
MOTIE  “Uitstel keuze temporiseren klimaatadaptatie” 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe, in vergadering bijeen op 5 juli 2021, 

Gelezen hebbende de Voorjaarsbrief 2022 (Agendapunt 4.1) met daarin het voorstel van het college 

van D&H om : 

- De voorkeursvariant, als opgenomen in de Voorjaarsbrief 2020, te hanteren als kader voor 

begroting en meerjarenraming 2020-2026   

- De BOVI 2050 en het BOP daarvoor helder strategische en tactische kaders zijn  

- Een realistische begroting 2022 met een aanvaardbare tariefstijging  hierbij het doel is  

- Hierin een temporisering opgenomen is van de aanpak van de klimaatadaptatie  

- Dit tot gevolg heeft dat het droogtevraagstuk langzamer opgelost wordt  

Overwegende dat:  

- De aanpak van de klimaatadaptatie brede aandacht heeft in de samenleving 

- Het college voornemens is als uitwerking van het Blauwe Omgevingsplan een specifieke 

uitwerking van het beleidskader Klimaatadaptatie te gaan maken 

- In dit beleidskader de doelen centraal staan en de klimaatadaptatie voor het gehele 

werkveld van ons Waterschap benoemd gaat worden 

- Het college voornemens is dit beleidskader in september aan het AB ter advisering en 

besluitvorming voor te leggen  

Verzoekt het college:  

- Te wachten met temporisering ten aanzien van klimaatadaptatie in de voorbereiding van de 

begroting van 2022 totdat het beleidskader besproken is in het Algemeen Bestuur  

- Bij behandeling van het beleidskader Klimaatadaptatie in het Algemeen Bestuur aan te 

geven hoe  aanpak van de klimaatadaptatie inpasbaar is in een realistische begroting 2022 

met een aanvaardbare tariefstijging en welke onderdelen met welke effecten zonodig 

getemporiseerd moeten worden.  

En gaat over tot de orde van de dag  

Toelichting 

Bespreking van de doelen en  aanpak van de klimaatadaptatie staat nog op de agenda van het 

Algemeen bestuur. Het is bestuurlijk ongewenst  deze voorafgaand aan besluitvorming hierover al te 

belasten met een temporiseringsopgave, zonder de doelen en de aanpak  te kennen en de effecten 

van een mogelijke temporisering hierin te doorzien. Bovendien zijn we voor (o.a. financiële) 

realisatie mede afhankelijk van samenwerking met Provincie en drinkwaterleidingbedrijven. Met hen 

zou een nadere verkenning plaats kunnen vinden tav ambities en beschikbare middelen.  
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