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Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

12 april 2021

-

Onderwerp
Ondertekening Intentieverklaring OSKA Koeling Gebouwen
Advies
1. Ter ondersteuning van de inzet van het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA)

te besluiten tot medeondertekening van de “Intentieverklaring Koeling Gebouwen”;
2.
3.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het ondertekenen van de
Intentieverklaring Koeling Gebouwen door de Provincie Zuid-Holland;
Vast te stellen de publiekssamenvatting over het besluit van Gedeputeerde Staten om de
Intentieverklaring Koeling Gebouwen te ondertekenen.

Aangezien de Commissaris van de Koning ingevolge artikel 176, lid 1 van de Provinciewet
bevoegd is de Provincie in en buiten rechte te vertegenwoordigen, zal de commissaris gelet op
het bepaalde in artikel 176, lid 2 van de Provinciewet gevraagd worden gedeputeerde A.L. Koning
te machtigen om de Intentieverklaring Koeling Gebouwen namens de provincie te ondertekenen.

Besluit GS
vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief aan PS over het ondertekenen van de Intentieverklaring Koeling Gebouwen
Intentieverklaring Koeling Gebouwen
Handtekeningformulier Intentieverklaring Koeling Gebouwen
Machtiging CdK aan gedeputeerde Koning voor het ondertekenen van de
Intentieverklaring Koeling Gebouwen namens Provincie Zuid-Holland
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Toelichting voor het College

Zie de GS-brief aan PS.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: € 0,00

Programma

: 7.3 klimaatadaptatie en bodemdaling stedelijk gebied

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s

Juridisch kader

Er zijn op dit moment geen identificeerbare juridische risico’s.
Aangezien de Commissaris van de Koning ingevolge artikel 176, lid 1 van de Provinciewet
bevoegd is de Provincie in en buiten rechte te vertegenwoordigen, zal de commissaris gelet op
het bepaalde in artikel 176, lid 2 van de Provinciewet gevraagd worden gedeputeerde A.L. Koning
te machtigen om de Intentieverklaring Koeling Gebouwen namens de provincie te ondertekenen.
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Voorafgaande besluitvorming

De ondertekening van deze Intentieverklaring Koeling Gebouwen past in het kader van de
volgende eerder door GS genomen besluiten:

-

Vaststelling aanpak klimaatadaptatie en uitvoering DPRA, GS december 2017

-

Deelname aan het Convenant Klimaatadaptief Bouwen, GS oktober 2018

-

Vaststelling Provinciale Klimaatadaptatie Strategie “Weerkracht Zuid -Holland”, GS
december 2018

-

Vaststelling Provinciale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie 2021-2023, GS februari
2021
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Proces

De intentieverklaring en de uitnodiging om deze te ondertekenen komt van het OSKA: Overleg
Standaarden Klimaat Adaptatie.

Het OSKA is in 2019 ontstaan vanuit de wens van de stuurgroep van het Deltaprogramma
Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en het directeurenoverleg van de Nationale Adaptatie
Strategie voor een samenwerking op het gebied van standaarden. In OSKA werken overheden,
bedrijfsleven, kennisinstellingen en de standaardisatie-organisaties CROW, ISSO, NEN, RIONED
met elkaar samen. OSKA heeft een onafhankelijke voorzitter: Arie Deelen, oud-directielid van
DCMR Milieudienst Rijnmond en wordt ondersteund vanuit het NEN. Provincie Zuid-Holland is
als één van de koplopers op het gebied van klimaatadaptatie en klimaatadaptief bouwen

–

– al

vanaf het begin één van de deelnemers aan dit overlegplatform.

OSKA ontwikkelt standaarden niet zelf, maar verkent en analyseert op basis van afzonderlijke

klimaatthema’s bestaande relevante standaarden die in diverse sectoren in gebruik zijn. Als deze
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aanpassing of aanscherping behoeven om gebruik t.b.v. klimaatadaptatie mogelijk te maken, zet
OSKA het proces in gang om waar nodig met betrokken relevante partijen de standaarden aan te
passen. Verkenningen die het OSKA inmiddels heeft opgeleverd zijn

“Opvang en afvoer van
hemelwater”; “Maatregelen infiltratie hemelwater”; “Uitvoering stresstesten”. De verkenning naar
“Koeling van gebouwen” is de meest recente verkenning, die heeft geleid tot bijgaande

intentieverklaring.

Het verzoek om de intentieverklaring te steunen ligt momenteel bij diverse organisaties. De
volgende partijen hebben al aangegeven de Intentieverklaring ook te zullen ondertekenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NEN
ISSO
Klimaatverbond Nederland
Bouwend Nederland
Neprom
NL-Ingenieurs
KNMI
CAS

9.

BZK

10. IPO

Ook het IPO is één van de deelnemende partijen die ondertekent namens alle (overige)
provincies. Gezien onze grote bouwopgave, onze voortrekkersrol op het gebied van
klimaatadaptatie en klimaatadaptief bouwen èn onze deelname aan het OSKA, is het logisch om
daarnaast ook als Provincie Zuid-Holland de intentieverklaring zelf te ondertekenen en daarmee
zichtbaar voor onze partners de inzet van OSKA op dit onderwerp te ondersteunen.
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Participatie en rolneming

Met het ondertekenen van de Intentieverklaring handelt Provincie Zuid-Holland vooral vanuit haar
rol als responsieve overheid. Het initiatief voor de door OSKA uitgevoerde verkenning naar
standaarden rond koelen van gebouwen wordt breed gedragen door in ieder geval alle bij het
OSKA aangesloten organisaties en partijen en sluit aan bij de maatschappelijke zorg rond
negatieve gezondheidseffecten van toenemende hitte in Nederland. Met ondertekening

ondersteunt Provincie Zuid-Holland dit initiatief en werkt zij mee aan het onder de aandacht
brengen van urgentie voor het tegengaan van hittestress.
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Communicatiestrategie

Ondertekening van de intentieverklaring vindt gelijktijdig met ondertekening door de andere
organisaties plaats op 22 april 2021, als onderdeel van het plenaire programma van het digitale

Verbindingsfestival “De Gezonde Stad”. Er zal een gemeenschappelijk communicatiebericht
worden voorbereid, waar wij ook via onze eigen provinciale communicatie kanalen en de
accounts van betrokken gedeputeerden aandacht aan zullen geven.
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