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Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 15 januari 2020 vindt u hieronder de beantwoording 

van uw schriftelijk gestelde vragen over de klimaatstresstest in onze gemeente. 

 
Vraag 1 
Is de klimaatstresstest zoals genoemd in het Groenstructuurplan 2018 - 2022 

afgerond en zijn de resultaten bekend? 

 
Antwoord  

De stresstest is in verschillende documenten benoemd. De aanleiding is het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en daarom is dit opgenomen in het 

waterplan Heusden. De stresstest bevindt zich in de afrondende fase: de 

effectkaarten zijn gereed en op basis daarvan hebben inventarisaties 

plaatsgevonden met interne en externe stakeholders. Al deze zaken worden op dit 

moment verwerkt in een rapportage. 

 
Vraag 2 
Zo ja, worden die resultaten ook gebruikt voor de klimaatkaarten waar in de RIB 

van 14 januari 2020 (Regionale samenwerking) over wordt gesproken? 

 
Antwoord  

Er lopen op dit moment voor Heusden drie trajecten: 

 de lokale stresstest; 

 de regionale stresstest in het kader van de REKS Hart van Brabant; 

 de regionale stresstest en risicodialogen in Noordoost-Brabant. 

 

Hoewel onze lokale stresstest nog niet helemaal is afgerond, nemen we de 

resultaten (kaarten en inventarisaties) wel mee in de twee regionale stresstesten 

en risicodialogen. 

 

 

F. van der Lee 
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Vraag 3 
Indien neen, op grond van welke informatie is dan een mogelijke verdroging van de 

bodem en/of hittestress binnen onze gemeente in de vorenbedoelde regionale 

klimaatkaarten opgenomen. 

 
Antwoord  

Ondanks het feit dat de stresstest(en) nog niet helemaal is/zijn afgerond, zijn de 

effecten al wel in beeld, zowel op lokale als op regionale schaal. De concepten zijn 

immers gereed en er wordt gewerkt aan afrondende rapportages. 

 
Vraag 4 
Indien het antwoord op vraag 1. positief, waarom is de raad nog niet over de 

uitkomsten van de klimaatstresstest geïnformeerd en wanneer bent u van plan dat 

te gaan doen? 

 
Antwoord  

De klimaatstresstest is bedoeld als een objectieve weergave van de optredende 

effecten voor de verschillende belangen en beleidsvelden. Dat zegt op zichzelf nog 

niet zo veel over de risico’s en eventuele maatregelen die in dat kader nodig 

zouden kunnen zijn. 

 

De planning is dat de klimaatstresstest(en) nog deze maand gereed zijn. 

Daaropvolgend wordt het traject van de risicodialogen met de verschillende 

stakeholders in gang gezet. De planning is dat dit na de komende zomervakantie 

leidt tot een dialoog met de gemeenteraad. 

Als er vanuit de risicodialogen risico’s naar voren komen, die vragen om middelen, 

bijstelling van eerder in gang gezet beleid of nieuw beleid, wordt dit dus voorgelegd 

aan de gemeenteraad. Daarbij kan de raad de kaderstelling bepalen voor het nog 

op te stellen klimaatstrategiedocument, dat als actie is opgenomen in het 

waterplan Heusden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

mr. H.J.M. Timmermans 

 

 

drs. W. van Hees 

 

 
 


