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Schriftelijke vragen over klimaatadaptatie 

Geachte heer Miedema, 

In uw brief van 5 december 2017 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over klimaat en klimaatadaptatie. Met 
deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Bent u bekend met het Deltaprogramma 2018? 

Ja, wij zijn bekend met het Deltaprogramma 2018. Wij zijn sinds het eerste Deltaprogramma in 2010 actief 
betrokken bij zowel de generieke als de gebiedsgerichte deelplannen. Denk bij de generieke plannen aan het 
Deltaplan Waterveiligheid en Deltaplan Zoetwater, waarbij wij in Noordelijk verband actief hebben 
meegeschreven en deelgenomen aan de verschillende ambtelijke en bestuurlijke werk- en stuurgroepen. Het 
Deltaplan Waddengebied staat al vanaf aanvang hoog op onze agenda. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is 
het derde generieke plan dat in 2017 is vastgesteld. Wij zijn hierbij ook volledig betrokken. 

2. Heeft u in beeld waar in onze provincie nu ai ernstige droogte of wateroverlast een negatieve invloed 
hebben op de aanwezige functies? 

Wateroverlast komt incidenteel voor in onze provincie. Op basis van de bestaande KNMI klimaatscenario's is 
het waarschijnlijk dat de kans op optreden van wateroverlast en ernstige droogte toeneemt. De consequenties 
van ernstige droogte en wateroverlast zijn per gebied en per functie verschillend. Wij zien dat in het stedelijk 
gebied de kans op wateroverlast na intensieve buien toeneemt. 

3. Wat kunt u ais provincie bijdragen aan het voorkomen van mogelijk negatieve gevolgen van extreme 
weersituaties, zoals hittestress, watertekorten en wateroverlast? 

Hittestress vindt met name plaats in stedelijk gebied. Het opvangen van de negatieve gevolgen daarvan is een 
taak van de gemeenten. Wat betreft watertekort zijn wij met de waterschappen, ieder vanuit zijn eigen rol, bezig 
met maatregelen die water vasthouden en met het stimuleren van innovaties die de watervraag beperken (met 
name in de landbouw). Ter voorkoming van wateroverlast heeft de provincie met de waterschappen al 
verscheidene waterbergingsgebieden ingericht. Op dat gebied is Groningen een koploper. 
Tenslotte merken wij op dat waterschappen en gemeenten gezamenlijk bij ieder ruimtelijk plan beoordelen 
welke gevolgen deze hebben voor de waterkwaliteit en -kwantiteit, kans op overstromingen, droogte en 
wateroverlast. Ook voor de provinciale plannen wordt een watertoets uitgevoerd. De provincie ziet via de 
advisering op de bestemmingsplannen toe dat de watertoets wordt uitgevoerd. 
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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? 

Er zijn legio maatregelen mogelijk. Welke maatregelen effectief zijn hangt af van de exacte situatie. Het 
beoordelen van de situatie en de uitvoering van deze maatregelen Is een gemeentelijke taak. Op basis van de 
stresstesten moet bepaald worden waar maatregelen noodzakelijk zijn en welke rol een leder, ook de provincie, 
daarin kan spelen, 

5. Ziet u mogelijkheden tot samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en op termijn met 
het VN-klimaatcentrum? Op welke wijze? 

Wij zien zeker mogelijkheden tot samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ook met het 
VN-klimaatcentrum, Dit kan plaatsvinden via het "klimaatadaptatie netwerk Noord Nederland" waar diverse 
overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen aan deelnemen. Ook de provincie Groningen is deelnemer. 
Tevens Is contact gelegd met de RUG voor een verdere verkenning van de mogelijkheden tot uitwisseling van 
kennis en informatie, 

6. Op welke wijze kan de provincie Innovatieve maatregelen/concepten/producten die regen opvangen 
stimuleren? 

Via subsidies en participaties kunnen wij bepaalde Innovatieve maatregelen/concepten/producten die regen 
opvangen stimuleren. Een voorbeeld is de provinciale DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) regeling en 
deelname aan projecten als "Spaarwater", dat zich onder andere richt op de mogelijkheden om de 
zoetwatervoorraad onder de bodem actief te beheren, 

7. Uiterlijk In 2019 moet er een stresstest met gemeenten, provincies en Rijk worden gedaan. Staat deze 
al gepland? 

De Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) is bezig met een voorstel voor de organisatie en uitvoering van de 
stresstesten. Daarnaast komt er een handreiking van het rijk over de uitvoering van de stresstesten, 

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 zichzelf? 

De uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie begint weliswaar bij gemeenten en waterschappen, maar 
centraal staat In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie een intensieve samenwerking tussen alle overheidslagen, 
ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheden. Er wordt ook samenwerking gezocht met private partijen, 
maatschappelijke organisaties en met burgers. 
De provincie neemt geen regierol op zich maar onderzoekt via haar netwerk op welke wijze de onderlinge 
samenwerking tot stand kan komen en de provincie een goede bijdrage kan leveren aan de uitvoering van het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, 
Het onderwerp Ruimtelijke Adaptatie is op 20 oktober 2017 besproken in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn 
Noord-Nedereems (RBO), Aan dit overleg nemen de drie noordelijke provincies, de waterschappen, 
gemeenten, waterleidingbedrijven en de ministeries deel. Gedeputeerde Henk Staghouwer is voorzitter van dit 
overleg. Afgesproken is dat de Vereniging Groningen Gemeenten voor Groningen een voorstel ontwikkelt voor 
de uitvoeringsorganisatie. Verder wordt samen met Fryslan en Drenthe onderzocht welk bestuurlijk gremium het 
meest geschikt is als bestuurlijk aanspreekpunt voor de Deltacommissaris, 

9. Wanneer kan PS een beleidsvoorstel en een budgetvoorstei tegemoet zien voor de provinciale 
invulling van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie? 

De stresstesten moeten uiterlijk in 2019 zijn uitgevoerd. Op grond van de uitkomst hiervan moeten overheden 
gezamenlijk een strategie ontwikkelen en hun beleid en regelgeving daarop aanpassen. Indien noodzakelijk 
zullen wij dan met een beleids- en een budgetvoorstei komen. 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


