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De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit 
te brengen in de vorm van een lijst houdende een vraag met het daarop 
gegeven antwoord. 

De vraag is op 11 juni 2019 voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat. Bij brief van 1 juli 2019 is ze door de Minister van Infra-
structuur en Waterstaat beantwoord. 

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder 

De adjunct-griffier van de commissie,
Rijkers 
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Vraag 1 
Op welke wijze worden de ambities op het gebied van klimaatadaptatie 
met de begroting 2019 ondersteund? 

Antwoord 1 
Zoals ik u eerder heb gemeld in het WGO water van 26 november 2018 
(Kamerstuk 35 000 J, nr. 28) en de brief daaraan voorafgaand (Kamerstuk 
35 000 J, nr. 7), heb ik in het bestuursakkoord Klimaatadaptatie toegezegd 
decentrale overheden te ondersteunen bij de versnelling van klimaatadap-
tatie. Daartoe heb ik in 2019 en 2020 in totaal € 20 miljoen vrijgemaakt. Dit 
bedrag is bedoeld om al op korte termijn extra middelen te kunnen 
inzetten om de decentrale overheden te ondersteunen. De middelen zijn 
bedoeld voor kennisontwikkeling en -deling (€ 4,4 miljoen), de onder-
steuning van decentrale overheden bij onder andere de uitvoering van 
stresstesten en risicodialogen in 2019 en 2020 (€ 5,6 miljoen) en voor 
uitvoering van pilots (€ 10 miljoen). Ik heb uw Kamer onlangs geïnfor-
meerd dat ik in 2019 de eerste tranche voor drie pilots heb toegekend voor 
in totaal € 5,2 miljoen. Daarmee resteert er voor 2020 € 4,8 miljoen voor 
de tweede tranche pilotprojecten met uitvoeringsgerede plannen 
(Kamerstuk 31 710, nr. 72).
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