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Meedenken en meedoen 
Samenwerking Klimaatadaptatie Noordoost Brabant 2019-2020 

In de afgelopen anderhalf jaar, sinds maart 2018, hebben we de regionale samenwerking in NOB op 
het gebied van Klimaatadaptatie concrete invulling gegeven met een viertal regionale projecten en 
projectvoorstellen, te weten Verdieping Stresstesten/Risicodialoog, Robuuste beekdallandschappen, 
Klimaatbewustzijn en Klimaatadaptieve bedrijventerreinen. Met regelmaat wordt de vraag gesteld 
door collega’s van gemeenten, watersamenwerkingen en waterschappen maar ook van 
gebiedspartners: Hoe kan ik mij informeren, meedenken en meedoen met de regionale 
samenwerking en de regioprojecten in NOB? 

Hieronder hebben we vijf mogelijkheden voor jou op een rij gezet. Op de volgende bladzijde vindt je 
tevens namen en rugnummers van een aantal collega’s, en als eerste aanspreekpunt kun je altijd 
Tobias Renner (programmaleider Klimaatadaptatie NOB) benaderen. 

1. Beschikbare documenten raadplegen 

Alle relevante documenten rondom de regionale samenwerking en de projecten hebben we op een 
centrale locatie (BOX) beschikbaar gesteld. Daar zijn o.a. te vinden de Regioaanpak Klimaatadaptatie 
NOB 2019-2020 (met de bijbehorende bijlages), bestuurlijke voortgangsnotities van de Kopgroep 
Klimaat en Energie en de portefeuillehoudersoverleggen van de regio NOB, verslagen van 
kennisbijeenkomsten en last but not least de belangrijkste documenten van de afzonderlijke projecten 
(projectvoorstellen, tussenresultaten).  

Wil je toegang tot de BOX-map? Stuur een mail of bel met Ebbeny Janssen (secretariële  
ondersteuning). 

2. Toelichting tijdens kennisbijeenkomsten 

Een andere mogelijkheid is om aan te schuiven en deel te nemen aan kennisbijeenkomsten. Een a 
twee keer per jaar organiseren we regiobrede kennisbijeenkomsten, bv. 13 november 2018 of 30 
oktober 2019. Hiervoor zijn alle gebiedspartners van harte uitgenodigd. Daarnaast wordt in de 
overleggen van de watersamenwerkingen / werkregio’s As50+, de Meierij en Land van Cuijk 
regelmatig teruggekoppeld over de stand van zaken van de regioprojecten.  

Wil je hieraan deelnemen? Neem contact op met Tobias Renner (programmaleider NOB) of de 
trekkers van As50+ (Harold Soffner), Meierij (Arnold Wielinga) en Land van Cuijk (Nicolette Peters, 
John Arts). 

3. Meedoen in de regioprojecten 

Dit is uiteraard de meest actieve mogelijkheid om zelf de regionale samenwerking vorm te geven en 
mee te sturen. De projectleiders nodigen collega’s van gemeenten en waterschappen van harte uit 
om in projectgroepoverleggen de afzonderlijke projecten deel te nemen! 

Wil je participeren of zoek je specifieke informatie over een regioproject? Neem contact met de 
(duo)projectleiders van de projecten: 

Verdieping Stresstesten/Risicodialoog: Harold Soffner / Tim Verhagen 
Klimaatbewustzijn: Nicolette Peters / Daniëlle van Son-Louwers 
Robuuste beekdallandschappen: Twan Tiebosch / Ruud Koch 
Klimaatadaptieve Bedrijventerreinen: Eric Hendrickx / Tobias Renner 
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4. Spreek met de collega’s in het kernteam Klimaatadaptatie NOB aan 

Samenhang tussen de regioprojecten en voorbereiding van (bestuurlijke) voortgangsnotities is 
geborgd in de regelmatige overleggen van het ambtelijke Kernteam Klimaatadaptatie NOB. 

In het kernteam zitten de bovengenoemde projectleiders en trekkers van de watersamenwerkingen. 
Daarnaast hebben we de volgende collega’s bereid gevonden om mee te doen in het kernteam: Dirk 
van Helvoirt (vanuit Ws Aa en Maas), Martine Beuken-Greben en Peter van der Haar (resp. vanuit ’s 
Hertogenbosch, Meierijstad) en Frank van Lamoen (van de provincie). 

Wil je input meegeven aan het kernteam of heb je vragen over bestuurlijke overleggen (Kopgroep, 
pho’s)? Dan neem gerust contact op met de kernteamleden of Tobias Renner (programmaleider 
NOB). 

5. Website en nieuwsbrief 

Dit is de minst actieve vorm om de hoogte te blijven van de regionale samenwerking en gezien de 
snelle ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie ook de minst actuele. Via de website (en het 
Linkedin/Twitter account) van de regio NOB worden de regionale kennisbijeenkomsten 
aangekondigd, en tevens kan de Regioaanpak Klimaatadaptatie NOB hier gedownload worden. 
Daarnaast wordt, vanaf het najaar 2019, om de twee a drie maanden een makkelijke toegankelijke 
nieuwsbrief via de regio NOB verstuurd.  

Wil je je hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met Judith Nieuwenhoven (secretariaat NOB). 

Namen en rugnummers 

Naam Functie E-mail Telefoon 

Ebbeny Janssen Secretariële ondersteuning  ebbeny.janssen@rhdhv.com 06 1031 7559 
Judith 
Nieuwenhoven 

NOB secretariaat secretariaat@regionoordoostbrabant.nl 073 720 0848 

Martine Beuken-
Greben 

Kernteamlid m.beuken@s-hertogenbosch.nl 06 5435 4121 

Peter van der 
Haar 

Kernteamlid pvanderhaar@meierijstad.nl 0413 381 547 

Dirk van Helvoirt Kernteamlid dvanhelvoirt@aaenmaas.nl 06 2240 6836 
Frank van 
Lamoen 

Kernteamlid fvlamoen@brabant.nl 073 6812812 

Harold Soffner Werkeenheid AS50+ h.soffner@bernheze.org 06 5231 5986 
Nicolette Peters Klimaatbestendig Land van 

Cuijk 
N.Peters@boxmeer.nl 0485 585911 

John Arts Werkeenheid Land van Cuijk j.arts@boxmeer.nl 0485 585 911 
Arnold Wielinga Werkeenheid De Meijerij a.wielinga@rhdhv.com 06 4644 1210 
Danielle van Son-
Louwers 

Projectleider (duo) dvanson@aaenmaas.nl 0412 487371 

Ruud Koch Projectleider (duo) rkoch@dommel.nl 0411 618 577 
Eric Hendrickx Projectleider (duo) ehendrickx@dommel.nl 0411 618 571 
Twan Tiebosch Projectleider (duo) info@esplanada.nl 06 1811 6684 
Tobias Renner Programmaleider 

Klimaatadaptatie NOB 
tobias.renner@regionoordoostbrabant.nl 06 15093067 
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