Klimaatwarming-ups
Workshop over actuele klimaatvraagstukken in lokaal klimaatbeleid

Module 1: Klimaatmitigatie - naar aardgasvrije wijken
Module 2: Klimaatadaptatie – gevolgen van klimaatverandering opvangen
Eendaagse trainingen door heel het land in mei en juni 2018.

Klimaatverbond Nederland biedt
Klimaatwarming-ups aan, omdat:
De doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord en het nieuwe regeerakkoord voor een belangrijk
deel lokaal gehaald moeten worden;
Lokaal klimaatbeleid een belangrijk onderdeel zal zijn van gemeentelijk beleid;
De komende bestuursperiode cruciale besluiten nodig zijn om doelen te halen;
Het van belang is dat zowel wethouders, raadsleden als beleidsambtenaren goed geïnformeerd zijn
over de kansen en kwesties rond klimaatbeleid, o.a. wat betreft de impact voor bewoners

Klimaatverbond Nederland is een vereniging van gemeenten, provincies en waterschappen die lokaal klimaatbeleid verankert, uitvoert en zichtbaar maakt. Zie www.klimaatverbond.nl

Klimaatverbond biedt
regionale klimaatwarming-ups voor wethouders,
raadsleden en beleidsambtenaren die:
Behoefte hebben aan meer (praktische) kennis over de invulling van lokaal klimaatbeleid;
• Input willen hebben t.b.v. te maken afwegingen en van gedachte wisselen over de verschillende
aspecten en dilemma’s van het klimaatdebat;
Hun netwerk in de regio willen versterken.
Kortom: we bieden ondersteuning aan raadsleden, wethouders en beleidsambtenaren om op dit onderwerp
goed beslagen ten (smeltend) ijs te komen, in de nieuwe coalitieperiode.
Klimaatverbond Nederland is een vereniging van gemeenten, provincies en waterschappen die lokaal klimaatbeleid verankert, uitvoert en zichtbaar maakt. Zie www.klimaatverbond.nl

Klimaatwarming-ups richten zich op twee hot issues:
Aardgasvrije wijken: Nederland wil naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050.
Dat betekent o.a. dat er ca. 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld gaan worden; een hele opgave.
De gemeente speelt daarin een belangrijke rol als regisseur; denk aan het betrekken van bewoners,
woningcorporaties, netbeheerders en andere partijen, coördinatie van verschillende plannen in een wijk etc.
Klimaatadaptatie: Uiterlijk 2020 moet er beleid zijn voor een klimaatbestendige inrichting van de gemeente.
Nu al worden veel gemeenten geconfronteerd met de gevolgen van hoosbuien, hagelbuien, en hittegolven.
Gevolgen die veel mensen treffen, maar waar ook klimaatadaptatiemaatregelen tegen te nemen zijn.
Tijdens de workshops maken we noodzakelijke keuzen en aanpak rond deze thema's scherp.
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Klimaatwarming-ups: onze trainers
Marjo Kroese is deskundig op het gebied van aardgasvrije wijken en van de vragen, stappen,
knelpunten en wijzen van aanpak die daarbij komen kijken. Zij heeft het spel “Route naar een
aardgasvrije wijk” ontwikkeld, dat inmiddels in vele grote en kleine gemeenten met
professionals en bewoners wordt gespeeld om meer inzicht te krijgen in het proces, de
actoren en de nodige acties.

Madeleen Helmer is deskundig op het gebied van klimaatadaptatie. Zij kent de breedte van
de gevolgen van klimaatverandering (van hoosbuien tot allergieën) en kent de mogelijkheden
van adaptatie samenwerkingen dwars door domeinen. Zij bedacht de adaptatiedialoog van
de Nationale Adaptatie Strategie en is projectleider van Congres Hittestress op 25 juni 2018
Marjo en Madeleen bieden u inzicht en oefening in klimaatkwesties en –afwegingen;
voor een goede voorbereiding op raadsdebatten en beleidsdiscussies

Klimaatwarming-ups: Programma
Aardgasvrije wijken, dagdeel 1

Klimaatadaptatie, dagdeel 2

Welkom

Welkom

• Klimaatwarming-up: inleiding en discussie over
aardgasvrije wijken

• Klimaatwarming-up: kennis making aan de hand van
klimaatdilemma’s

• Afwegingen rond de belangrijkste vraagstukken en in
de werkwijze naar aardgasvrije wijken

• Kennismaking met de verschillende en soms onverwachte
klimaatrisico’s voor gemeenten.

Pauze

Pauze

• Oefening 1 - aardgasvrij denken

• inspirerende klimaatadaptatievoorbeelden

• Oefening 2 - route naar een aardgasvrije wijk

• Het adaptatiedebat: afwegingen om je gemeente meer of
minder klimaatbestendig te maken

Soep met broodjes

Afronding en borrel
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Klimaatwarming-ups: praktische gegevens
Data en locaties:

Donderdag 17 mei : Assen (aangepaste versie, zie hier)

Tijden:
Kosten:
Aanmelden:
Vragen?

Vrijdag 25 mei

: Amersfoort

Najaar 2018

: Nog nader te bepalen locaties.

9:00-17:00 uur
De kosten voor deze training zijn € 100,- per persoon per dag incl. lunch en € 60,- per dagdeel. Alle genoemde bedragen zijn
excl. 21% btw. Leden van Klimaatverbond Nederland krijgen 25% korting.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op: https://goo.gl/forms/bWgf5sBRe3LkOT9n1
Neem gerust contact met ons op: info@klimaatverbond.nl / 088 023 8900

In het kader van de nieuwe coalitieperiode 2018 - 2022

biedt Klimaatverbond Nederland u ook:
Masterclasses voor nieuwe bestuurders en raadsleden
Zie voor meer informatie onze website: http://www.klimaatacademie.nl/

