
Van:   
Verzonden: maandag 21 maart 2022 20:44 
Aan: post@Noord-Holland.nl; statengriffie@pzh.nl; Contactcentrum Provincie Zuid-Holland 
<zuidholland@pzh.nl>; provincie@zeeland.nl; provincie@fryslan.frl; Info (FrontOffice) 
<info@provinciegroningen.nl>; post@drenthe.nl; provincie@flevoland.nl; info@flevoland.nl; 
postbus@overijssel.nl; klimaatadaptatie@overijssel.nl; secretariaatrb@overijssel.nl; Gelderland, 
PROVINCIELOKET <provincieloket@gelderland.nl>; red Post Gelderland <post@gelderland.nl>; 
info@brabant.nl; info@klimaatadaptatiebrabant.nl; postbus@prvlimburg.nl; info PU 
<info@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: Vraag om klimaatbeleid: 22 maart 2022 Wereldwaterdag in de Provincies 
 
Geachte ontvanger, 
Gaarne doorzenden aan betrokken bestuurders leden Gedeputeerde Staten, Statenleden en 
Ambtenaren, 
Alvast hartelijk dank! 

 
 
-.-.-.-.-. 
 

Etten, 21 maart 2022, 

 

Geachte provincie, 

 

Waarschijnlijk herinnert u zich dat u een aantal jaren geleden onze brief en collage over 
“vrede, heelheid en eenheid“ heeft ontvangen. 

 

Als vervolg hierop willen we graag ingaan op de viering van Wereldwaterdag 2022. 

 

Wij, Stichting Leven met de Aarde, schrijven u, omdat het morgen,  22 maart, 
Wereldwaterdag is. 

Wij brengen u graag op de hoogte van een tweetal initiatieven en van twee films 
die al lang geleden zijn verschenen, maar nog even actueel zijn als in vorige 
jaren.  Uw provincie zal vast meer communicatie willen met de burgers en meer 
met hen samen willen werken. U kunt daarbij deze films en websites gebruiken. 

Een vriendelijk verzoek deze mail door te zenden aan uw politici en ambtenaren die voor 
duurzaamheid en water zijn ingehuurd. 



 

Er is veel veranderd na 2004 en de invoering en uitwerking van de EU Kaderrichtlijn Water. 
De films kunt u bekijken i.v.m. wereldwaterdag, morgen 22 maart 2022. Zie daartoe de links 
in de mail hieronder aan "We move". Wij zenden u  "We move", omdat wij verwachten dat 
ook provincies bewegen, vooral als het gaat om het weer levend en gezond maken van de 
aarde. 

 

Het is zorgelijk dat gemeenten en provincies niet echt een klimaatbeleid hebben om 
verdergaande klimaatverandering  te voorkomen. Dit voorkomen zouden wij moeten doen, 
als was het een oorlogseconomie. 

 

Nu in de gemeenten, na de verkiezingen van vorige week, nieuwe gemeenteraden worden 
geinstalleerd, zult u op andere wijze kunnen samenwerken met de gemeenten: nieuwe 
mensen, nieuwe mogelijkheden. Zend deze mail a.u.b. naar de nieuw gekozenen. 

Wij vragen u via uw partijen de nieuwe bestuurders goed in te lichten, zodat zij rekening 
kunnen houden met en werken aan een optimaal duurzame situatie voor Water, Energie, 
Gezondheid, Landbouw en Biodiversiteit. Daarbij kunnen de 17 SDG's van de VN helpen. Bij 
elke beslissing zou u die doelen moeten betrekken om werkelijk een verschil te maken en de 
kloof tussen arm en rijk te dichten. Daarbij is burgerparticipatie een grote uitdaging. Het 
instellen van Burgerfora, met goede informatievoorziening en begeleiding kan 
helpen (advies commissie Brenninkmeijer). Gemeenten kunnen dit niet alleen en zullen 
geïnspireerd raken als zij goede voorbeelden zien. Ook kan helpen dat u zelf een visie 
op Klimaat en Klimaatharmonisatie tot stand brengt voor uw Provincie. 

In veel gemeenten, maar ook in provincies, is  geen klimaatbeleid geformuleerd om verdere 
opwarming te voorkomen. Dit ontbreekt in de partijprogramma's die wij hebben bekeken. 
De aanbevelingen uit wetenschap en IPCC moeten wel op alle locaties worden waargemaakt. 
Laat die kans niet voorbij gaan. Meer onafhankelijkheid m.b.t. voedselzekerheid en 
energiezekerheid is nodig. Wij vragen u actief gemeenten in uw provincie aan te zetten om 
klimaatbeleid te formuleren. Niet slechts over adaptatie en mitigatie, maar om werkelijk het 
klimaat te verkoelen en daarbij een evenwichtige lokale situatie te genereren zonder lange 
periodes met droogte en hevige regenval in korte tijd. Zie onze poster over “Niet de dijken 
omhoog, maar het water omlaag”.  

