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Voortgangsbericht motie 753:

Bijlagen

Beste Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland
Geachte Statenleden,

Bijde behandeling van de provinciale begroting 2018 heeft u de motie Eesfe
klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Hol/and (motie nr. 753) aangenomen (zie bijlage 1). Hierin
verzoekt u het college om samen met onze partners een competitie op te zetten voor het beste
klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland en voor het (de) winnende ontwerp(en) een nader te
bepalen bedrag beschikbaar te stellen voor realisatie.
Hierbij informeer ik u, mede namens gedeputeerde Janssen, dat wij inmiddels in het kader van
het Festival van de Toekomst een 'Challenge klimaatadaptatie' hebben uitgeschreven, die aan
uw bovenstaande verzoek voldoet.
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Festival van de Toekomst
Het Festival van de Toekomst is een jaarlijks event, georganiseerd door Provincie Zuid-Holland
samen met partners als lnnovation Quarter, VNO-NCW en een aantal kennisinstellingen, waarbij

90, 385 en 386 stoppen

de kennis en innovatie centraal staan die we in Zuid-Holland nodig hebben om de

dichtbij het

maatschappelijke opgaven van morgen en overmorgen op te lossen.

provinc¡ehuis. Vanaf
station Den Haag CS is

De parkeerruimte voor

De inhoudelijke focus van het festival is geinspireerd op de zes ambities in het koepelverhaal van
de provincie. Het festival 2018 zal plaatsvinden op 13 september a.s. in de Fokker Terminal in

auto's is beperkt.

Den Haag.

het tien minuten lopen.

Onderdeel van het festival is altijd een Challenge op een bepaald thema. ln de editie 2017 was
het thema 'circulair'. Dit jaar is gekozen voor het thema 'klimaatadaptatie', waardoor wij invulling

kunnen geven aan uw motie.
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Organisatie van de Challenge Klimaatadaptatie
Voor de organisatie van de challenge werken wij samen met de organisaties VP-Delta
(lnnovatieplatform van verschillende kennisorganisaties gericht op ondersteuning van startups en
mkb-bedrijven) en Starthubs (een platform met een groot bereik onder jongeren en studenten).

Zo zorgen we voor een brede bekendheid van dit ondenruerp onder deze doelgroep.

Doelgroepen en prijzengeld
De challenge is gericht op zowel startups en bedrijven als op studenten.
Wij stellen als provincie 50.000 euro prijzengeld beschikbaar. Dat is verdeeld in twee delen:
40.000 euro voor uitvoerbare oplossingen door startups en bedrijven; 10.000 euro voor ideeën
die zich m.n. in beginstadium bevinden (met name voor studenten). Volgens het platform
Starthubs is deze aanpak geschikt om een zo groot mogelijk bereik onder de doelgroep jongeren
te garanderen. Dekking voor het prijzengeld is beschikbaar vanuit het reguliere budget voor het
programma Adaptieve Delta.

Samenstelling van de jury
De jury bestaat uit een combinatie van overheid, wetenschap en bedrijfsleven, onder
voorzitterschap van de Provincie Zuid-Holland (gedeputeerde).

Vanuit uw Staten zal de heer P. Rijken - tevens initiatiefnemer van motie 753
de jury. Als overige leden van de jury worden nog gezocht:

.
¡
.

-

zitting nemen in

Een aansprekend persoon vanuit de sector wetenschap/onderwijs
Next generation: Anna Spijkervet jeugddijkgraaf
Een aansprekend persoon vanuit het bedrijfsleven uit de klimaatadaptatiehoek

Realisatie van het winnende ontwerp
ln uw motie gaf u aan veel waarde te hechten aan "potentiële spin-off en een groot multipliereffect
van de provinciale bijdrage". Het ligt daarom in onze bedoeling dat we de winnende ontwerpen
kunnen implementeren in een van onze eigen projecten of infrastructuur of anderszins te
stimuleren, door te ontwikkelen of te steunen. Van tevoren kunnen wij niet exact aangeven hoe,
omdat we niet precies weten welke oplossingen worden ingezonden. Daarom zeggen we bij de
uitvraag daarover het volgende:
"Doel van deze challenge is om vernieuwende ideeën en oplossingen daadwerkelijk te gaan

realiseren. Als provincie willen wijje als volgt daarbij helpen:
.Ten eerste stellen we in totaal €40.000,- innovatiebudget beschikbaar om 3 oplossingen een
stap verder te brengen tot een concreet eindresultaat. Afhankelijk van de fase van de oplossingen
kan dit een Proof of Concept, een prototype of een pilot zijn (bedrag is ook afhankelijk van de
fase (en oplossing), maar zal een bedrag zijn van minimaal€5.000,- en maximaal€25.000,-)
.Ten tweede geven we je, tijdens het event op 13 september, een podium om je idee te pitchen
aan publiek vol met potentiële afnemers, waaronder veel gemeenten uit de provincie Zuid-
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Holland. Achterliggende doel is om jullie aan paftijen te koppeten die potentie zien in jutlie
oplossingen en jullie willen helpen bij de realisatie, bijvoorbeeld door als pitotgemeente op te
treden.

