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BIJLAGE geen ONDERWERP Reactie op PCL advies 

‘Klimaatadaptatie’ 

 

 

 

Geachte mevrouw De Wit  

 

 

Op 4 februari jl. heeft u een advies klimaatadaptatie uitgebracht aan ons college. Wij danken u voor uw 

betrokkenheid bij de provinciale rol met betrekking tot klimaatadaptatie. Graag reageren wij op het advies.  

 

Het PCL heeft op de volgende punten een deeladvies uitgebracht:  
- Naast aandacht geven aan het tegengaan van klimaatverandering een programma te ontwikkelen voor 

klimaatadaptatie en daarbij zorgen dat klimaatadaptatie een richtinggevend onderdeel wordt van al het 
beleid- en uitvoeringsinstrumentarium.  

- In de omgevingsvisie klimaatadaptatie te koppelen aan alle beleidsthema’s 
- Het instellen van een Taskforce klimaatadaptatie 
- Gezonde groene omgeving als speerpunt van provinciaal handelen te maken  
- Inzetten op gedragsbeïnvloeding en  bewustwording, in samenwerking met partners en door in beleid 

en in communicatie (middels een  communicatiestrategie) de samenhang van provinciaal handelen 
met klimaatverandering en -adaptatie te benoemen. 

 
Opstellen programma en omgevingsvisie 
De adviezen zijn bruikbaar en worden meegenomen in het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 dat in 
ontwikkeling is en aan Provinciale Staten zal worden aangeboden. Dit programma, in de geest van de 
omgevingsvisie, moet helpen klimaatadaptatie een richtinggevend onderdeel te laten worden van al het beleid 
en uitvoeringsinstrumentarium, zoals ook wordt aanbevolen in het PCL advies. In het Programma zal de volle 
breedte van het klimaatadaptatie-vraagstuk worden gekozen, gedurende de looptijd van het programma worden 
de relevante maatschappelijke sectoren geadresseerd. De integraliteit van het onderwerp komt terug in de 
concept omgevingsvisie.  
 
Taskforce  
Het Programma Klimaatadaptatie kan alleen succesvol worden uitgevoerd wanneer intensief wordt 
samengewerkt met relevante beleidsonderdelen binnen de provincie, maar ook met vele externe partners, zoals 
de werkregio’s die zijn ingesteld in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, maatschappelijke 
organisaties, marktpartijen en kennisinstellingen zoals het KNMI, RIVM en onderwijsinstellingen. Daartoe wordt 
een overlegstructuur ingericht waarin deze partijen een plek krijgen. Dit kan gezien worden als de Taskforce 
waar in het advies voor wordt gepleit.  We nodigen de PLC uit om eventuele suggesties te doen voor de 
samenstelling van deze groep..  
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Gezonde groene omgeving 
Als college onderschrijven we het belang en zetten we ons in voor een gezonde groene leefomgeving. 
Vergroening van de leefomgeving is, zo onderschrijven wij, een essentieel onderdeel van klimaatadaptatie. Ook 
bijvoorbeeld in de versnelling van de woonopgave wordt  klimaatadaptatie als belangrijk kwalitatief punt 
meegenomen in de afwegingen. Een groene leefomgeving is essentieel voor minder hitte, vergroot het 
waterbergend vermogen en helpt voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. In de concept omgevingsvisie wordt 
aangegeven dat groen blauwe ontwikkeling, ook in het kader van  klimaatadaptatie, belangrijk is. De ambities 
op dit vlak worden besproken met gemeenten in het kader van de regionale programmering woningbouw. 
Klimaatadaptatie wordt in het afwegingskader uitbreidingslocaties voor woningbouw expliciet genoemd als een 
te borgen provinciaal belang.  
 
Communicatie  
Naast het richten op het ruimtelijk-fysieke domein en de effecten van klimaatverandering daarop, is 
bewustwording en gedragsbeïnvloeding een aandachtspunt. Doelgerichte communicatie is daarvoor van groot 
belang. In het concept programma komt bewustwording terug.. Hierin wordt een samenwerking voorzien met 
kennispartners. Inzet op bewustwording en gedragsverandering start allereerst bij onze eigen interne processen 
en medewerkers.  
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