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Plattelandsgemeente

> 19.000 inwoners

S O M E R E N



Someren : Seven Meeren
(watergebied)

Relatief kleine kernen

Relatief veel grond

Diverse waterlopen



2 Waterschappen:

Aa en Maas

De Dommel

Watergebied:

Aa

Kleine Aa

Peelrijt

Slievense Loop

Meervense loop

Houtbroekerloop
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Hoogte:

Verval van zo’n 15 m



Verschil in hoogte

Verval van zo’n 15 m



Uniek Landschap:

Hoge Zandgronden

Jonge Heideontginningen

Diverse Beekdalen



unieke landschapssetting
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“…………. veel mensen waren angstig, echt heel erg angstig”

“….. urgentiebesef hoefde niet gestimuleerd te worden”

“… dat geluid, die snelheid, die impact wil je nooit meer meemaken”

“……je vertelt dit moment, deze 3 minuten later aan je kleinkinderen”

“……….hier moeten we wat aan doen, en snel!!”



1. Wateroverlast

2. Droogte

3. Hitte

4. Kwaliteit van water/bodem

Lokaal aanpakken

KLIMAATADAPTATIE
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bestuurders, managers, ambtenaren, specialisten, experts, verbinders, 
versnellers, werkgroepen, stuurgroepen, regiegroep, opdrachtgevers, 
gebiedsteams, consultants en adviseurs, ervaringsdeskundigen,
hydrologen, ecologen, economen, managers, afspraken, intenties, 
subsidie, kaders, beleid, normen en toetsingskaders, zienswijzen 
handelingsperspectieven, verordeningen, inzichten en visies.

En we praten, praten, praten ……

Eigenlijk nemen we geen risico, tonen heel weinig ondernemerschap,
en vertrouwen spreken we uiterst aarzelend uit.

Maar vooral loslaten is iets wat we nog niet zo goed beheersen.

Zonder interventie of koerswijziging kon dit gewoonweg niet goed gaan.



• Wordt één gezamenlijke organisatie met één doel

• Wordt samen eigenaar en voel dat ook zo!!

• Wijk indien nodig af van bestaande processen

• Neem samen verantwoording en spreek dat uit

• En doe dingen die je nog nooit hebt gedaan!





Lokaal aanpakken

1. Wateroverlast

2. Droogte

3. Hitte

4. Kwaliteit van water/bodem

Niet lokaal !!

Maar integraal,

en gebiedsgericht

KLIMAATADAPTATIE

samen 







Lessons learned

• Creëer gedeeld eigenaarschap
-> volg Tripple A : Afstemmen – Afspreken – AANSPREKEN 

• Exponentieel groeiende problemen kun je niet lineair bestrijden
en zeker niet alleen

-> wijk af van bestaande paden, kies pragmatisch

• Laat de conventionele manier van organiseren los
-> vorm een dedicated, flexibele en meegroeiende werkomgeving
-> heb zorg en respect voor bestuurlijke – ambtelijke dynamiek
-> ben flexibel, gisteren geleerd, vandaag anders, pas je aan







“De natuur en het klimaat werken al eeuwen samen”
…… nu wij nog

Ik wens u een leerzame en inspirerende masterclass

<<  dank voor uw aandacht  >>


