
 

 

Aan:   De gemeenteraden van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk,  

Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht 

 

 

 

Datum:  9 februari 2021 

 

Onderwerp:  Informeren over de uitkomsten uit de regionale klimaatreis Waterkring-West en inzet om te 

komen tot een regionale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Ons klimaat verandert in hoog tempo: het wordt heter, natter en droger. Door deze veranderingen staat de 

samenleving voor forse maatschappelijke uitdagingen. De grote vraag is hoe we ons kunnen aanpassen aan het 

veranderende klimaat om de gevolgen te beperken en om te buigen naar kansen. Met de deltabeslissing 

Ruimtelijke adaptatie hebben alle overheden in Nederland samen de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 

klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.  
 

Op regionaal niveau heeft de Waterkring-West1 in 2019 besloten om deze klimaatadaptatieopgaven gezamenlijk 

op te pakken. Hiervoor heeft de Waterkring in het afgelopen jaar met medewerking van de provincie Noord-

Brabant de ‘Klimaatreis’ doorlopen. De Klimaatreis is een aanpak waarbij gemeenten en het waterschap onder 

leiding van het bureau De WaardenMakers in het afgelopen jaar de klimaatcondities van de regio hebben 

verkend en in relatie gebracht met regionale trends en ontwikkelingen.  

 

De uitkomsten van deze analyse zijn gevisualiseerd in lokale en regionale klimaatonderleggers. Bijgevoegd vindt 

u de regionale klimaatonderlegger waarbij op kaart de verschillende klimaatopgaven zijn gevisualiseerd, met 

daarbij mogelijke oplossingsrichtingen, koppelkansen en tevens inspirerende voorbeelden. 

 

De resultaten van de klimaatreis vormen het vertrekpunt voor de verdere gesprekken die gemeenten en het 

waterschap het komende halfjaar gaan voeren met relevante stakeholders in de regio. Doel is om te komen tot 

een regionale klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda beschrijft de acties en 

maatregelen die de regio in de periode tot en met 2027 gaat ondernemen. 

 

Voor vragen of meer informatie over de regionale aanpak klimaatadaptatie kunt u contact opnemen met Albert 

Scheerhoorn AlbertScheerhoorn@roosendaal.nl (programmacoördinator Waterkring-West). 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Inge Raaijmakers (wethouder Roosendaal) en Hans-Peter Verroen (Lid Dagelijks Bestuur Brabantse Delta) 

 

Bestuurlijk duo Waterkring West 

 
1 Het samenwerkingsverband Waterkring West bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, 

Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht, Waterschap Brabantse Delta, en de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides.  

https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/deltaplan-ra/
https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/deltaplan-ra/
https://dewaardenmakers.nl/portfolio/samen-op-klimaatreis/
mailto:AlbertScheerhoorn@roosendaal.nl

