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Beste klimaatadaptatie ontwerp 
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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling 

van bovenvermeld


ondenrerp;


Constaterende dat:


- 

De klimaatadaptieve 

delta één 

van 

de 

zes 

grote 

vernieuwingsambities 

voor Zuid-Holland is.


- 

Zuid-Holland, 

vanwege haar ligging in de delta, extra 

kwetsbaar is voor klimaatverandering.


- Extreme 

neerslag en lange 

perioden 

van hitte 

en droogte een 

toenemend 

risico met zich


m eebre nge n 

op 

wateroverlast, verzi lti ng, watertekort en h ittestress.


- 

Zuid-Holland 

een sterk water- en deltatechnologisch cluster 

kent en fungeert als een 

proeftuin


voor klimaatadaptatie, 

wat op toenemende belangstelling 

vanuit het buitenland 

mag rekenen.


- Het regeerakkoord uitspreekt 

dat er 

met medeoverheden afspraken 

worden 

gemaakt 

over


klimaatadaptatie in 

de vorm van een bestuursakkoord.


- 

Er voor 

deze ambitie vanaf 2018 

geen 

middelen 

in 

de 

provinciale 

begroting 

zijn 

opgenomen.


Overwegende dat:


- De woningbouwopgave 

voor Zuid-Holland 

(circa 

80% in de centra 

van steden en dorpen) op


gespannen 

voet 

staat 

met 

de benodigde extra 

ruimte voor 

groen 

en blauw.


- 

Het college de 

ambitie 

heeft in 2018 - 

samen 

met het Rijk, 

gemeenten, 

waterschappen, kennis-

instellingen 

en andere stakeholders - tot concrete regionale uitvoeringsagenda's 

te komen 

voor


een fysieke leefomgeving, 

die bestand 

is tegen klimaatveranderingen 

(en 

bodemdaling).


- 

Belangrijke 

spin-off verwacht wordt van het 

"Global 

centre of excellence 

climate adaptation" dat 

in


Rotterdam wordt 

gevestigd 

wat betreft kennisontwikkeling en 

klimaat 

gerelateerde 

bedrijvigheid.


- 

Juist 

Zuid-Holland, 

met alle beschikbare kennis en innovatieve bedrijven, 

moet kunnen laten 

zien


hoe 

de transformatie-opgaven voor wonen, energie en 

klimaat 

gecombineerd 

kunnen worden.


- 

Creatieve 

competitie 

(zoals 

World Solar Challenge) een beproefde 

methode 

is 

om 

versnelling 

aan


te brengen in innovatie- 

en ontwerpopgaven.


Verzoekt het 

college:


1. Samen met 

de 

voornoemde 

partners 

een competitie op te 

zetten voor het beste 

klimaatadaptatie


ontwerp 

van 

Zuid-Holland, waarbij 

potentiële 

spin-otf in belangrijke 

mate meeweegt.


2. Voor het(de) 

winnende ontwerp(en) 

een 

nader te bepalen bedrag beschikbaar 

te stellen 

voor


realisatie, waarbij 

een 

groot 

multipliereffect van de 

provinciale 

bijdrage 

de inzet is.


en 

gaan 

over tot de orde van de


P.J. Rijken


M. 

Stolk 

(CDA)
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