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Onderwerp:    Thema sessie met raad over klimaatadaptatie en watersysteem 
Datum:  08 maart 2023 van 19.30 tot 21.15 uur in de raadszaal Gemeentehuis 

 
Aanleiding  
We kennen allemaal de voorbeelden van veranderingen van het klimaat. Smelten van gletsjers 
en ijskappen. Perioden van lange droogte en hoge temperaturen. Het in korte tijd neerkomen 
van plensbuien. Regels over water en klimaat staan op dit moment op verschillende plaatsen 
in meerdere wetten. De komst van de Omgevingswet moet daar verbetering in aanbrengen. 
Op het gebied van klimaat en water is sprake van vele stakeholders (waterschappen, drink-
waterbedrijven, provincie, Rijk, bedrijven, burgers, …).   Elk met eigen rollen, taken, functies. 
Water en klimaat raakt vele beleidsvelden als vergunningverlening en handhaving, ruimtelijke 
ontwikkeling, beheer en onderhoud. Er zijn vele overleggremia. Er zijn raakvlakken met vele 
andere maatschappelijke vraagstukken, uitdagingen, opgaven. Genoemd kunnen worden de 
energietransitie, het stikstofdossier, verduurzaming van vastgoed, zorg voor voldoende 
schoon drinkwater, etc. Gemeente Hof van Twente heeft periodiek ambtelijk en bestuurlijk 
overleg met Waterschap Rijn en IJssel en met Waterschap Vechtstromen. Vanuit beide water-
schappen ligt er het aanbod om de gemeenteraad raad te informeren over het waterdossier. 
 
Doel thema-sessie raad 08 maart 2023  
Vanuit het College van burgemeester en wethouders bestaat eveneens de behoefte om met 
de raad van gedachten te wisselen over klimaatverandering en watersysteem. Tijdens de 
thema-sessie lichten de waterschappen en gemeente op hoofdlijnen het huidige beleid van 
beide waterschappen en de gemeente toe.  
Direct daarna wordt nader in gegaan op twee hoofdonderwerpen, enerzijds het watersysteem 
en anderzijds klimaatadaptatie. De bijeenkomst wordt gebruikt om de raad te informeren en 
om met elkaar in gesprek te gaan. Het laatste aan de hand van een aantal stellingen om input 
op te halen voor eventueel bijstellen (op termijn) van beleid of opstellen van nieuw beleid en 
welke dilemma’s hier mogelijk spelen. De link met de vast te stellen omgevingsvisie en 
eventuele programma’s en omgevingsplan is evident. Ter verduidelijking de raad hoeft tijdens 
de bijeenkomst geen keuzen te maken.  
 
Invulling informerende raadsvergadering  
 
Welkomstwoord 
(19.30 uur tot 19.35 uur) 
De avond start met een kort welkomstwoord door wethouder Harry Scholten. Daarnaast zullen 
de volgende personen aanwezig zijn: 
 Waterschap Vechtstromen: DB-lid Hans van Agteren en adviseur: Tom Pikkemaat. 
 Waterschap Rijn en IJssel: Heemraad: Floor Wissing Kunst en adviseur: Elbert Schrama. 
 Gemeente: Wethouder Harry Scholten en adviseur: Gerrit de Leeuw. 
 
Presentaties   
(19.35 uur tot 20.05 uur) 
Achtereenvolgend een presentatie / pitch van 10 minuten door onderstaande partijen waarbij 
wordt ingezoomd op visie, beleid en uitvoering van het waterdossier: 
 Waterschap Rijn en IJssel. 
 Waterschap Vechtstromen. 
 Gemeente Hof van Twente. 
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Stellingen  
(20.05 uur tot 20.10 uur) 
Vervolgens worden drie stellingen in 5 minuten gepresenteerd en wordt in drie groepen een 
stelling besproken na de pauze. 
 
Pauze 
(20.10 uur tot 20.20 uur) 
Tijdens de pauze wordt de samenwerkingsagenda ondertekend door bestuurders van beide 
waterschappen en de gemeente.  
 
In gesprek met elkaar en korte pitch 
(20.20 uur tot 21.05 uur) 
Gedurende 30 minuten bespreken de groepen een stelling en geven zij een korte terugkop-
peling van het groepsgesprek.  
 
Vervolg en afronding  
(21.05 uur tot 21.15 uur) 
De bijeenkomst wordt afgesloten door wethouder Scholten met een terugblik op de bijeen-
komst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


