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Onderwerp Statenbrief:
Stand van zaken uitvoering Programma Klimaatadaptatie
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie/samenvatting
Met deze Statenbrief en bijbehorende voortgangsnotitie, wordt invulling gegeven aan de toezegging voor een
voortgangsbrief en informatie verstrekt over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van het
Programma Klimaatadaptatie.
Inleiding
Bij de bespreking van het Programma Klimaatadaptatie op 30 september 2020 in Provinciale Staten (kenmerk
PS2020RGW08) wilden een aantal Statenfracties graag weten welke concrete acties op korte termijn worden
opgepakt, wat de voortgang daarvan is en welke uitgaven er zijn gedaan. Met deze Statenbrief wordt daar meer
duidelijkheid over gegeven en wordt invulling gegeven aan de toezegging om dit voor de zomer van 2021 naar de
commissie RGW te sturen.
De afgelopen maanden zijn veel activiteiten ontwikkeld en acties uitgewerkt of in uitvoering. Graag nemen we
Provinciale Staten daarin mee.
Toelichting
De bijgevoegde voortgangsnotitie geeft inzicht in de acties die op dit moment uitgevoerd worden onder het
Programma Klimaatadaptatie. In de Manifestregio Vallei en Veluwe en het Netwerk Water en Klimaat zijn het
afgelopen jaar regionale adaptatiestrategieën opgesteld. Op het thema hittestress zijn diverse bijeenkomsten
georganiseerd over bijvoorbeeld gebiedsgerichte maatregelen en over lokale hitteplannen. Een aantal concrete
projecten is inmiddels in uitvoering. Zo wordt ingezet op het stimuleren van groen-blauwe schoolpleinen en
worden eerste pilots ondersteund. De Natuur en Milieufederatie Utrecht is gevraagd een servicepunt duurzame
daken op te zetten en de provincie heeft een aantal gratis constructieberekeningen en quickscans beschikbaar
gesteld voor bedrijven en buurtinitiatieven voor duurzame daken. In de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt
gewerkt aan het ontwikkelen van twee klimaatbestendige pleinen en in Zeist wordt een particulier initiatief
ondersteund om een inspiratieplek in te richten met allerlei voorbeelden van klimaatadaptieve maatregelen. Voor
een goede aansluiting bij de woningcorporaties is een informatieve cursus gegeven gericht op klimaatadaptatie
en biodiversiteit. In verschillende provinciale programma’s wordt klimaatverandering al meegenomen, zoals voor
droogte en overstromingen in het ontwerp Bodem en Waterprogramma. In de voortgangsnotitie is een verdere
toelichting van deze en alle andere acties opgenomen.
Financiële consequenties
Dekking voor het Programma Klimaatadaptatie is opgenomen in de begroting. Deze Statenbrief geeft geen
aanleiding tot aanpassing van de omvang van de begroting.

Vervolgprocedure/voortgang
Zoals toegezegd in de Statenvergadering van 30 september 2020 ontvangt u eind 2021 een
Voortgangsrapportage over de resultaten van de eerste fase van de uitvoering van het programma. Conform het
programma zal deze rapportage tevens de voorgenomen acties voor de tweede fase (2022-2023) bevatten,
alsmede eventuele accentverschuivingen binnen het programma.
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