Op basis van artikel 60 van het Reglement van Orde:

Schriftelijke vragen aan Dagelijks Bestuur betreffende het Global Centre of Excellence on
Climate Adaptation

Aanleiding:
Staatssecretaris Dijksma van het ministerie lnfrastructuur en Milieu heeft op 6 februari 20L7 met
wereldwijde projectpartners een overeenkomst ondertekend om een topkenníscentrum voor
klimaatadaptatie in Nederland te realiseren. Het mondiale topkenniscentrum gaat landen,
organisaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen op het gebíed van klimaataanpassing,
zodat zij beter toegerust zijn om de gevolgen van klimaatverandering te dragen.
Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) hebben dit initiatief genomen. Het komt
voort uit de Klimaatconferentie van Parijs (november 20L5), waar wereldwijde afspraken zijn
gemaakt om zo goed mogelijk te anticiperen op de klimaatverandering
Het belangrijkste doel van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) is om
ervoorte zorgen dat landen en organisaties zÍch beter kunnen wapenen tegen de gevolgen van

klimaatverandering. Het centrum zal een breed netwerk van internationale partners samenbrengen,
waaronder leidende kennisinstituten, bedríjven, NGO's, lokale en nationale overheden,
internationale organísaties en de financiële sector. Ook het Netherlands Water Partnership
ondersteunt de komst van dit kenniscentrum.
Waterschap Brabantse Delta was aanwezig op de Klimaatconferentie in Parijs. Samen met gemeente
Breda is daar getoond hoe er in West-Brabant, en specifieker in de regio Breda, gewerkt wordt aan
klimaatadaptatie en -mitígatie. Het waterschap zet actief in op klimaatadaptatie, -mitigatie en
duurzaamheid. Gemeente Breda idem dito.
De staatssecretaris heeft kwartiermakers aangesteld om ervoor te zorgen dat eind 20L7 het
topkenniscentrum kan starten. De locatie waar het instituut komt, is nog open. Water Natuurlijk en
de VVD zijn van mening dat een dergelÍjk kenniscentrum helemaal past bij de ambitie van ons
waterschap en van onze regio en dus de moeÍte waard is om naar Breda te halen.
Naast aanwezÍge kennis op dit thema binnen het waterschapzelf , zijn er meer redenen om een
dergelijk topkenniscentrum naar Breda te halen:
¡ Uitstekende kennisinfrastructuur met de hogescholen Avans, NHTV, en met iets verder weg
de Universiteit Tilburg, waar ook TELOS-Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling is
gevestigd;

¡
o

Ondernemende regio west Brabant: focus op topsectoren bÍobased economy en logistiek;
Logistiek knooppunt met uitstekende verbindingen per weg en per spoor naar
Antwerpen/Brussel en Duitsland.

Dit leidt tot de volgende vragen aan het DB

Schriftelijke vragen:
t. Kent het Dagelijks Bestuur (DB) het voornemen van de staatssecretaris om dit
topkenniscentrum te realiseren?
2. ls het DB met ons van mening dat een dergelijk topkenniscentrum een aanwinst voor Breda
is en een versterkíng van het werken aan klimaatadaptatíe, zoals dat vanuit het waterschap
vorm krijgt?
3. ls het DB bereid om te verkennen of dit topkenniscentrum in Breda gevestigd kan worden?
Deze verkenning kan eventueel samen met de gemeente Breda ondernomen worden;
4. ls het DB bereid om zich sterk te maken bij de staatssecretaris om dit topkenníscentrum naar
Breda te halen?

ln afwachtíng van uw antwoord,

Fractie Water Natuurlijlç

Voor deze Wieke Bonthuis,

fractievoorzitter

Fractie WD,

't.

t

" i'l
li
J

Voor deze Cecile Franssen

frøctievoorzitter

Waterschap

'BrabontsP fielta
rqrh"
It
Uw schrijven van
Uw

kenmerk
Zaaknummer
Ons kenmerk
Barcode

Algemeen Bestuur
Fractie Water Natuurlijk &
Fractie WD
Per e-mail

Behandeld

door

:

Datum

10 april 2017

:
a

t7.2Ko2883

:
:
:

Doorkiesnummer:
:

Verzenddatim

{."

de heer mr. A. Merks
076 564 LO 62
LB aprll 2Ol7

:

2

I APR,2017

Ondenrverp: vragen ex art 60 RvO Klimaatinstituut
Geachte mevrouw Bonthuis en mevrouw Franssen,

ln antwoord op boven aangehaalde brief waarbij u aan ons vragen stelt op grond van het Reglement van
Orde AB over het Klimaatinstituut en de mogelijke vestiging daarvan in Breda, berichten wij u dat wij uw
vragen hebben besproken in onze vergadering van 18 aÐril2OL7. Wij antwoorden u als volgt.

1. Kent het Dagelijks Bestuur (DB) het voornemen van de staatssecretaris om dit topkenniscentrum te
realiseren?

Antwoord: Ja.
DB met ons van mening dat een dergelijk topkenniscentrum een aanwinst voor Breda is en een
versterking van het werken aan klimaatadaptatie, zoals dat vanuit het waterschap vorm krijgt?
Antwoord: Ja. De vestlging is niet alleen een aanwinst voor Breda maar ook voor de regio.
Klimaatadaptatie is immers een onderwerp wat ook bij bestuur leeft. Dit uit zich onder andere in de
onlangs op landelijk niveau opgestelde investeríngsagenda met bijbehorend regionaal bod, het Markdal als
voorbeeldcase (de Eenvoudig beter trofee), samen met Breda naar Klimaatconferentie in Parijs gaan etc.

2. Is het

DB bereid om te verkennen of dit topkenniscentrum in Breda gevestigd kan worden? Deze
verkenning kan eventueel samen met de gemeente Breda ondernomen worden'
Antwoord: Ja. Het waterschap werkt hier samen met de gemeente Breda die voor wat deze verkenning
betreft het vooftouw heeft. Toen bekend werd dat de gemeente Breda interesse had om het
Klimaat¡nstituut naar Breda te halen, heeft de wnd. dijkgraaf direct aangeboden om zowel bestuurlijk als
ambtelijk samen te werken in dit traject en dit aanbod is ook door de gemeente aanvaard.

3. Is het

4. Is het

DB bere¡d om zich sterk te maken bij de staatssecretaris om dit topkenniscentrum naar Breda te

halen?

Antwoord: Ja. Een en ander in overleg met de gemeente Breda zoals beschreven bij het vorige antwoord.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Overeenkomstig het Reglement van Orde
AB worden uw vragen en ons antwoord daarop geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur

op 10 mei 2017.
Hoogachtend,

l'let dagelijks
De 1â
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drs.T.J.J.M

ir. H.T.C. van Stokkom

Kopie aan: Gemeente Breda
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