Stresstest PLUS

d e k l i m a a t d i a lo o g , m e e r d a n t e c h n i e k a l le e n
Stresstesten geven gemeenten inzicht in de gevolgen van klimaatverandering. Maar hoe betrek je
partijen bij het lokale klimaatbeleid en zorg je voor draagvlak?
Movares en Awareness hebben daarvoor samen de Klimaatdialoog ontwikkeld door bundeling van
technische kennis en participatie. De drieslag WETEN plus WILLEN plus WEGEN leidt tot inzicht,
ambitie en draagvlak.
Omgaan met klimaatverandering begint bij bewustwording, bij awareness. Zware
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worstelen met ondergelopen straten en ouderen hebben meer kans op overlijden
door hete zomers en droogte.
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We brengen de gevolgen van klimaatverandering integraal en in samenhang in
beeld. Daarmee worden ze begrijpelijk en bespreekbaar.
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Klimaatadaptatie is een onderwerp waar we allemaal mee te maken krijgen. Als de
effecten in beeld zijn (Weten), gaan we nadenken over hoe erg we dit vinden. Wat

WILLEN

is het ambitieniveau? Wij nodigen uw partners (waterschap, projectontwikkelaars,
woningbouwcorporaties etc.) uit aan een Klimaattafel.

Wij gaan met u en uw partners in gesprek over de belangrijkste opgaven,
en welke (koppel)kansen er in uw beheergebied zijn.

WEGEN

Als de kansen en risico’s zijn bepaald en er duidelijkheid is over het ambitieniveau
(Willen), gaan we prioriteren. Waaraan besteden we schaarse middelen en hoe gaan
we dat doen? Dan is het ook tijd om met betrokken bewoners en ondernemers het
gesprek aan te gaan.
We stellen een Klimaatprogramma op waarin is uitgewerkt wat de maatregelen
zijn die u agendeert, welke partners daarbij betrokken zijn en hoe dit in een plan
van aanpak wordt uitgerold.

Wat doen we?

Waar gaat het over?

Wat is het resultaat?

Weten

Startbijeenkomst klimaatdialoog

Gevoeligheden en risico’s

Weten wat er gebeurt bij ongewijzigd beleid

Willen

Klimaattafel, beslissers over
risico’s en kansen

Risicobeheersing, ontwikkeling van kansen

Overzicht van risico’s en (koppel)kansen

Wegen

Bredere dialoog in gemeente

Grondstof voor gedragen beleid,
programma en prioriteit, kosten inzichtelijk

Wie doet wat in het lokale klimaatprogramma?

www.movares.nl
Leon van Warmerdam
E: leon.van.warmerdam@movares.nl
T: 06 - 5359 7623

www.awareness.nl
Paul Weststrate
E: pwe@awareness.nl
T: 06 - 5160 7251

