
Wij zien de noodzaak om werk te maken van het klimaat

Wij onderschrijven de intenties van het manifest en gaan 
over tot actie

Wij sluiten ons aan bij de beweging Klimaatstroom-Zuid om 
dit samen op te pakken

Wij willen erbij zijn op de Klimaattop Zuid-Nederland 
op 4 juni 2018

KLIMAAT
STROOM 

ZUID

Ja,  
Spreek je steun uit op www.klimaatstroomzuid.nl

http://www.klimaatstroomzuid.nl


Onderschrijf het manifest 
Klimaatstroom Zuid!

ik steun 
klimaatstroom 

zuid!
(klik om aan te melden)

Een van de grootste opgaven op dit 
moment is die van het klimaat. Onze 
samenleving is kwetsbaar voor de 
gevolgen van klimaatverandering. 
Of het nu gaat om de CO2 in de lucht, de 
kwaliteit van de bodem of het omgaan 
met water. De consequenties zijn groot: 
voor de wereld, voor Nederland, voor 
Zuid-Nederland. Effectief inspelen op 
klimaatverandering is belangrijk voor nu 
en voor de wereld van onze kinderen. 

Om het tij te keren moeten we over 
naar andere en nieuwe energiebronnen, 
minder uitstoot en hergebruik van 
grondstoffen. Tegelijkertijd moeten 
we ons weerbaar maken tegen 
extreme regenval, hitte en droogte. 

Deze ambitie heeft grote impact 
op de gehele samenleving in zowel 
technologisch als sociaal, ruimtelijk 
en economisch opzicht. Alles hangt 
immers met elkaar samen. 

De komende vier jaar zijn bepalend of we 
er in Nederland in slagen een substantiële 
verandering in de samenleving op gang te 
brengen om onze klimaatdoelstellingen te 
kunnen halen. Dit vergt een onorthodoxe 
aanpak en lef. Van gemeenten, 
provincies, waterschappen, Rijksoverheid, 
bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties.

https://schinmedia.typeform.com/to/VSSxy0


Zuid-Nederland: grote opgave, 
grote mogelijkheden
Het energieverbruik in Zuid-Nederland is 
relatief hoog; zowel in de gebouwde omgeving 
als door industriële activiteiten. Tegelijk liggen 
er forse uitdagingen op het gebied van 
duurzame landbouw, slimme mobiliteit en 
logistiek. De kenmerkende innovatiekracht 
van Zuid-Nederland biedt kansen om op alle 
domeinen de noodzakelijke transities vorm 
te geven. Het biedt perspectief op nieuwe 
werkgelegenheid in een circulaire economie.

Schakelen op verschillende niveaus
De vraag is niet meer óf en wanneer er iets 
moet gebeuren. Dat moment is namelijk nu. 
Het is alleen nog de vraag wát er moet gebeuren. 
Op veel plekken is al beweging op gang gekomen. 
Landelijk wordt het klimaatakkoord vormgegeven 
en in Zuid-Nederland (Zuidwestelijke Delta, 
Brabant en Limburg) laten we zien dat we 
op het gebied van klimaat goed kunnen 
samenwerken. Een voorbeeld is de uitnodiging 
die Zuid-Nederland vorig jaar al deed aan 
het kabinet om versneld aan de slag te gaan 
met klimaatadaptatie naar aanleiding van de 
wateroverlast na de buien in het voorjaar van 
2016. Daarnaast wordt al gewerkt aan onze 
regionale energiestrategieën, onze samenwerking 
in de Zuidwestelijke Delta en onze gezamenlijke 
aanpak voor een robuuste zoetwatervoorziening. 
Klimaatstroom Zuid verbindt de ambities op 
verschillende schaalniveaus om vervolgens te 
kijken hoe en waar we de meeste impact kunnen 
genereren.

Samenwerken met concrete doelen voor ogen
Iedere partij heeft een eigen verantwoordelijk-
heid en tegelijkertijd moeten we werken vanuit 
gezamenlijkheid. We kunnen slagen door samen 
te werken met concrete doelen voor ogen. De wil 
is er. Waar het op aankomt, is dat oplossingen 
worden gerealiseerd over de grenzen van 
afzonderlijke organisaties en sectoren heen.
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doe mee met 
Klimaatstroom Zuid!

Het initiatief voor de Klimaatstroom Zuid is ontstaan tijdens de 
trendnacht over klimaatgedrag, georganiseerd door Brabant Kennis 

in Breda (november 2017). Hieruit is een groep mensen ontstaan 
vanuit Brabant Kennis, gemeente Breda, waterschap Brabantse 

Delta en provincie Noord-Brabant, die gezamenlijk aan dit 
manifest hebben gewerkt. 

We willen opnieuw onze krachten bundelen 
om een grote verandering op gang te brengen. 

Onderschrijf dit manifest
Dit manifest bevat ambities op het gebied 
van energie, circulaire productie en 
klimaatadaptatie. We nodigen alle besturen 
in Zuid-Nederland uit om de intenties van het 
manifest Klimaatstroom Zuid te onderschrijven. 
Dat kan bijvoorbeeld in coalitieakkoorden, 
raadsprogramma’s en andere plannen. 
De tekst van het manifest bevat geen 
copyright; neem zoveel mogelijk over!

Vertaal samen door naar concrete acties
Het manifest is geen doel op zich. Het is een 
onderdeel van een beweging naar meer 
aandacht voor het klimaat in Zuid-Nederland. 
Bovendien is er een verbinding met de 
nationale klimaatambities. Om die ambities te 

vertalen naar concreet handelingsperspectief 
organiseren we op 4 juni 2018 een klimaattop 
van en voor Zuid-Nederland. Daar brengen 
we bestaande initiatieven samen om ze te 
versnellen, te bundelen en ook te verbinden 
aan proces van het nationale klimaatakkoord.
We bepalen hoe we de verdere ambities 
waar gaan maken en maken de gewenste 
transitiepaden voor de verschillende 
sectoren concreet. Op deze manier komen 
we tot concrete uitvoeringsprogramma’s 
met meetbare resultaten.  

Het blijft dus niet bij intenties. We houden 
elkaar samen scherp op de uitvoering en gaan 
deze actief en gezamenlijk monitoren. We gaan 
de langetermijnambities vertalen naar concrete 
doelen die we in de komende bestuursperiode 
al willen bereiken. Zodat we onze kinderen 
straks kunnen vertellen: we waren nét op tijd. 

Meer weten?

www.klimaatstroomzuid.nl - info@klimaatstroomzuid.nl

manifest afsprakenklimaattop
zuid-nederland

onderschrijven manifest

aanloopactiviteiten
vervolg activiteiten

monitoring

nationaal klimaatakkoord
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