Verslag Interviewronde
Vooraf
In de periode april tot en met juni 20061 zijn er in de regio Tilburg interviews
afgenomen met vertegenwoordigers van diverse organisaties2. Doel van deze
interviewronde was om na te gaan of klimaatverandering voor deze lokale partijen
een thema is en zo ja, hoe dan de inhoud en het proces er uit zien. De interviews zijn
gehouden in opdracht van de gemeente Tilburg.
Opzet
De te interviewen organisaties zijn geselecteerd op basis van hun participatie in het
bestaande energiebeleid en op basis van het door de gemeente Tilburg ingeschatte
regionale belang. Vanuit de gemeente Tilburg zijn de partijen schriftelijk om hun
medewerking gevraagd. Adviesbureau CEA in Delft heeft de uitvoering verzorgd. Bij
het maken van de afspraken voor de interviews hebben twee organisaties
aangegeven hier geen belangstelling voor te hebben (Gebr. Versteijen en ZLTO).
Met 16 organisaties is uiteindelijk een interview gehouden. Binnen de gemeente
Tilburg zijn meerdere interviews gehouden.
Voor de interviews was een gespreksleidraad opgezet waarin naast een aantal
gesloten vragen, open vragen waren opgenomen ten aanzien van inhoud en proces.
Van de gesprekken zijn verslagen opgesteld die door de gesprekspartners zijn
geaccordeerd. De interviews zijn afgenomen door 1 of 2 senior adviseurs van CEA.
In totaal zijn 3 adviseurs hiervoor ingezet.
Resultaat gesloten vragen
In alle interviews met de 16 organisaties zijn een 13-tal gesloten vragen aan de orde
geweest. Hieruit kwam naar voren dat:
1. iedereen op de hoogte is over het verschijnsel klimaatverandering;
2. men behoorlijk overtuigd is dat de klimaatverandering ook daadwerkelijk
plaats zal vinden;
3. men nog enigszins verdeeld is over termijn waarop deze verandering plaats
zal vinden;
4. er ingezet moet worden op zowel het voorkomen van verdere
klimaatverandering (mitigatie) als op het omgaan met deze verandering
(adaptatie);
5. iedereen is het er over eens dat het klimaatprobleem niet alleen een taak voor
de overheid is;
6. 10 van de 16 organisaties houdt al rekening met klimaatverandering;
7. 13 van de 16 organisaties ziet voor zichzelf ook een rol in een regionale
aanpak maar men stelt wel eisen aan het proces;
8. 12 organisaties zien ook mogelijkheden om hier wellicht financieel aan bij te
dragen;
9. iedereen vindt samenwerking noodzakelijk.
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In deze periode werd door het kabinet de subsidie voor duurzame energie stopgezet en ontaarde de
warmte zich uiteindelijk tot een eerste hittegolf. Een tweede hittegolf, de avondvierdaagse in Nijmegen
een natte augustusmaand en Al Gore moesten nog komen.
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Zie bijlage

