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Samenwerking Climate Campus

Geacht bestuur,
Op 6 maart 2018 heeft het Dagelijkse Bestuur besloten deel te nemen aan de stichting Climate
Campus. Samen met de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel leverden wij de grootste bijdrage
als zijnde de drie Founding Fathers.
De stichting heeft als doel om de innovatie-en implementatiekracht op het gebied van klimaatadaptatie
in de regio te versterken vanuit haar rol als verbinder, promotor, aanjager en stimulator. De Climate
Campus wil groeien tot een netwerk van overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen,
ondernemers en maatschappelijke initiatieven.
Het afgelopen jaar stonden wij voor de keuze of wij onze samenwerking met de Climate Campus
wilden voortzetten. Daarop hebben wij besloten niet langer financieel te participeren in de Climate
Campus vanuit onze rol als één van de drie Founding Fathers. Vanaf de oprichting van de Climate
Campus hebben wij de stichting ondersteund. Het afgelopen jaar hebben wij uitvoerig contact gehad
over de samenwerking, omdat de eerste twee jaar de Climate Campus ons niet heeft gebracht wat wij
hadden gehoopt. Ondanks de verbeteringen zien we echter nog steeds onvoldoende de gewenste
meerwaarde van de Climate Campus in het licht van onze doelen.
We willen en moeten selectief zijn in waar we onze beperkte middelen inzetten. Wij leggen onze
prioriteit op andere samenwerkingsverbanden waarin wij werken aan een klimaatbestendige woon- en
leefomgeving. Denk hierbij aan de werkregio’s Fluvius en RIVUS en klimaatbestendige groeiregio
Zwolle.
Wij hebben ons standpunt kenbaar gemaakt aan de stichting. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij
graag betrokken blijven bij de Climate Campus als netwerkpartner.
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