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Context / maatschappelijk probleem

Wat wordt nu onderzocht?

Tilburg is gelegen op een hoger deel van Nederland en

1. Het ontwikkelen van een algemeen bruikbare werk-

zal daardoor geen directe gevolgen ondervinden van

wijze om op lokaal/regionaal niveau om te gaan met

zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. Wel

klimaatverandering

ondervindt Tilburg op vele andere terreinen de effecten van

a. het toetsen van de bruikbaarheid van de bestaande

de klimaatverandering. Daarbij kan gedacht worden aan de
(inrichting van de) gebouwde omgeving, het grondwater, de

literatuur
b. het communiceren van de ervaringen

riolering, ﬂora en fauna, waterafvoerproblemen van regionale beken richting de Maas, recreatie, etc. Hierdoor is Tilburg
exemplarisch voor een groot gedeelte van Nederland.

2. Het formuleren van een langlopend klimaatprogramma
in de regio Tilburg en het formeren van een sterk lokaal
arrangement met partijen die het programma kunnen

De gemeente Tilburg voert een actief energiebeleid,

en willen uitvoeren

ondersteund door het BANS klimaat subsidieprogramma.

a. beschrijven van risico’s en kansen van klimaatveran-

Dit energieprogramma heeft een looptijd tot april 2007.
Tilburg wil dit programma continueren en verbreden met

deringen in de Tilburgse regio
b. het lokaal arrangement

een actief klimaatbeleid. Deze ambitie is reeds vastgelegd
in de Milieubeleidsvisie 2006-2010 van de gemeente

Wat is het resultaat en voor wie?

Tilburg. Tilburg participeert actief in verschillende overleg-

Er zal een methodiek ontwikkeld worden gericht op het

structuren over het vervolg op de BANS-regeling. Tilburg

omgaan met klimaatverandering. Deze is bruikbaar voor

streeft er naar om zich naast mitigatie, ook op adaptatie

andere regio’s en gemeenten.

van klimaatverandering te richten.

Voor de regio Tilburg is het beoogde resultaat een lokaal
arrangement van stakeholders die uitvoering gaat geven

Bij de ontwikkeling van een regionaal klimaatbeleid staan
in het algemeen twee vragen centraal: Wat gaat er (in en
voor de regio) veranderen? (inhoud) en Hoe gaan we met
deze verandering om? En met wie? (proces).
Aan alle aspecten wordt in dit project aandacht besteed.
Wat is al bekend, wat niet?
In het voortraject zijn interviews met stakeholders gehouden en is er een eerste miniconferentie met stakeholders
georganiseerd. Op basis hiervan kan geconstateerd worden dat bij de betrokken partijen een duidelijke behoefte
bestaat aan een gezamenlijke benadering van klimaatverandering. Wat niet bekend is, is of de voorgestane methodiek en benaderingswijze daadwerkelijk realiseerbaar is en
tot resultaten kan leiden, zodanig dat deze methodiek ook
elders toe te passen is.

aan een regionaal klimaatprogramma.

