HOTSPOT
TILBURG:

de ontwikkeling van een multi-stakeholder
benadering voor integraal lokaal klimaatbeleid

Energiescenario’s voor Tilburg

Hotspot

Gemiddelde temperatuur

0,9 ºC tot 2,4 ºC warmer

Minimumtemperatuur

0,9 ºC tot 2,3 ºC warmer

Koudste winterdag per jaar

1,1 ºC tot 3,2 ºC warmer

Aantal dagen < 0 °C

5,9 tot 11,7 dagen minder
(18% tot 36% minder)

Gemiddelde neerslaghoeveelheid

5% tot 15% meer
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De naam ‘Hotspot’ is afkomstig van het landelijke onderzoeksprogramma Klimaat voor
Ruimte. In dit programma zijn drie
hotspots benoemd waaronder Hotspot
Tilburg. Een hotspot is een praktijkgericht project in een sector, plaats of
regio waar ruimtelijke ordening en
klimaatverandering een belangrijke
rol spelen. ‘Hotspot Tilburg’ draait
om het gevolgde proces en de
systematiek die heeft geleid tot het
Tilburgse Klimaatprogramma voor de
periode 2009 tot 2012. Leidend voor dit
Klimaatprogramma is de samenwerking
tussen diverse publieke en private partijen
in zogenaamde allianties.

Winterklimaat Tilburg in 2050

Meer duurzame energie
Extra energiebesparingen
Extra duurzame energie

Onduidelijk

Allianties werken gezamenlijk aan
deelprojecten

Doelstelling
1) Ontwikkel een algemene strategie voor het omgaan met klimaatverandering op lokaal niveau.
2) Ontwikkel Klimaatprogramma voor de periode van 2009 tot 2012
op regionale schaal:
a. Beschrijven van lokale kansen en bedreigingen van klimaatverandering;
b. Realisatie van een publiek private samenwerking (PPS).
3) Communiceren van de resultaten uit het project Hotspot Tilburg.

Deelproject:
CO2-neutrale steden

Kernteam: vormgeven proces en inhoud;
Samenwerking van 26 gecommitteerde bedrijven en organisaties;
Projectteam: uitvoeren onderzoek en projectmanagement.

Taken
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelen en toetsen van een strategie voor het
opzetten van een publiek private samenwerking (PPS);
Berekenen van lokale klimaatscenario’s;
Onderzoeken van lokale klimaatinvloeden;
Opzetten van allianties & werkgroepen;
Identificeren van activiteiten binnen de Publiek Private Samenwerking;
Ontwikkelen van een integraal Klimaatprogramma voor de periode
2009-2012;
Communiceren van resultaten.

Onduidelijk

• Water gerelateerde onderwerpen;
• Zomersmog;
• Betere hulp voor
ouderen & zwakken tijdens hittegolf;
• Levensomstandigheden;
• Warmte ophoping
in de stad (hitteeilanden)
Werkomstandig
heden tijdens hete
perioden

Meer hulpvraag
crisisdiensten

Niet belangrijk

Deelproject:
Adaptatiescan

Resultaten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Niet urgent

• Meer blauwMeer sterfalgen
gevallen
• Meer botulisme door hitte

Deelproject:
Gemeenschappelijk Duurzaam EnergieDiensten
Bedrijf

Organisatie
•
•
•

Urgent

Lokale klimaatscenario’s;
Kwalitatieve schatting van lokale invloeden door klimaatverandering;
Identificeren van adaptatievraagstukken en -activiteiten (Adaptatiescan);
Medewerking van diverse stakeholders: door deelname aan het kernteam,
allianties, de website www.hotspottilburg.nl en diverse bijeenkomsten;
Herziene strategie voor mitigatie (Roadmap voor CO2 -neutrale stad / Tilburg als
virtuele energiecentrale);
Integraal Klimaatprogramma 2009-2012 dat zowel ingaat op mitigatie als op adaptatie;
Een Publiek- Private Samenwerking om het programma uit te voeren;
Een beproefde strategie voor het opzetten van een Publiek Private Samenwerking
gericht op lokale klimaatverandering.

Hotspot Tilburg heeft voortgebracht
a. Een onderzoek onder stakeholders: diepte-interviews van sleutelpersonen bij lokale industrie en vertegenwoordigers;
b. Twee mini-conferenties over het onderwerp adaptatie aan klimaatverandering;
c. Oprichting van een lokaal samenwerkingsverband: 26 stakeholders die actief willen meewerken aan de ontwikkeling
van een strategie voor klimaatadaptatie;
d. Het verwerven van lokale samenwerkingspartners ten behoeve van zowel onderzoek- als organisatiecapaciteit;
e. Oprichting van een kernteam met vertegenwoordigers uit publieke en private organisaties.
f. Het Tilburgse Klimaatprogramma voor de jaren 2009 tot 2012.

Hotspot Tilburg wordt gefinancierd door:

Meer informatie: www.hotspottilburg.nl Contactpersoon gemeente Tilburg: Pieter Biemans, Projectmanager BuildDesk: Hans Schneider

