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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & 
Julianadorp betreffende Klimaatstresstest 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 17 augustus 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp onder verwijzing 
naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen 
gesteld over Klimaatstresstest, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Vraag: Ben u op de hoogte van de klimaatstresstest en dat het Rijk stelt  dat alle gemeentes nog dit 
jaar een klimaatstresstest dienen af te ronden? 
>Zo nee waarom niet?  >Zo ja bent u al begonnen met deze stresstest? 
 
Antwoord: Ja, wij zijn op de hoogte van de klimaatstresstest en de verplichting vanuit het Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie om deze uit te voeren.  
In de werkregio Noordkop van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie werken we samen aan het onderwerp 
klimaat. De klimaatstresstest is reeds afgerond. De resultaten kunt u vinden in de klimaatatlas van HHNK. 
Met de resultaten uit de klimaatstresstest wordt momenteel gewerkt aan de risicodialoog, dat uiteindelijk 
moet resulteren in een (regionale) uitvoeringsagenda. Hierover zult u tegen het eind van het jaar worden 
geïnformeerd.  
Na vaststellen van het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) in 2022, zal dit nieuwe inzichten leveren 
voor de volgende stresstest. (Vanuit het Deltaplan zijn gemeenten verplicht om iedere zes jaar een nieuwe 
test te doen.)  
 
Vraag: Is de gemeente bereid om dit jaar een klimaatstresstest te doen?  
Antwoord: Zie antwoord op de vorige vraag.  
 
Vraag: Een andere, groenere inrichting van de openbare ruimte kan ervoor zorgen dat onze gemeente 
het steeds extremer weer, zoals droogte, hitte of plensbuien, aankan. 
>Is de gemeente bereid om bij bijvoorbeeld winkelcentra, pleinen schaduwroutes en koelteplekken 
aan te leggen met eventuele vijvers en bomen?  
>Is de gemeente bereid om in dit kader alle wijken aan te pakken?  
 
Antwoord: Klimaatadaptieve maatregelen worden uitgevoerd via de Gebiedsgerichte aanpak. De afgelopen 
jaren stonden daarbij in het teken van experimenteren en ervaring opdoen. Het weer van de afgelopen 
maand geeft ook inzicht in de kwetsbaarheden in de wijken. Deze ervaringen zullen goed van pas komen om 
klimaatadaptatie intensiever aan te pakken.  
Er moet worden opgemerkt dat er altijd extremer weer kan voorkomen dan waar je een wijk op kunt 
aanpassen. Klimaatadaptatie vereist ook een cultuuromslag, waarbij we accepteren dat er tijdelijk een laag 
water staat op plekken waar dit geen direct gevaar oplevert. Bijvoorbeeld liever water dat blijft staan op 
plantvakken, grasvelden, en zelfs wegen, dan dat het de huizen inloopt.  
 
Vraag: De afgelopen weken stonden na hevige regenval twee keer de straten in onze gemeente blank 
en stroomde het ook bij veel huizen naar binnen. 
>Wat gaat u als bestuur er aan doen om dit in de toekomst te voorkomen? 
 
Antwoord: In de raadsinformatiebrief van 17 augustus (2020-050368) heeft u het volgende kunnen lezen:  
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“Na de bui van 17 augustus zijn de locaties in beeld gebracht waar ernstige wateroverlast was opgetreden. 
De gebruikte bronnen hierbij zijn o.a.: 112 meldingen, direct bij de gemeente binnengekomen meldingen en 
sociale media. (…) De locaties met wateroverlast, voor zover deze nu bekend zijn, worden nader getoetst. 
We bekijken of aanvullende maatregelen mogelijk zijn om in de toekomst wateroverlast te voorkomen. Deze 
inventarisatie en maatregelen nemen we mee in het GRP vanaf 2022. In de tussentijd wordt wel bekeken of 
er op de korte termijn maatregelen mogelijk zijn om wateroverlast te reduceren. (…)[Er] wordt ook actief 
gekeken naar het tijdelijk bergen en vervolgens vertraagd afvoeren van regenwater via het maaiveld.” 
 
Voor meer informatie verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief. 
  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  

  Den Helder, 15 september 2020. 
 

 
  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 


