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MOTIE Klimaatinitiatieven Bebouwd Gebied
Het Algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta bijeen in de vergadering van 29-1L-2Ot7;

Overwegende dat;
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Het klimaat verandert. Om hierop in te spelen treffen waterschappen en gemeenten reeds diverse
maatregelen. Ook burgers, bedrijven en het maatschappel'ljk middenveld kunnen hun steentje
bijdragen door zelf initiatief te nemen voor een klimaatbestendige inrichting van de eigen
leefomgeving.
Deze initiatieven vragen om ondersteuning door het waterschap; niet alleen financieel.
lnitiatiefnemers hebben niet altijd de competenties om een goed initiatief ook daadwerkelijk te
realiseren.
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Door dergelijke initiatieven te ondersteunen en te laten slagen, wordt er minder water naar onze
RWZI's getransporteerd, minder gezuiverd; ook wordt verdroging tegen gegaan. Dat bespaart kosten
en maakt steden leefbaarder.
Hiermee draagt het waterschap een steentje bij aan de actuele
klimaatverandering en de adaptatie van het bebouwd gebied.
Dit alles gebeurt op inítiatief van en door burgerg bedrijven en
tevens aansluit op het Participatiebeleid waar Brabantse Delta
Er wordt zo ook bijgedragen aan een posítieve ontwikkeling op
gezondheid, groen, biodiversiteit, ruimtel'rjke ontwikkeling.

thema's van deze tijd, namelijk aan de
het maatschappelijk middenveld, wat
aan werkt.
andere beleidsvelden, zoals

De huidige regeling Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds niet eenvoudig genoeg is om frequent gebruik

van te kunnen maken. Hier ligt een barrière.
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Een símpeler regeling meer bijdraagt aan de doelen van het waterbeheerplan.

Professionele organisaties als Natuur- en Milieueducatie centra, Kinderboerderijen, Bezoekerscentra
e.a. als intermediair kunnen optreden en het waterschap kunnen helpen bij de opgave om
klimaatmaatregelen voor inwoners uitgevoerd te kr¡jgen.

Draagt het dagelijks bestuur op;
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Een simpele stimuleringsregeling Klimaatmaatregelen Bebouwd Gebied op te stellen.
Hier een investeringskrediet voor beschikbaar te stellen van € 250.0O0,- uit de € 700.000 die in de

3.

Het aangaan van overeenkomsten met professionele partners die de doelstellingen van de
Stimuleringsregeling Klímaatmaatregelen Bebouwd Gebied onderschrijven en mee uit kunnen voeren.
Bijdragen aan planvorming van klimaatinitiatieven door mede-overheden;
Communicatie over en promotie van de Stimuleringsregeling Klimaatmaatregelen Bebouwd Gebied.

begroting is opgenomen voor klimaataanpak.

45.
En

gaat over tot de orde van de
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