Het klimaat verandert
Het klimaat in Nederland verandert. We krijgen te maken met een stijgende
zeespiegel en vaker voorkomende weersextremen. Denk aan hoosbuien,
langdurige droogte en extreem hoge temperaturen. Bebouwde gebieden in
de regio Delfland zijn hier kwetsbaar voor.
Door verstedelijking ontstaat steeds meer bebouwing en neemt de
hoeveelheid verharding (zoals straten, pleinen en betegelde tuinen) toe.
Daardoor zakt het regenwater niet meer de bodem in maar stroomt het
direct af naar de riolering en het watersysteem. Vooral bij hevige regenval
kan dit leiden tot overlast en schade. Daarnaast voeren we zo het
overtollige regenwater af in plaats van het vast te houden voor droge
tijden. Een gemiste kans. Tijd voor een slimmere aanpak!
Gezamenlijke aanpak
Mensen wonen, werken en leven met plezier in de regio Delfland. Willen we
dit ook in de toekomst zo houden dan is het noodzakelijk om nú – en samen
– slimme klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Op daken, in tuinen en
parken, pleinen en straten, de ondergrond, de riolering en het
watersysteem. Van kleine tot grote initiatieven: iedereen kan en moet
bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan regentonnen, groene daken, wadi’s en
vijvers of waterpasserende verharding. Alleen samen houden we onze
omgeving leefbaar en maken we Delfland klimaatkrachtig.
Klimaatkrachtig Delfland
Bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, (kennis)instellingen
én overheden moeten dus samen aan de slag. Maar dat gaat niet vanzelf.
Klimaatkrachtig Delfland verbindt, inspireert en faciliteert partijen,
initiatieven en projecten en wisselt kennis en kunde uit. De partners vormen
een krachtig netwerk met als doel samen de regio klimaatbestendig te
maken. Klimaatkrachtig Delfland toont aansprekende projecten en
initiatieven van partners en zet daarmee andere partijen aan om ook in
beweging te komen. Daar ligt de kracht van Klimaatkrachtig Delfland.
Het is een netwerk die met lokale samenwerking grote stappen zet richting
een ‘klimaatbestendige regio’. Zo zorgen we ervoor dat onze regio niet
alleen bestand is tegen het veranderende klimaat, maar tegelijkertijd nog
mooier en leefbaarder wordt!
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Onze ambities
Als partner van Klimaatkrachtig Delfland verklaren wij ons te verbinden aan
de ambitie:

Een klimaatkrachtig Delfland in 2050
•

•
•

•

•

We verkennen de mogelijkheid tot verdere samenwerking en voeren
tenminste één – zo mogelijk gezamenlijk – project of activiteit uit, die
bijdraagt aan het klimaatbestendiger maken van de regio.
We integreren klimaatadaptieve oplossingen waar mogelijk met eigen
werkzaamheden en andere opgaven.
We pakken een actieve rol in de beweging Klimaatkrachtig Delfland door
het uitdragen van het belang van klimaatadaptief handelen naar zoveel
mogelijk bedrijven, instanties en inwoners binnen de regio Delfland.
We dragen bij aan de borging van klimaatadaptief handelen in beleid en
zoveel mogelijk relevante werkprocessen (publiek en privaat) waar we
invloed op hebben.
We vergroten en ontwikkelen kennis en praktijkinzichten en dragen
deze uit via eigen communicatiekanalen en de communicatiekanalen
van Klimaatkrachtig Delfland.
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