Uit deze resultaten mag dus worden geconcludeerd dat er draagvlak is voor het
opzetten van een regionaal proces rondom de aanpak van klimaatverandering.
Resultaat open vragen
In de interviews is er veel ter sprake gekomen. De gespreksleidraad werd
daadwerkelijk een leidraad en geen gestructureerde vragenlijst. Hierdoor is ook geen
wetenschappelijk verantwoorde analyse te maken van de gesprekken. Aspecten die
naar voren zijn gekomen zijn onder te verdelen tussen inhoud en proces.
Inhoud
Klimaatverandering brengt risico’s met zich mee. Meer neerslag kan leiden
tot problemen in het afvoersysteem. Dit kan leiden tot een verhoging van het
aantal overstorten van vervuild water waardoor de kwaliteit van het
oppervlaktewater gevaar loopt. Meer bergingscapaciteit lijkt dan ook nodig te
zijn. De schade die door wateroverlast wordt veroorzaakt is groter bij een
hogere bebouwingsgraad vanwege de grotere waarde van materialen.
Als gevolg van wateroverlast in gebieden onder de zeespiegel is het mogelijk
dat mensen naar hogere gebieden zoals de regio Tilburg trekken. Hierdoor
wordt de regio drukker waardoor ook de concentratie van waarden en
daarmee de schadekosten toeneemt.
De temperatuurstijging leidt tot een grotere behoefte aan koeling. Ook zal men
zich beter moeten voorbereiden op calamiteiten, bijvoorbeeld bij
evenementen. De vegetatie zal ondanks droogte ook overeind moeten blijven.
Gezondheidsrisico’s gaan ook veranderen. De ziekte van Lyme, uitdroging en
problemen door een slechtere luchtkwaliteit (fijnstof, ozon, astma) kunnen in
toenemende mate voorkomen.
Andere aspecten die door de geïnterviewden werden genoemd waren onder
andere:
Een lage sence of urgency, stijgende woonlasten, verpaupering, meer
criminaliteit, invloed instabiel weer op toerisme en gevolgen voor de
biodiversiteit.
Naast de risico’s was er in de interviews ook aandacht voor de kansen die
klimaatverandering met zich meebrengt. Voor een aantal geïnterviewden was
dit een nieuw inzicht. Hieruit kwam onder meer het volgende naar voren:
Meer water kan leiden tot een combinatie van functies (wonen en recreëren
aan het water), extra toerisme voor waterrecreatie.
De temperatuurstijging leidt tot minder stookdagen, langere (groei-)seizoenen
en een toename van het aantal zonuren leidt ertoe dat zonne-energie
aantrekkelijker wordt.
Op gezondheidsgebied is het mogelijk dat er minder griep zal voorkomen en
dat door mildere winters ook minder mensen in die periode zullen overlijden.
De hogere ligging van de regio Tilburg t.o.v. de zeespiegel kan betekenen dat
Tilburg een aantrekkelijkere vestigingslocatie wordt voor particulieren en
bedrijven. Dit heeft ook weer positieve effecten op de werkgelegenheid.
In meerdere interviews wordt ingegaan op de kansen en risico’s ten aanzien
van het energievraagstuk. Zo wordt energie duurder wat leidt tot hogere
woonlasten. Daarnaast wordt ook een gebrek aan expertise bij de
energiemaatschappijen gesignaleerd. Men is te intern gericht en houdt

