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Bij de behandeling van de provinciale begroting 2018 heeft u de motie Beste

klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland (motie nr. 753) aangenomen. Hierin verzoekt u het

college om samen met onze partners een competitie op te zetten voor het beste

klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland en voor het (de) winnende ontwerp(en) een nader te

bepalen bedrag beschikbaar te stellen voor realisatie. U hecht daarbij veel waarde aan potentiële

spin-off en een groot multipliereffect van de provinciale bijdrage.

 

Zoals wij al in onze brief d.d. 15 november jl. over onze aanpak m.b.t. klimaatadaptatie aangaven,

zijn wij blij met deze motie. Terecht verwijst u in uw motie naar de woningbouwopgave voor Zuid-

Holland. In het kader van onze verstedelijkingsopgave is klimaatadaptatie een relevante opgave

die veel bestuurlijke aandacht krijgt. Maar ook het klimaatbestendig maken van onze bestaande

bebouwing en landschappen is een uitdaging. Tegelijk is nog onvoldoende scherp wat dit

concreet betekent voor bv.keuzes in ruimtelijke planvorming. Voor deelopgaven (bv. vergroten

wateropvangcapaciteit) worden (innovatieve) oplossingen al wel in praktijk toegepast. Maar voor

complexere situaties of deelopgaven zijn oplossingen/ toepassingen nog niet altijd voorhanden of

ondervinden belemmeringen bij het concreet en breed toepassen. Het organiseren van een

competitie kan ons inziens een extra stimulans zijn voor onze bedrijven en instellingen om

innovatieve kennis te verder te ontwikkelen en te demonstreren. 

 

Het organiseren van een ontwerpcompetitie samen met onze partners past ook goed bij onze

aanpak die wij met onze gemeenten en waterschappen zijn gestart via de bestuurlijke tafels

ruimte wonen economie en in de strategische samenwerkingen die wij zijn aangegaan met o.a.

kennisinstituut Deltares en nog willen doorontwikkelen i.r.t. de komst van het Global Institute of

Excellence Climate Adaptation. Gezamenlijke verantwoordelijkheid met gemeenten,

waterschappen, kennisinstellingen en andere publieke en private partijen, ieder vanuit de eigen

verantwoordelijkheid en professionaliteit staat in onze aanpak voorop. De komende weken zullen
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wij verkennen welke partners geïnteresseerd zijn om een dergelijke competitie samen met ons te

organiseren.

 

In onze brief van 15 november jl. hebben wij ook de globale planning van onze aanpak

beschreven, mede in relatie tot de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en in relatie

tot onze vernieuwingsambities voor het omgevingsbeleid. Klimaatadaptatie wordt in deze aanpak

verbonden met een aantal grote provinciale opgaven zoals bijvoorbeeld verstedelijking. 

Eerste stap van deze aanpak is zicht te krijgen op de specifieke opgaven waarover afspraken

moeten worden gemaakt. Daartoe zullen wij als provincie, maar ook de gemeenten en

waterschappen de komende periode werken aan het opstellen van stresstesten.  Wij verwachten

dat de eerste resultaten daarvan in het voorjaar van 2018 beschikbaar zullen zijn en pas in de

loop van 2018 zullen leiden tot uitvoeringsagenda’s.

 

Naar onze mening zou de uitvraag voor een ontwerp inhoudelijk moeten aansluiten bij de

opgaven die uit stresstesten naar voren komen en de op te stellen uitvoeringsagenda’s. Zo

kunnen de resultaten van een competitie voor het Beste klimaatadaptieve ontwerp van Zuid-

Holland benut worden voor daadwerkelijke uitvoering en realisatie. Zoals al aangegeven in onze

mondelinge reactie op de indiening van deze motie, zullen wij daarom deze ontwerpcompetitie

niet al op hele korte termijn starten, maar zullen wij het moment van de uitvraag en

inzendingstermijn afstemmen op de beschikbaarheid van de stresstesten en uitvoeringsagenda’s.

 

Ten slotte bemerken wij in uw motie de ambitie om een competitie te organiseren met – mogelijk

zelfs internationale – uitstraling. Wij zien dat als kans om ons als Zuid-Holland te laten zien als dé

kennisregio op het gebied van klimaatadaptatie. In onze verkenning naar de mogelijkheden om

uitvoering te geven van deze motie zullen wij daarom tevens de mogelijkheid verkennen tot een

onafhankelijke of bestuurlijke begeleidingscommissie met extern aansprekende of deskundige

personen om de uitvraag, randvoorwaarden etc. m.b.t. het gevraagde ontwerp nader uit te

werken en te beoordelen.

 

Wij verwachten u voor de zomer van 2018 te kunnen informeren over de verdere uitwerking van

uw motie langs bovenstaande denklijn.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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