten van de stresttest openbaar te worden
gemaakt, zodat ook inwoners en ondernemers inzicht hebben in de kwetsbaarheid van hun
gebied.
De klimaatstresstest geeft ruimtelijk inzicht in kwetsbaarheden, nog zonder waardeoordeel. Of
de kwetsbaarheden daadwerkelijk een probleem vormen, wordt duidelijk tijdens de risicodialoog.
Dit is het vervolg op de stresstest en is een gesprek tussen betrokken partijen over
klimaatadaptatie. Tijdens dit gesprek wordt bepaald of de potentiële kwetsbaarheden die uit de
klimaatstresstest volgen een probleem zijn en of er moet worden ingegrepen.
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Achtergrond
In 2014 is de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie vastgesteld waarin gemeenten en andere
overheden het doel hebben meegekregen om Nederland in 2050 klimaatbestendig en water
robuust te hebben ingericht. Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
gelanceerd. Het Deltaplan kent zeven ambities om te komen tot een klimaatbestendig en water
robuuste inrichting.
De uitgevoerde klimaatstresstest betreft de eerste ambitie om de kwetsbaarheid van de
buitenruimte in beeld te brengen (op de vier klimaataspecten overstromingen, wateroverlast
door hevige neerslag, hitte en droogte) en de impact daarvan op de sectoren water en ruimte,
landbouw, tuinbouw en visserij, gezondheid, recreatie à toerisme, natuur, infrastructuur,
energie, IT en telecom en veiligheid.
Het doel van de eerste ambitie is om via een eerste en eenduidige analyse het inzicht én de
bewustwording bij gemeente te vergroten. Hiermee wordt eveneens (bestuurlijke) agendering
beoogd van de klimaataspecten en de vervolgstappen die genomen dienen te worden na het in
beeld hebben van de kwetsbaarheden.
Uitkomsten klimaatstresstest
In de rapportage van de stresstest wordt per klimaataspect weergegeven hoe kwetsbaar de
gemeente Steenbergen is. De belangrijkste uitkomsten uit de klimaatstresstest zijn samengevat
op pagina 6 t/m 9 van de stresstest. Delen van de gemeente Steenbergen worden nog meer
kwetsbaar voor hemelwateroverlast en droogte. Ook zal het aantal tropische dagen toenemen.
Overlast en schade door hitte vormen sinds kort een reëel risico. Op grond van de suvsidie die
door de provincie aan ons als gemeente is verleend, de stresstest is openbaar te raadplegen via
de website van de provincie Noord-Brabant:
https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/voorbeelden-detail/515/Klimaatstresstestgemeente-Steenbergen evenals bijlagen B1 t/m E en G van de rapportage.
De impact van de klimaatverandering staat op de website van de Provincie Noord-Brabant als
bijlage A van de rapportage.
Vervolg
De uitkomsten van de kwetsbaarheidsanalyse van de klimaatstresstest kunnen verder worden
gebruikt ter bevordering van de bewustwording, agendering en ter prioritering van bepaalde
thema's. De stresstest is een opmaat naar ambitie twee uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie:
het voeren van klimaatdialogen en het opstellen van een strategie.
De klimaatdialoog is een gebiedsgericht overleg tussen verschillende relevante partijen. Tijdens
de klimaatdialogen ontstaat een duidelijk beeld van de ervaren overlast en geaccepteerde
hinder. Samen met de andere deelnemers worden oplossingen/maatregelen bepaald waaraan
alle partijen een bijdrage leveren.
Met de klimaatdialogen kan worden toegęwsrkt naar een adaptiestrategie en een
uitvoeringsagenda in 2021.
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