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Deelname aan de Climate Campus

Geacht bestuur,

Op 27 juni 2017 heeft het waterschap de intentieverklaring aangaande de Climate Campus
ondertekend. De oprichting van de stichting Climate Campus is een logische vervolgstap. Door
deelname aan de Climate Campus kan het waterschap haar doelen t.a.v. klimaatadaptatie mede
realiseren.
Op 25 januari 2018 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het waterschap, de gemeente
Zwolle en de provincie Overijssel. Toen is uitgesproken dat de drie partijen bereid zijn de
samenwerking verder te onderzoeken.
De Climate Campus kan een belangrijke rol gaan spelen bij het realiseren van de ruimtelijke adaptatie
doelen van het waterschap. Het realiseren van ruimtelijke adaptatie vraagt een andere benadering
dan onze reguliere taken zoals waterkering, waterafvoer en waterzuivering. Samenwerken met andere
overheden, organisaties en private partijen (bedrijven en bewoners) en het faciliteren van
maatschappelijk initiatieven is daarbij onontbeerlijk. Juist daarbij kan de Climate Campus een cruciale
rol spelen omdat die partijen daarin zijn vertegenwoordigd en innovaties worden ontwikkeld. We
maken ons er sterk voor dat dat de in de Climate Campus ontwikkelde benadering en innovaties
vervolgens ook in ons gehele waterschapgebied kunnen worden toegepast.
Er wordt een stichting Climate Campus opgericht die op 9 maart 2018 is gelanceerd. Het Dagelijks
Bestuur heeft besloten dat het waterschap door een nog uit te werken participatieovereenkomst
deelneemt aan die stichting, de Climate Campus financieel ondersteunt (€ 30.000 in 2018 en € 30.000
in 2019) en lid wordt van de raad van advies van de stichting. Die raad van advies controleert en
adviseert het bestuur van de stichting. Eind 2019 wordt onze deelname geëvalueerd waarbij het
belangrijkste criterium hierbij is of de resultaten toepasbaar zijn is het hele waterschapgebied.
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