
 

 

 

 

 

Fractie: Groen Links 

Naam: Hylke Hekkenberg 

Onderwerp: Hitte en droogte 

Datum indiening vragen: 21 september 

 

Aanleiding/ inleiding: 
De hitte en droogte van de afgelopen zomer heeft veel invloed op onze samenleving 

(gehad). Velen (ook wij) hebben van de warmte genoten, maar we moeten ons er 

tegelijk van bewust zijn dat het ook veel negatieve maatschappelijke effecten heeft. 

 
Denk aan: 
Brandveiligheid (meer dan 3000 natuurbranden in NL)  

(Openbaar) groen (geel gras en bomen die hun blad laten vallen) 
Mogelijke vroegtijdige sterfgevallen onder ouderen (moet achteraf blijken) 
Lokale economie, landbouw (de ene boer een goede en de andere een slechte oogst) 
Infrastructuur (asfalt dat niet uithard, bruggen die vast zitten, schade aan dijken) 
Waterkwaliteit (botulisme, blauwalg, vissterfte, zwemverbod) 
  
Wetenschappers geven aan dat we de komende jaren vergelijkbare temperaturen en 
neerslagtekorten kunnen verwachtten. Naarmate klimaatverandering doorzet en 

verergerd zullen dit soort extremen steeds vaker voorkomen. Sommige wetenschappers 

noemen het al de 'nieuwe normaal'. Wanneer dit soort zomers herhaaldelijk voorkomen 

nemen de problemen in ernst toe. Wij maken ons hier zorgen over. 

 
Vragen: 

Hoe zorgt het college er voor dat we van afgelopen zomer leren? 

Antwoord: 

In de de zomer van 2017 hebben wij te maken gehad met 2 zomerstormen en 

nu extreme droogte. Belangrijk is dat er voldoende budget is om schade te 

herstellen en de bomen en wegen veilig te houden. 

 

Gaat er een inventarisatie komen? 

Antwoord: 

Een inventarisatie van de totale schade is in de maak. De extra kosten voor 

water geven aan bomen en sportvelden, herstel klinkerwegen en schade aan 

het groen worden in beeld gebracht. In het voorjaar 2019 wordt pas echt 

duidelijk welke schade is ontstaan aan natuurgrasvelden, bomen en overig 

groen. 

 

Wat gaan we er lokaal aan doen om ons voor te bereiden op de volgende keer? 
Antwoord: 

We zijn ons er van bewust dat er meer extremen in het weer plaatsvinden en 

zullen plaatsvinden. 

 

 

Gaan we beleid maken gericht op klimaatadaptatie? 
Antwoord: 

Wij zijn al op verschillende manieren bezig met dit onderwerp. Zo zijn we in 

wijken bezig het regenwater af te koppelen en doen we mee met operatie 

Steenbreek. Ook houden we rekening met extremere weersomstandigheden in 

de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen. In 2015 was de gemeente 

Noordoostpolder bij het uitvoeren van de "stresstest light"  al één van de 



voorlopers in ons land. In 2019 wordt opnieuw de hittestresstest uitgevoerd, 

zoals gevraagd in het daarvoor vastgesteld Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 

2017 . Het uitvoeren van de hittestresstest moet om de zes jaar worden 

herhaald. Tenslotte zijn we met het waterschap in gesprek over aanpassingen 

in het beleid. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 24 september 2018 

Contactpersoon: D. Eikenaar 

E-mail adres:  d.eikenaar@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-48134625 

 