U heeft kennis kunnen maken met de website van Aquarius: www.wereldwaterdag.nl 

Ook uw hoofdstad staat daarbij vermeld. U bent vast blij dat zij hieraan mee doet. Wij 
vragen ons af hoe er meer aandacht kan komen voor deze mooie initiatieven. Maak er 
volgend jaar of eerder, bijvoorbeeld op Wereldaardedag, 22 april, een grootse campagne 
van, om zo de burgers in uw provincie meer bewust om te laten gaan met water en meer 



zorg voor de aarde daaraan te koppelen. Zelf gedichten maken of filmpjes inleveren 
stimuleert de creativiteit en de cultuur in uw eigen provincie. 

Heeft u opmerkingen, of wilt u een informatiesessie over water organiseren, wat werkelijk 
kan helpen om het klimaat te harmoniseren en rivieren weer drinkbaar te 
maken? www.drinkablerivers.org  

 

De films "Waterdraagsters", in 2004 deels opgenomen in het provinciehuis te Arnhem, en de 
film "RunningDry" opgenomen in alle continenten, kunt u bekijken via de links in 
onderstaande mail. 

Van harte aanbevolen! Wat betekenen deze films voor de dag van nu, voor uw provincie?  

 

Wij komen graag met u in contact, 

Namens stichting Leven met de Aarde 

 

(secretaris) 

www.levenmetdeaarde.nl  

 

  

 

 

Aan: info@wereldwaterdag.nl <info@wereldwaterdag.nl> 
Onderwerp:  Wereldwaterdag 2022  
  
Ter info, 
"Moet je voor stedelijk gebied de uitvoering van de KRW wel zo hoog op de agenda willen 
hebben?" was de vraag van de ambtenaar uit Arnhem. 
Hartelijke groeten 

, secretaris Leven met de Aarde 
 

 
 



tabel  klimaatbeleid in de provincies, een kort onderzoek via internet 
 
Friesland Geen specifiek klimaatbeleid https://www.fryslan.frl/_flysyst

em/media/regionaal-
waterprogramma-2022-
2027.pdf 

Groningen Klimaatadaptatie, meer 
industrieterreinen 
 
een idee wereldovershootday 
naar achteren te brengen. 

https://www.provinciegroninge
n.nl/fileadmin/user upload/Do
cumenten/Huishoudboekje/Be
groting 2022.pdf 
 
 

 Verwezen wordt naar 
klimaatakkoord. DE MER is een 
hulpmiddel om beter te 
beslissen, wordt dus 
meegenomen. 
In de startnotitie wordt een 
actief klimaatbeleid ingezet. 
Ook geen sprake van het naar 
achteren brengen van 
wereldovershootday. 

https://www.provinciegroninge
n.nl/fileadmin/user_upload/Do
cumenten/Dossiers/Omgevings
visie/Startnotitie_Omgevingsvis
ie_2022.pdf 

Drenthe En bijdrage aan een 
“klimaatveerkrachtige” leefomgeving.De 
vraagis wat is een klimaatveerkrachtrige 
leefomeving?  
Gen poging om klimaatopwarming te 
voorkomen. 
Gedeputeerde Staten hebben besloten 
om ook in 2022 € 50.000,- bij te 
dragen aan de subsidieregeling 
"Klimaat Actief!" van het waterschap 
Drents Overijsselse Delta. De regeling 
maakt het aantrekkelijker dat 
inwoners, scholen en bedrijven uit de 
gemeenten Meppel, De Wolden, 
Westerveld, Hoogeveen en Midden-
Drenthe maatregelen treffen om bij te 
dragen aan een klimaatveerkrachtig 
Drenthe  

https://www.provincie.drenthe
.nl/actueel/nieuwsberichten/%
40140096/opnieuw-subsidie-
klimaatveerkrachtige/ 

 Het gaat slechts over en 
adaptatiesrategie. 
Geen actief klimaatbeleid 
 
en ook: 
https://www.provincie.drenthe
.nl/onderwerpen/economie-
ondernemen/nieuws/@140809
/week-circulaire-economie-
2022/ 
 
file:///C:/Users/Lies%20Endeve

https://www.provincie.drenthe
.nl/actueel/gs-
besluiten/@140348/regionale-
adaptatie-strategie-helpen/ 



ld/Downloads/fpc-w2109 186-
begroting 2022 uitvoeringsinf
o lr.pdf 
Klimaat wordt vooral 
gerelateerd aan energie 