onvoldoende rekening met de buitenwereld. Over het algemeen wordt een
gebrek aan lange termijnvisie gesignaleerd aangaande het energievraagstuk.
Het energievraagstuk blijkt echter ook kansen in zich te hebben. Duurzame
energie zou meer gestimuleerd kunnen worden. Opvallend is dat meerdere
opmerkingen zijn gemaakt over decentrale energieopwekking. Dit biedt naast
werkgelegenheid ook een imagoversterking voor de regio op. Tot slot is er de
hoop op de technologie zoals brandstofcellen. Bewezen technologieën kunnen
gecombineerd worden met organisaties die er mee aan de slag kunnen.
Proces
In alle interviews kwam naar voren dat een gedegen procesmatige aanpak
belangrijk is. In de gesprekken kwamen de aspecten vertrouwen, leiderschap,
verantwoordelijkheid en transparantie duidelijk naar voren. Een juiste balans is
noodzakelijk. Een gebrek aan vertrouwen is een risico maar een teveel aan
vertrouwen ook. Andere risico’s die werden genoemd waren een teveel aan
regels en centrale sturing (de top-down benadering), een te hoog
abstractieniveau en een korte termijnbenadering. Op communicatiegebied
werden ook de nodige zaken benoemd. Zo zal er sowieso goed en voldoende
moeten worden gecommuniceerd en om de interesse te behouden zijn ook
eerste (snelle) resultaten nodig. Daarbij zal de verandering van het klimaat
breed onderkent moeten worden waarbij men zich ook weer moet hoeden
voor modieuze politiek. Communicatie naar diverse niveau’s is nodig waarbij
de herkenbaarheid van het proces duidelijk moet zijn. Openheid en
transparantie is nodig om de gezamenlijke verantwoordelijkheid gestalte te
geven. De organisatie overzichtelijk met korte lijnen waarbij een stuurgroep
zich richt op de gedachtevorming en de uitwerking aan werkgroepen wordt
overgelaten. Samenwerking met bestaande organisaties is nodig en ook daar
kunnen taken en verantwoordelijkheden worden neergelegd.
Gemeente Tilburg
De gemeente Tilburg was als initiator van de interviewronde een vaak
terugkomend onderwerp van gesprek. Het initiatief van de gemeente werd
zeer gewaardeerd. De gemeente zou ook moeten dienen als initiator van
projecten met betrekking tot klimaatverandering en zou moeten faciliteren op
het gebied van communicatie, bewustwording en agendasetting. In dat licht
zou de gemeente ook een politiek draagvlak moeten creëren voor
klimaatverandering. Duidelijk was het signaal aan de gemeente om niet op te
gaan treden als hindermacht. Niet eerst iets stimuleren en als het dan van de
grond komt ineens de stekker er uit halen. Belangrijk is dat de gemeente
enerzijds dient te zorgen voor een consistent beleid met ene lange termijn
visie, maar dat men tegelijkertijd innovatief en dynamisch te werk moet gaan.
Opvallend was het aantal opmerkingen over de positie van de gemeente ten
opzichte van het bedrijfsleven. Meer vertrouwen hebben in het bedrijfsleven
was een uitspraak die meerdere malen terug kwam. Samenwerking met
bedrijven en/of financiële instanties kan een meerwaarde hebben bij het
realiseren van maatregelen en de doelstellingen. Ook kan samenwerking met
sociale instanties en maatschappelijke organisaties zoals het Rode Kruis
leiden tot een goed calamiteitenplan zodat men ook de sociaal geïsoleerden in
de samenleving weet te bereiken.

Conclusies
Klimaatverandering is een welbekend onderwerp maar de inhoudelijke kennis
ontbreekt vaak. Het omgaan met de klimaatverandering (adaptatie) is veelal een
nieuw inzicht maar wel zeer aansprekend. Het heeft als effect dat men niet alleen
meer in risico’s en bedreigende doemscenario’s denkt maar dat men ook kansen ziet
als gevolg van klimaatverandering. Samenwerking op het gebied van
klimaatverandering ziet men als een vanzelfsprekendheid. Een gezamenlijk proces is
daarvoor, mits goed georganiseerd en onder duidelijke voorwaarden, mogelijk.
Condities die genoemd worden voor een effectieve samenwerking zijn concreetheid,
coördinatie en communicatie. De rol van de gemeente Tilburg wordt over het
algemeen gezien als initiërend en vooralsnog faciliterend. Daarnaast kan de
gemeente ook participeren in het project, net als iedere andere belanghebbende
partij. De hoofdconclusie luidt dat er een duidelijke maatschappelijke vraag en
interesse rondom klimaatverandering is in de regio Tilburg.

BIJLAGE: Geïnterviewde personen
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Organisatie
Wonen BreBurg
Tiwos
Interpolis
Panagro
Waterschap de
Dommel
De Efteling
Gemeente Waalwijk
Gemeente Goirle
Kamers van
Koophandel
BZW/BORT
Fuji Photo Film b.v.
Brabantse Milieu
Federatie
Telos
Klostermann Group
Rode Kruis Tilburg
Gemeente Tilburg

cooperative Insurance and Innovation
Directeur
Bestuurder

* Van deze interviews is uiteindelijk wegens tijdgebrek geen verslag opgemaakt.