'Ten derde willen wii ook optreden als launching customer. Dat betekent dat ats wij getoven in je
oplossrng wij je oplossingen willen gaan afnemen en/of we je gaan koppeten aan potentiële
afnemers binnen ons netwerk.

'NB Wees ie eruan bewust dat de uitdagingen rondom weersextremen in alle provincies en
gemeenten spe/en. Sterker nog, het zijn uitdagingen waar veel landen mee te maken gaan
krijgen. Heb jü een oplossing die de gevolgen van weersextremen kan venachten, dan heb jij
waarschijnlijk een grote afzetmarkt in het vooruitzicht.

Vervolg
De Challenge Klimaatadaptatie is op 27 juni jl. gepubliceerd: https://starthubs.co/zuidholland/klimaatadaptatie challenoe. Hieraan zal door de provincie d.m.v. een persbericht en
social media verder bekendheid worden gegeven. De beide platforms Starthubs en VP-Delta

zullen ook via hun eigen media communiceren.
lnzendingen kunnen tot 13 augustus a.s. worden ingediend. Op 31 augustus wordt de shortlist
met de 3 tot 5 finalisten gepresenteerd. Het winnende ontwerp zal op het Festival van de
Toekomst op

'13

september a.s. bekend worden gemaakt. Alle finalisten worden uitgenodigd om
op het Festival van de Toekomst hun inzending te pitchen voor een groot publiek met overheden,
wetenschappers en ondernemers.
Uiteraard informeren wij u na afloop over het (de) winnende ontwerp(en) en hoe wij daarmee
verder gaan. Een verzoek tot formele afdoening van de motie zullen wij u na afronding van het
Festival eveneens voorleggen.
lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend

Mevrouw A. Bom - Lemstra
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imaatadaptatie ontwerp Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld
onderwerp;

Constaterende dat:

-

De klimaatadaptieve delta één van de zes grote vernieuwingsambities voor Zuid-Holland is,
Zuid-Holland, vanwege haar ligging in de delta, extra kwetsbaar is voor klimaatverandering.
Extreme neerslag en lange perioden van hitte en droogte een toenemend risico met zich
m eebre nge n op wateroverlast, verzi lting, watertekort e n hitte stress.
Zuid-Holland een sterk water- en deltatechnologisch cluster kent en fungeert als een proeftuin
voor klimaatadaptatie, wat op toenemende belangstelling vanuit het buitenland mag rekenen.
Het regeerakkoord uitspreekt dat er met medeoverheden afspraken worden gemaakt over
klimaatadaptatie in de vorm van een bestuursakkoord.
Er voor deze ambitie vanaf 2018 geen middelen ín de provinciale begroting zijn opgenomen.

Overwegende dat:

'

De woningbouwopgave voor Zuid-Holland (circa 80% in de centra van steden en dorpen) op
gespannen voet staat met de benodigde extra ruimte voor groen en blauw.
Het college de ambitíe heeft in 2018 - samen met het Rijk, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en andere stakeholders - tot concrete regionale uitvoeringsagenda's te komen voor
een fysieke leefomgeving, die bestand is tegen klimaatveranderingen (en bodemdaling).
Belangrijke spin-off verwacht wordt van het "Global centre of excellence clímate adaptation" dat ín
Rotterdam wordt gevestigd wat betreft kennisontwikkeling en klimaat gerelateerde bedríjvigheid.
Juist Zuid-Holland, met alle beschikbare kennis en innovatieve bedrijven, moet kunnen laten zien
hoe de transformatie-opgaven voor wonen, energie en klimaat gecombineerd kunnen worden.
Creatieve competitie (zoals World Solar Challenge) een beproefde methode is om versnelling aan
te brengen in innovatie- en ontwerpopgaven.

Verzoekt het college:

1.

2.

Samen met de voornoemde partners een competitie op te zetten voor het beste klimaatadaptatie
ontwerp van Zuid-Holland, waarbij potentiële spin-off in belangrijke mate meeweegt.
Voor het(de) winnende ontwerp(en) een nader te bepalen bedrag beschikbaar te stellen voor
realisatÍe, waarbij een groot multipliereffect van de provinciale bijdrage de inzet is.

en gaan over tot de orde van de
1.

2.
3.
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P.J. Rijken
M. Stolk (cDA)
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