Overijssel We passen ons aan an het 
veranderende klimaat 

https://www.overijssel.nl/onde
rwerpen/water-klimaat/ 

 Het gaat slechts over een 
adaptatiestrategie (RAS) 

https://www.overijssel.nl/@23
3360/acht-gemeenten-
provincie-waterschap-pakken-
samen/ 

Utrecht Men heeft het alleen over 
klimaatadaptatie i.v.m. de 
schade door overstromingen. 

https://www.provincie-
utrecht.nl/actueel/nieuws/begr
oting-2022-samen-aan-de-slag-
en-met-een-blik-op-de-
toekomst 

 Een relatie tussneenergie en 
klimaat.Doel: een 
klimaatbestendig Utrecht. 

https://www.provincie-
utrecht.nl/onderwerpen/energi
e-en-klimaat 

 Bekend is hoeveel broeikasgas 
wordt uitgestoten. 
Niebkend is hoeveel 
broeikasgas wordt opgenomen 
door het plantendek. 

https://www.provincie-
utrecht.nl/actueel/nieuws/klim
aatmaatregelen-gemonitord-
dankzij-interactieve-omgeving 

Flevoland In Flevoland wordt onder 
klimaat vooral het economisch 
klimaat verstaan 

https://www.flevoland.nl/wie-
zijn-we/organisatie/ruimte-en-
economie 

 Ook is sprake van cultureel 
klimaat 

https://www.flevoland.nl/getm
edia/077d4f15-706b-416f-
8d4e-1d0582f5fd5a/2847491-
v3-Programmabegroting-
2022.pdf 

 Vooral een sterk economisch 
klimaat is belangrijk. 

https://www.flevoland.nl/getm
edia/d4c30365-6f1b-4ab8-
82a4-
21a964a051b5/Handreiking-
coalitiebespreking-dv.pdf 

Gelderland “Ons klimaat” burgers doen 
mee. Een integrale aanpak  

https://www.gelderland.nl/nie
uws/start-gelderse-
klimaatcampagne 

 Iedereen kan verhalen 
schrijven, iedereen kan 
meedoen. 

www.onsklimaatjouwinvloed.nl  

 Bij duurzaamheid in Gelderland 
gaat het toch ook vooral om 

https://www.gelderland.nl/the
mas/duurzaamheid 



adatatie en kansen grijpen. 
Maar er is ook gezegd “les hoe 
we klimaatverandering kunnen 
voorkomen”. 
We veranderen met het klimaat 
mee... 
ER is sprake van mitigatie en 
adaptatie. De uitstoot terug 
naar nul, en “ruimte voor de 
rivier, met “veiligheid” 

 Gelderland heeft een 
klimaatplan sinds  sept 2019 en 
de klimaatwet is aanzet 
daartoe. 
De provincie Gelderland heeft 
vooruitlopend op al deze (inter)nationale 
ontwikkelingen al jarenlang duurzaamheid 
hoog op de agenda staan. Diverse moties 
en nota’s zijn gepasseerd. In februari 2018 
is de omgevingsvisie vastgesteld waarin 
energietransitie, klimaatadaptatie, 
circulaire economie en biodiversiteit als 
opgaven voor de provincie Gelderland zijn 
gedefinieerd. Gebaseerd op deze 
ontwikkelingen is ons startpunt voor het 
klimaatplan, conform de omgevingsvisie 
van provincie Gelderland: het bereiken 
van CO2-neutraliteit, energieneutraliteit 
en afvalloos.  

file:///C:/Users/Lies%20Endeve
ld/Downloads/Klimaatplan-
Provincie-Gelderland.pdf 

 Kaders v oor klimaat https://begrotingscyclus.gelderl
and.nl/document/2022/Uitwer
king%20MTR%20-
%20Perspectiefnota/hoofdstuk
/01f00000-5601-0050-c778-
08d8ff48584f 

Brabant klimaatadaptatie https://www.brabant.nl/actuee
l/nieuws/milieu/2021/bijdrager
egeling-provincie-voor-
klimaatadaptatieprojecten 

 Brabant moet klimaatbestendig 
worden 
geen voorrang voor echt 
klimaatbeleid, hoe voorkom ik 
klimaatverandering 
interessante site waar ieder 
verhalen kwijt kan. 

https://www.klimaatadaptatieb
rabant.nl/ 

  https://www.brabant.nl/onder
werpen/water/water-en-
klimaat 

Limburg Mw Kaag is geweest en wijst op https://www.limburg.nl/actuee



EU aanpak klimaatbeleid. 
Vooral overstromingen houden 
zich niet aan landsgrenzen. 
Tongeren vangt zwerfvuil n de 
Maas op.  Wat nieuw is, is nog 
onduidelijk. 

