
lntentieverklaring 
Klimaatbestendig Land van Cuijk 
Klimaatcoalitie Land van Cuijk 
 
 
 
1. Ondergetekenden 

Gemeente Boxmeer 

Gemeente Cuijk 

Gemeente Grave 

Gemeente Mill & Sint Hubert 

Gemeente Sint Anthonis  

Waterschap Aa & Maas 

Provincie Noord-Brabant 

 

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen; 

 

2. Overwegende dat: 

a)  Partijen erkennen dat de effecten van klimaatverandering (natter, droger en warmer) steeds 

 beter zichtbaar worden en  aanleiding zijn om op een andere wijze naar gebiedsontwikkeling 

 te kijken.  

b) Klimaatverandering invloed heeft op voor de regio belangrijke thema’s als biodiversiteit, 

 agrarische productie en gezondheid, maar ook nieuwe kansen biedt voor thema’s als 

 natuurontwikkeling, water, openbaar groen, recreatie en toerisme.c) Partijen op deze 

 deelthema’s al langer samenwerken om op een doelmatige, integrale en effectieve 

 manier de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. 

c)  Partijen van mening zijn dat samenwerking met andere partijen in de regio bijdraagt aan de 

 onderc genoemde doelmatigheid, integraliteit en effectiviteit. 

d) Het project Klimaatbestendig Land van Cuijk 2030 door het Ministerie van I&M is benoemd 

 als landelijk Impactproject Ruimtelijke adaptatie, waarmee wordt aangetoond dat de regio 

 Land van Cuijk op de goede weg is en daarmee als voorbeeld dient voor andere regio’s. 

 

  



3. Verbinden zich aan de volgende intenties 

e)  Gaan samen in de "Klimaatcoalitie Land van Cuijk" verder aan de slag met het 

 klimaatbestendig inrichten van de regio.  Door het verder in beeld brengen van de lokale en 

 regionale klimaatbestendigheidsopgaven en het uitvoeren van (voorbeeld)projecten. 

f)  Nodigen andere partijen uit om deel te nemen in deze Klimaatcoalitie, zoals regionale 

 woningcorporaties, bewoners, Brabantse Milieufederatie, ZLTO, IVN, terreinbeheerders, 

 GGD,  bedrijven en Industriële kringen.  

g)  Gaan als Klimaatcoalitie een Programmaplan opstellen. In dit plan staat onder andere 

 aangegeven: 

 De overwegingen om een Programmaplan op te stellen; 

 De rol en bijdragen van de betrokken partijen in tijd en geld; 

 Op welke manier hierbij wordt samengewerkt met de andere partijen; 

 Slotbepalingen. 

h) Dragen het belang van klimaatbestendig handelen uit naar inwoners, bedrijven en 

 (onderwijs)instellingen in het Land van Cuijk. 

i) Integreren oplossingen voor klimaatbestendig handelen zo veel mogelijk met andere 

 opgaven. 

j)  Het sluiten van een Klimaatcoalitie betekent onder andere dat partijen gebruik maken van 

 bestaande kennis (lopende projecten, programma's en onderzoeken),en lopende initiatieven 

 op dit terrein en gaan in deze niet opnieuw het wiel uitvinden. 

 

4. Slotbepalingen 

Deze intentieverklaring treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en geldt voor de 

periode tot 1 januari 2018. 

Deze intentieverklaring mag openbaar worden gemaakt, waardoor andere partijen kennis kunnen 

nemen van de afgesloten intentieverklaring, zodat navolging van deze intentieverklaring wordt 

bevorderd en andere partijen zich aansluiten bij de Klimaatcoalitie Land van Cuijk. 

Deelnemers ondertekenen de intentieverklaring in meerdere exemplaren. Ieder ondertekend 

exemplaar is een origineel exemplaar en alle exemplaren gezamenlijk vormen 

een en dezelfde intentieverklaring.  

De intentieverklaring en/of de handtekeningenpagina's kunnen via e-mail of fax tussen partijen 

worden uitgewisseld en een via e-mail of fax uitgewisselde handtekening van iedere partij wordt 

geacht een originele handtekening te zijn. Eén exemplaar zal worden gearchiveerd bij ODBN. Daar 

ligt ook de projectleiding en kan men terecht voor meer informatie over de intentieverklaring. Nieuw 

aan te sluiten partijen kunnen zich ook aanmelden bij ODBN.  

Partijen komen overeen dat de afspraken van deze intentieverklaring niet in rechte afdwingbaar 

zijn. 

 

 

  



5. Ondertekening Intentieverklaring Klimaatbestendig Land van Cuijk 

Getekend te Boxmeer op 27 maart 2015 

 


