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Klimaatverandering vraagt om samenwerking en een adaptieve aanpak. In 2016
stellen we samen met regionale partners een Klimaatagenda op die inzicht geeft in
de belangrijkste opgaven en oplossingen. Daarnaast zoeken we actief aansluiting
bij (inter)nationale klimaatnetwerken.
Een veranderend klimaat
Het klimaat verandert. We moeten rekening houden met een toename van
wateroverlast, hitte, droogte en extreem weer. Dit zorgt voor een grotere dynamiek
in de Brabantse leefomgeving (water, natuur, milieu). Daarnaast komen er ook
nieuwe kansen, bijvoorbeeld voor landbouw en recreatie.
Omgaan met klimaatverandering betekent omgaan met onzekerheden, schakelen
tussen verschillende tijdschalen en complexe uitdagingen. Dit vraagt een
samenwerking met regionale partners om kennis te delen en op peil te houden,
zaken integraal op te pakken en te leren van acties.
De ambitie van de provincie is om in Brabant flexibel en effectief om te gaan
met de gevolgen van klimaatverandering voor een goed, veilig en gezond
woon- en vestigingsklimaat bewoners en bedrijven.
Voor een klimaatbestendig Brabant zet de provincie in op monitoring en
evaluatie (samen leren), delen van kennis en ervaringen en het stimuleren van
acties. Dit alles komt samen in de Brabantse Klimaatagenda, waarvan de eerste
versie in 2016 verschijnt.

Hoe komen we van ambities naar concrete doelen?
Voor de DUA vertalen we de ambities naar de volgende doelstellingen op korte
termijn:
1. Vergroten van het maatschappelijk en bestuurlijk bewustzijn rond
klimaatverandering
2. In kaart brengen van uitdagingen en oplossingen voor regionale en
stedelijke vraagstukken
3. Delen van kennis en innovaties op het gebied van klimaatadaptatie
4. In gang zetten van acties voor klimaatadaptatie

Hoe vertalen we doelen naar resultaten?
Voor het behalen van de doelen werken we samen met de regionale partners en
partijen uit het (inter)nationale netwerk aan de volgende resultaten:
1. Het realiseren van een aantal basisvoorzieningen om kennis te delen en te
leren van acties:

a. Realisatie van een Klimaatportaal Brabant (regionaal platform voor
uitwisseling van kennis en ervaringen). We doen dit samen met de
beheerder van het landelijke portaal Ruimtelijke Adaptatie (de
Stichting Climate Adaptation Services) en een begeleidingsgroep
van Brabantse partners
b. Opstellen van de Klimaatagenda Brabant (uitdagingen, kansen,
initiatieven en uitvoeringsprojecten)
c. Opstellen en uitvoeren van een plan voor participatieve monitoring
en evaluatie. Deze vorm sluit aan bij de lerende aanpak die
klimaatadaptatie vraagt. We werken hierin samen met de regionale
partners en kennisinstellingen (o.a. Deltares)
2. Het stimuleren, faciliteren en begeleiden van acties in de regio:
a. Klimaatimpuls kleine gemeenten: stimuleren en begeleiden van
planvorming en uitvoering (samen met Klimaatverbond Nederland)
b. Bijdragen aan regionale voorbeeldprojecten van
samenwerkingspartners en het opschalen van succesvolle
maatregelen, zoals het project Klimaatbestendig Land van Cuijk
c. Opstellen van een subsidieregeling voor het opstarten van lokale en
regionale klimaatprojecten om organisaties te stimuleren om een
eerste stap te zetten naar klimaatadaptatie
d. Stimuleren van internationale samenwerking en het binnen halen van
subsidies via projecten met Europese partnerregio’s. Door zelf
projecten in te dienen met regionale partners en organisaties te
helpen dit te doen (voorstellen schrijven, subsidiemogelijkheden en
partners vinden)
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