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Groningen, 5 december 2017
Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten
Betreft: Schriftelijke vragen Klimaat en klimaatadaptatie
Geachte mijnheer de voorzitter,
Ook in Groningen kennen we in toenemende mate overlast door hevige regenval. Naast de
steeds heftiger wordende regenval hebben we ook in onze provincie te doen met de verstening
van de omgeving waardoor dit water minder goed en snel weg kan. Dit kan tot problemen
leiden. Gemeenten moeten daar maatregelen tegen nemen, maar ook de provincie heeft een
rol.
GroenLinks is dan ook verheugd dat de provincie op donderdag 9 november gastheer en
organisator was van een succesvol klimaatcongres . Het is bovendien geweldig nieuws dat het
Internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie in de stad Groningen wordt gevestigd.
Op Prinsjesdag werd het Deltaprogramma 2018 van de Deltacommissaris bekend. Om de
gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken
komt de Deltacommissaris met een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Voor de uitvoering van
dit nieuwe Deltaplan is jaarlijks een substantieel bedrag nodig.
Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie bevat een planmatige aanpak op lokaal en regionaal
niveau. Alle gemeenten gaan uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren in
samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Dit om inzicht te krijgen in de
kwetsbaarheden voor weersextremen, zodat zij vervolgens de juiste maatregelen kunnen te
nemen. Ruimtelijke adaptatie moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van alle fysieke
ingrepen in ons land.
Daar willen wij u de volgende vragen over stellen:
1. Bent u bekend met het Deltaprogramma 2018?
2. Heeft u in beeld waar in onze provincie nu al ernstige droogte of wateroverlast een
negatieve invloed hebben op de aanwezige functies?
3. Wat kunt u als provincie bijdragen aan het voorkomen van mogelijk negatieve gevolgen
van extreme weersituaties, zoals hittestress, watertekorten en wateroverlast?
4. Welke directe maatregelen ziet de provincie als mogelijkheden om een teveel aan water
in stedelijke gebieden op te vangen en gelijkmatiger te verspreiden (denk aan stoeptegels
eruit en meer groen stimuleren)? Bent u daar al over in gesprek met gemeenten en
waterschappen om gezamenlijk tot een plan te komen?
5. Ziet u mogelijkheden tot samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en op
termijn met het VN-klimaatcentrum? Op welke wijze?
6. Op welke wijze kan de provincie innovatieve maatregelen/concepten/ producten die regen
opvangen stimuleren?

7. Uiterlijk in 2019 moet er een stresstest met gemeenten, provincies en Rijk worden
gedaan. Staat deze al gepland?
8. Hoe wordt de samenwerking met de gemeenten en de waterschappen georganiseerd met
betrekking tot de ruimtelijke adaptatie? Neemt de provincie daarin het initiatief en ziet de
provincie daarin een regierol voor zichtzelf?
9. Wanneer kan PS een beleidsvoorstel en een budgetvoorstel tegemoet zien voor de
provinciale invulling van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie?
Wij wachten uw reactie met belangstelling af.
Met vriendelijke groeten,
Harrie Miedema (GroenLinks)

