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Het klimaat verandert,
Dit merkbare gevolgen heeft voor de manier waarop we wonen en
werken in Brabant,
Brabant Klimaatproof daarom een van de hoofdopgaven is in onze
omgevingsvisie De kwaliteit van Brabant – Visie op de Brabantse
leefomgeving’,
Brabant Klimaatproof raakt aan vrijwel al onze provinciale opgaven,
Klimaatadaptatie vooral ook een watervraagstuk is,
We daarom naar een klimaatbestendig en waterrobuust systeem willen,
Dat ondermeer een omslag nodig is in het omgaan met risico’s voor
wateroverlast door extreme buien,
We een trendbreuk willen realiseren in het tegengaan van de verdroging,
Deze trendbreuk is opgenomen als bestuursopdracht ‘Stoppen van de
verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant’,
Om de intensivering van de verdrogingsbestrijding in uitvoering te
brengen de daarvoor gealloceerde middelen uit het bestuursakkoord
nodig zijn,
Zicht op deze middelen nodig is in verband met meerjarige afspraken
met de waterschappen en het Rijk,
De visie klimaatadaptatie, inclusief de uitwerking van de
bestuursopdracht wordt opgenomen in het op stellen regionale
programma water en bodem 2022-2027,



Gekoppeld aan het traject van het opstellen van het regionaal
programma water en bodem 2022-2027, de gereserveerde middelen
voor ‘toekomstgericht financieren’ als tweede tranche ter besluitvorming
eind 2020 nog aan u zal worden voorgelegd,
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De visie klimaatadaptatie, inclusief de uitwerking van de
bestuursopdracht ‘Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste
inrichting van Brabant’’ vast te stellen;
In een eerste tranche, middels een begrotingswijziging bij de
eerstvolgende bestuursrapportage €33 mln. van de gereserveerde
bestuursakkoordmiddelen te bestemmen voor de voorgestelde aanpak.
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