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Motie: Maak klimaatadaptatie concreet
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De gemeenteraad van Delft; in vergadering bijeen op 16 mei 2019 ter bespreking van de
Klimaatadaptatiestrategie Delft.
Constaterende dat:
•

Delft door klimaatverandering in de toekomst vaker met extreme weersomstandigheden te ma ken zal
krijgen zoals grate hoeveelheden neerslag en langdurige droogte;

•

Het college in de klimaatadaptatiestrategie deze effecten weliswaar duidelijk inzichtelijk maakt, maar
een strategie met gemaakte keuzes, motivering, een daaruit volgende concrete uitvoeringsagenda en
een benodigd budget ontbreekt;

•

Uit de strategie duidelijk wordt, dater tot 2020 een heel aantal meekoppelkansen zijn waar reguliere
werkzaamheden in de open bare ruimte gecombineerd kunnen worden met klimaatadaptieve
maatregelen, maar niet duidelijk of en waar mogelijke extra investeringen nodig zijn om Delft
klimaatadaptief te ma ken.

Overwegende dat:
•

De gevolgen van klimaatverandering, maar ook de klimaatadaptieve maatregelen in de openbare
ruimte, voor alle Delftenaren merkbaar zullen zijn en deze maatregelen kostbaar zijn. Het verdient
daarom de volle aandacht van de raad en het college;

•

Om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie, er een concrete strategie met daaruitvolgende
uitvoeringsagenda dient te zijn, ondersteund met een benodigd budget;

•

Geiet op de aanwezige meekoppelkansen, we nu direct aan de slag kunnen met de uitvoering van
klimaatadaptieve maatregelen waar nu al budget voor beschikbaar is, zoals op het busplein;

•

Daar waar budget tekort is, we nu ruimte moeten zoeken, omdat het niet tijdig investeren in
maatregelen op termijn tot hoge kosten zal leiden.

Roept het college op:
•

Bij de bespreking van de kadernota in jun i 2019:
o Met een concrete uitvoeringsagenda te komen met daarin gemaakte keuzes en motivering,
waarin de uitvoeringsplannen voorzien zijn van een tijdshorizon, kosten, capaciteit en beoogd
resulta at;
o Met een voorstel te komen voor het benodigd budget om deze uitvoeringsagenda en de
meekoppelkansen, benoemd in de strategie, te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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