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Geachte dames en heren, 

Essentie / samenvatting: 

Via deze brief wordt invulling gegeven aan de toezegging, zoals opgenomen in het Programma Klimaatadaptatie, 

om u te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het programma en de afronding van fase één 

(de periode 2020-2021). Tevens wordt een doorkijk gegeven naar de voorgenomen activiteiten vanuit het 

programma in de komende periode.  

Inleiding: 

Voor u ligt de eerste volwaardige voortgangsrapportage van het Programma Klimaatadaptatie. Deze rapportage is 

voorafgegaan door een Voortgangsnotitie die in juni 2021 is besproken in Gedeputeerde Staten en de 

Statencommissie Ruimte Groen en Water en die handelde over de periode najaar 2020 t/m april 2021 en de 

vaststelling van het Programma Klimaatadaptatie op 30 september 2020 door Provinciale Staten. Deze 

voortgangsrapportage handelt over de periode najaar 2020 t/m februari 2022.   

De rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van augustus 2021 en 28 februari 2022 

maken zichtbaar dat de aandacht voor klimaatadaptatie van groot belang is en blijft en in urgentie alleen maar 

toeneemt. Vanuit het Programma Klimaatadaptatie wordt dan ook met veel energie en ambitie de tweede fase 

ingegaan van de uitvoering van het programma. Graag nemen we Provinciale Staten mee in de voortgang van het 

programma tot nu toe.  

Toelichting: 

In deze eerste Voortgangsrapportage van het Programma Klimaatadaptatie wordt een overzicht gegeven van de 

voortgang van het programma over de periode 2020-2021, behaalde doelen en de inzet voor het programma in 

2022 en de verdere toekomst. Door middel van het Programma Klimaatadaptatie is de afgelopen periode goede 

vooruitgang geboekt om klimaatadaptatie een richtinggevend onderdeel te maken van het provinciale beleid en 

uitvoeringsinstrumentarium. Zo zien we nu al dat er in verschillende nieuwe programma's, visies en nieuw beleid 

klimaatadaptatie meegenomen wordt in de afwegingen. Er is ingezet op het bevorderen van bewustwording en 
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stimuleren van gedragsverandering, binnen maar ook buiten de eigen organisatie. Er is intensief samengewerkt 

met de regionale werkverbanden, de waterschappen, gemeenten en andere betrokken partijen om klimaatadaptatie 

in de praktijk te brengen. In alle werkregio’s zijn regionale adaptatiestrategieën vastgesteld, waardoor alle 

gemeenten in de provincie Utrecht zich nu gecommitteerd hebben om dit om te zetten in lokaal adaptatiebeleid. De 

werkregio’s Netwerk Water en Klimaat en Manifestregio Vallei en Veluwe hebben daarbij ook al 

uitvoeringsprogramma’s opgesteld.    

 

Er zijn meerdere producten ontwikkeld, bijvoorbeeld een servicepunt op het gebied van groene daken, een 

servicepunt en website groenblauwe schoolpleinen en handvatten voor het klimaatbestendig inrichten van pleinen. 

Vanaf half oktober 2021 is de subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-

2023 van kracht en met groot succes. In 2021 zijn de Afspraken Klimaatadaptief Bouwen tot stand gekomen. Deze 

afspraken zijn inmiddels getekend of omarmd door dertig partijen. Voor zover de afspraken gaan over nieuwbouw 

zullen deze integraal worden opgenomen in het Convenant Duurzame Woningbouw.  

Op het thema hittestress zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd over bijvoorbeeld gebiedsgerichte maatregelen 

en over lokale hitteplannen en op 24 maart 2022 vindt een door de provincie georganiseerd congres over 

hittestress plaats. Daarnaast zijn een aantal concrete projecten inmiddels in uitvoering. 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.   

 

In de rapportage wordt ingegaan op de belangrijkste activiteiten die zijn ondernomen in het kader van het 

Programma Klimaatadaptatie. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan drie inhoudelijke doelen:  

- Een koele en aangename leefomgeving creëren  

- Een robuust bodem- en watersysteem  

- Een veilige provincie: kunnen omgaan met extreme weersituaties.  

 

Daarmee bestrijken we de grote thema’s die spelen op het gebied van klimaatadaptatie, namelijk zowel de lange 

termijneffecten door de verandering van het klimaat (toename van hitte, droogte en wateroverlast) als de korte 

termijneffecten in de vorm van steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. De verankering van 

deze thema’s in het provinciale beleid lopen via het Bodem en Waterprogramma (overstromingsrisico, 

wateroverlast en droogte) en via het Programma Gezond en Veilig (hittestress). En dat is voor de komende jaren 

van belang.  

 

Klimaatadaptatie staat niet op zichzelf. Utrecht heeft te maken met een veelheid van transities en maatschappelijke 

opgaven. Veel komt terug in het Groeisprongtraject. Het is belangrijk dat klimaatadaptatie goed wordt verankerd in 

de Groeisprong. In 2022 zal worden gewerkt aan het uitwerken van een toekomstbeeld hoe een klimaatbestendig 

en waterveilig Utrecht er uit zal zien in 2040. Niet alleen in beeld en in ruimtebeslag, maar ook vertaald naar kosten 

en investeringsbehoefte. Dat kan het groeisprong-verhaal aan kracht doen toenemen. De verandering van het 

klimaat is een autonome ontwikkeling waar we hoe dan ook rekening mee moeten houden bij al onze 

beleidsinspanningen.  

 

Financiële consequenties: 

Dekking voor het Programma Klimaatadaptatie is opgenomen in de begroting. Deze Statenbrief en de daarbij  

behorende Voortgangsrapportage geeft geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.   
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Vervolgprocedure / voortgang: 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