l/nieuws/nieuwsberichten/202
2/maart/vernieuwing-
europese-samenwerking-
nodig/ 

 In Limburg koppelt men 
klimaatbeleid aan gezond 
voedsel. 
City deal gezonde en duurzame 
voedselomgeving. Dit is nieuws 
van klimaatweb. Uit Limburg 
zelf geen nieuws over klimaat 

https://klimaatweb.nl/nieuws/
provincie-limburg-en-12-
gemeenten-gaan-voor-een-
gezonder-voedingsaanbod/ 

 Limburg doet actief me met de 
klimaatweek “iedereen doet 
wat”.  Niet zozeer  
visiedocumenten over 
adaptatie, maar gewoon  
samenwerken om het klimaat 
te stillen.  Iedereen klimaat 
bewust maken. Dit was oktober 
2021 Nationale klimaatweek 

https://limburg24.nl/nationale-
klimaatweek-in-provincie-
limburg-van-start/ 

Noord Holland In 2050 moten we klaar zijn 
voor extreme 
weersveranderingen en de 
stijgende zeespiegel. 
adaptatie 

https://www.google.com/url?e
src=s&q=&rct=j&sa=U&url=http
s://www.gelderland.nl/Klimaat
plan-Provincie-
Gelderland&ved=2ahUKEwitqp
vk4Nf2AhVu8rsIHWNaDF8QFno
ECAgQAg&usg=AOvVaw1_SCkF
cylcS5WiAVvGYzwP 

 Klimaatneutraal worden in 
2050 veel informatie op de 
website 

https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Klima
at_Energie 

 Overlast voorkomen i.s.m. 
gemeenten, veel geld 
beschikbaar. De vraag is hoe 
men droogte wil voorkomen. 
In Alkmaar wil men meer 
bomen poten. 

https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/202
2/Februari_2022/Provincie_hel
pt_gemeenten_bij_voorkomen
_wateroverlast_en_droogte 

 Ook in Noord Holland vooral 
nadruk op energietransitie i.p.v. 
klimaatbeleid. 

https://www.noord-
holland.nl/Actueel/Archief/202
2/Februari_2022/Provincie_hel
pt_met_2_miljoen_euro_wonin
gen_van_het_gas_af 

Zuid Holland Ook in Zuid Holland gaat het 
over klimaatbestendigheid en 

https://www.zuid-
holland.nl/onderwerpen/klima



adaptatie. atadaptatie/ 

   

 Veel geld voor fieldlabs om 
e.e.a uit te proberen voor de 
bedrijven. 

https://www.zuid-
holland.nl/actueel/nieuws/maa
rt-2022/derde-ronde-
innovatieprogramma-energie-
klimaat/ 

 Adaptief bouwen https://www.zuid-
holland.nl/actueel/nieuws/dec
ember-2021/jaar-
klimaatadaptatie-toenemende-
urgentie-actie/ 

Zeeland We kunnen niet om de 
klimaatverandering heen 
klimaat gaat vooral over 
energie, ook biomassa staat op 
het lijstje. 

https://www.zeeland.nl/onder
werpen/energie-en-klimaat 

 De klimaatadaptatiestrategie 
wordt besproken. We mopeten 
ons aanpassen. 

https://www.zeeland.nl/energi
e-en-klimaat/aanpak-
klimaatadaptatie 

 Ook in Zeeland is men bezig 
met de RES n.a.v. het 
klimaatakkoord. 

https://www.zeeland.nl/energi
e-en-klimaat/klimaatafspraken-
op-zijn-zeeuws 

 Oze zuiderburen hebben een 
interessante website met 
vooral betrokkenen in de 
gemeenschap. Ook hier 
adaptatie i.p.v. voorkomen. 

https://www.limburg.be/klimaa
t 

Er is een speciaal kennisportaal 
klimaatadaptatie, in plaats van 
een kennisportaal voorkom 
klimaatverandering 

 https://klimaatadaptatienederl
and.nl/overheden/provincies/o
verijssel/ 

Geen van onze provincies  geeft 
een hit te zien bij  

 Wereldovershootday  Deze dag is direct gelinkt aan 
ons gebruik in een circulaire 
economie,  en klimaatbeleid.  
Veel provincies verwijzen naar 
een circulaire economie. Die 
zou wenselijk zijn . 
Ons klimaat zal er bij gebaat 
zijn als wij sturen op het 
verplaatsen van 
wereldovershootday. Het naar 
achteren brengen van die dag, 
dat MOET gebeuren. 

 






