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Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennisname. Wij hebben op 1 3 november 201 8 besloten Dhr
Bj. de Reu in zijn hoedanigheid als IPO-bestuurder te machtigen om het
bestuursakkoord klimaatadaptatie namens de provincie Noord-Holland
te ondertekenen. Met het bestuursakkoord spreken het Rijk, provincies,
waterschappen en gemeenten af om de uitvoering van het Deltaplan
Ruimtelijke adaptatie extra te ondersteunen. Het Rijk stelt hiervoor in
2019 en 2020 € 26,7 miljoen beschikbaar, past de Waterwet aan zodat
aan het Deltafonds een fonds voor Wateroverlast kan worden
toegevoegd en is voornemens om na aanpassing van de wet € 300
miljoen beschikbaar te stellen voor een Impulsregeling wateroverlast.
De decentrale overheden spreken met het bestuursakkoord af zich te
committeren aan de zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke
adaptatie en zorg te dragen voor cofinanciering van de Impulsregeling.
Nadere uitwerking vindt uiterlijk in 2020 plaats.
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Uw kenmerk

Het bestuursakkoord heeft vooralsnog geen financiële en juridische
consequenties voor de provincie Noord-Holland. Met het ondertekenen
onderstrepen wij het belang van klimaatadaptatie. Met het
bestuursakkoord kiest het Rijk voorlopig een smalle insteek, namelijk
door zich vooral te richten op “wateroverlast”. De thema’s droogte en
waterveiligheid worden voorlopig bij de Deltaplannen Zoetwater en
Waterveiligheid ondergebracht en hittestress wordt bij de Nationale
Adaptatie Strategie neergelegd (NAS). Daarmee lijkt de inzet op
integrale oplossingen in het ruimtelijke domein te worden verlaten.
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De Provincie Noord-Holland heeft klimaatadaptatie als één van de
belangrijkste ontwikkelingen benoemd in de provinciale
omgevingsvisie. Het is van groot belang dat onze provincie die aan drie
kanten omgeven is door water, zich voorbereidt op de gevolgen van
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klimaatverandering. Dit is noodzakelijk om de provincie ook na 2050
leefbaar te houden. Oplossingen kunnen niet alleen gevonden worden
in het watersysteem. Er zal daarnaast meegekoppeld moeten worden
met ruimtelijke ontwikkelingen en er zullen innovatieve oplossingen
moeten worden gevonden, willen wij de gevolgen van
klimaatveranderingen kunnen hanteren.
Wij zijn van mening dat dit integrale doel vraagt om integrale
gebiedsoplossingen, waarbij waterbelangen meekoppelen met
ruimtelijke ontwikkelingen en een impuls geven aan de regio. Denk
daarbij aan Kust op Kracht of de Markermeerdijken, waarbij de
provincie Noord-Holland heeft bijgedragen aan de integrale
gebiedsprogramma’s of aan het project Spaarwater waarin we bijdragen
aan innovatieve oplossingen voor waterbesparing in de landbouw. Voor
klimaatadaptatie zien wij een soortgelijke rol voor de provincie. Bij de
nadere uitwerking van het bestuursakkoord zal de provincie Noord
Holland hiervoor nadrukkelijke aandacht vragen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

ZZ2
proinciesecretaris

lM. Bergkamp

/4W. Remkes
1 bijlage
Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

