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Verzenddatum

Betreft: Erratum Statenvoordracht begroting 2020

2 5 SEP. 2019

Kenmerk

1243373/1279901

Geachte leden,
Op 29 augustus hebben wij uw Staten de begroting 2020 toegestuurd.

Uw kenmerk

In de Statenvoordracht bij de begroting 2020 is ook het ontwerpinstellingsbesluit voor de reserve klimaatadaptatie opgenomen.
Na het versturen van de voordracht is ons gebleken dat er een typefout
staat in het ontwerp-instellingsbesluit van de reserve klimaatadaptatie.
In het huidige ontwerp-instellingsbesluit van de reserve
klimaatadaptatie staat dat de reserve gevoed wordt vanuit de € 1 3,2
mln. die in het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! beschikbaar is
gesteld voor een integraal waterplan en klimaatadaptatie. Het
genoemde bedrag van € 1 3,2 mln. is per ongeluk gekopieerd vanuit het
ontwerp-instellingsbesluit voor de reserve Gezonde leefomgeving. Het
juiste bedrag, conform het coalitieakkoord, voor de reserve
klimaatadaptaties is € 5,1 mln. Hieronder is het huidige ontwerpinstellingsbesluit en het juiste ontwerp-instellingsbesluit opgenomen.
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Instellingsbesluit Reserve Klimaatadaptatie
Het oude instellingsbesluit luidde:

Reserve Klimaatadaptatie
Functie

Budgetgerichte reserve.

Bestemming

opstellen integraal waterplan, cofinanciering aanvullend klimaatonderzoek, verbinden

-Vormgeven eigen klimaatadaptatiebeleid en eigen klimaatadaptatieprojecten,
met andere provinciale opgaven (bv.: biodiversiteit, KRW, OV-knooppunten, etc.),
- Cofinanciering Deltaprogramma’s. Conform afspraken die zijn vastgelegd in het
landelijke bestuursakkoord Klimaatadaptatie (projecten wateroverlast, droogte,
hittestress, overstromingen en meekoppelkansen),
- Cofinanciering klimaatadaptatieprojecten van derden (o.a. waterschappen,
gemeenten, belangenorganisaties, bedrijven).
- Cofinanciering van digitaal beter beschikbaar maken klimaatgegevens voor inwoners
en bedrijven (o.a. overstromings-wateroverlast gegevens).

Operationeel

3.1.3 Waterrobuuste inrichting bevorderen

doel
De reserve wordt gevoed vanuit de € 1 3,2 mln. die in het coalitieakkoord Duurzaam
Voeding

Doorpakken! beschikbaar is gesteld voor een integraal waterplan en klimaatadaptatie

Looptijd

t/m 2024

Maximale

De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door de door PS vastgestelde

hoogte

stortingen ten behoeve van de dekking van de doelen van de reserve

Het nieuwe instellingsbesluit luidt

Reserve Klimaatadaptatie
Functie

Budgetgerichte reserve.
-Vormgeven eigen klimaatadaptatiebeleid en eigen klimaatadaptatieprojecten,

Bestemming

opstellen integraal waterplan, cofinanciering aanvullend klimaatonderzoek, verbinden
met andere provinciale opgaven (bv.: biodiversiteit, KRW, OV-knooppunten, etc.),
- Cofinanciering Deltaprogramma’s. Conform afspraken die zijn vastgelegd in het
landelijke bestuursakkoord Klimaatadaptatie (projecten wateroverlast, droogte,
hittestress, overstromingen en meekoppelkansen),
- Cofinanciering klimaatadaptatieprojecten van derden (o.a. waterschappen,
gemeenten, belangenorganisaties, bedrijven).
- Cofinanciering van digitaal beter beschikbaar maken klimaatgegevens voor inwoners
en bedrijven (o.a. overstromings-wateroverlast gegevens).

Operationeel

3.1.3 Waterrobuuste inrichting bevorderen

doel
De reserve wordt gevoed vanuit de € 5,1 mln. die in het coalitieakkoord Duurzaam
Voeding

Doorpakken! beschikbaar is gesteld voor een integraal waterplan en klimaatadaptatie
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Looptijd

t/m 2024

Maximale

De maximale hoogte van de reserve wordt bepaald door de door PS vastgestelde

hoogte

stortingen ten behoeve van de dekking van de doelen van de reserve

Wij verzoeken u deze briefte betrekken bij de besluitvorming over de
voordracht en het onjuiste ontwerp-instellingsbesluit van de reserve
Klimaatadaptatie daarin te vervangen door het besluit zoals dat in deze
brief is opgenomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter

R.M. Bergkamp

A.Th.H. van Dijk

