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Onderwerp

Statenvragen van de SP-fractie over de vertegenwoordiging van de provincie
Noord-Brabant in organisaties op klimaatgebied en over klimaatadaptatie
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Geachte heer de Jonge,

Contactpersoon

F.B.A. (Frank) van Lamoen

Bij brief van 4 december 2015, ingekomen op 7 december 2015, heeft u
namens de SP fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

(073) 681 28 68
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Bestaat er nog steeds een “intensieve samenwerking van de provincie en de
B5 in de Klimaatladder”?

fvlamoen@brabant.nl
Bijlage(n)

Antwoord: Ja.

2. Hoe actief geeft de provincie Noord-Brabant haar lidmaatschap van het
Klimaatverbond vorm? Aan welke feitelijke activiteiten heeft de provincie in de
afgelopen jaren mee gewerkt? Welke financiële verplichtingen horen hierbij?
Antwoord: Het Klimaatverbond is een netwerk van provincies, gemeenten en
waterschappen. De leden hebben afgesproken zich in te spannen voor een
energietransitie naar 100% hernieuwbare energie. Daadwerkelijke activiteiten
vinden plaats in regionale en lokale projecten van de verschillend leden.
Het Klimaatverbond zelf ondersteunt deze initiatieven door activiteiten op het
gebied van communicatie, lobby en samenwerking. De provincie geeft haar
lidmaatschap actief vorm. Dit gebeurt door het faciliteren van samenwerking
binnen de provincie en het hebben van een (trekkende) rol in landelijke
netwerken zoals Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma. Omdat de
provincie geen zelfstandig klimaatbeleid voert komen de bijdragen aan deze
activiteiten uit de begrotingsposten van de verschillende sectoren. De directe
bijdrage aan het klimaatverbond beperkt zich tot het lidmaatschapsgeld
(€ 1010,-- per jaar).

Bereikbaarheid met
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3. Gaan de ambities in het PMWP 2016-2021 (waarvan het zich laat aanzien
dat deze op brede steun kunnen rekenen) er toe leiden dat de provincie op een
meer actieve (om niet te zeggen activistische) manier gaat deelnemen aan het
Klimaatverbond?
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Antwoord: Ja. In het PMWP is opgenomen dat de provincie het initiatief neemt
om samen met partijen uit Brabant een klimaatagenda op te stellen en te komen
tot concrete acties. Deze activiteiten maken deel uit van de Dynamische
Uitvoeringsagenda. De resultaten van deze klimaatagenda dragen direct bij aan
de doelstellingen van het Klimaatverbond. In het netwerk rond het
Klimaatverbond delen we onze resultaten en zoeken we actief naar
mogelijkheden voor uitbouw van de samenwerking.

4. Sinds begin 2014 heeft het Klimaatverbond de “klimaatadaptatie” aan zijn
interesse-pakket toegevoegd. Dat is geen triviale zaak, omdat tot die tijd
gedacht werd dat deze adaptatie niet nodig was (nog sterker, politiek incorrect)
en dat mitigatiemaatregelen voldoende waren. Deze gedachtenomslag is een
politieke stap, temeer daar mitigatie en adaptatie onderling soms kunnen
conflicteren (zoals bijvoorbeeld bij het al dan niet stimuleren van airco’s bij 0 op
de meter-projecten). Heeft de provincie deelgenomen aan deze politieke
discussie en zo ja, welke standpunten heeft de provincie daarin ingenomen?.
Antwoord: Ja, de provincie werkt met verschillende partijen samen aan
adaptatieprojecten. Voorbeelden zijn het Deltaprogramma (Waterveiligheid,
Zoetwatervoorziening en Ruimtelijke Adaptatie), de programma's Kennis voor
Klimaat en Klimaat voor Ruimte en het Brabantse netwerk 'Cool Brabant'.

5. Onlangs heeft de provincie, samen met het Rijk en enkele andere provincies,
het Deltaplan Hoge Zandgronden opgesteld. De SP-fractie vindt dit
adaptatieplan, dat gericht is op het beheer van het zoete oppervlakte- en
grondwater vooral op het platteland, een uitstekend initiatief. In hoeverre echter
is dit plan verbonden aan het provinciale lidmaatschap van het Klimaatverbond
Antwoord: Het Deltaplan Hoge Zandgronden is een regionaal plan in het kader
van het Deltaprogramma. Er is geen formele verbinding met het klimaatverbond,
maar het past uiteraard wel in de visie en doelstelling van dit platform.

6. De dorpen en steden in Brabant ondervinden steeds vaker last van enerzijds
heftige regenval en daarbij horende (deels onverzekerbare) miljoenenschades,
anderzijds van hittegolven met daaraan verbonden extra sterfte. Het KNMI geeft
hierover goede cijfers. Naast een specifiek lokaal karakter, hebben deze
problemen ook gemeenschappelijke kenmerken welke op een
bovengemeentelijk niveau aangepakt zouden kunnen worden.
Het lijkt bijvoorbeeld overbodig dat elke gemeente from scratch zijn eigen
klimaatadaptatieplan opstelt. In hoeverre zien GS hier een regisserende en
stimulerende taak voor de provincie?.
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Antwoord: Ja, hier ligt een regisserende en stimulerende taak voor de provincie.
In de bij het PMWP behorende Dynamische Uitvoeringsagenda wordt
opgenomen dat de provincie samen met de Brabantse partijen een
klimaatagenda gaat opstellen. Onderdeel van deze agenda is het delen van
kennis en ervaring via een Brabants klimaatportaal.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
voorzitter,

secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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