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Voorstellen

Naam: Albert-Jan Oevering

Functie: 
Adviseur Duurzaamheid, Milieu, 
Klimaat en Afval
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Organisatie West Betuwe

TEAM 
DUURZAAMHEID

Ruimtelijke 
Adaptatie -
Klimaatadaptatie

Energie 
Transitie -

Klimaat mitigatie

Milieu

Circulariteit
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Inhoud

Klimaatadaptatie

Klimaatmitigatie

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA)

Ruimtelijke adaptatie strategie Rivierenland (RAS)

Van RAS naar samenwerkingsagenda

Planning op hoofdlijnen
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Klimaatadaptatie

Overstromingen

Droogte

Wateroverlast

Hitte

Urgentie toegenomen

Nu al merkbaar:
- Meer extreem weer
- Steeds warmer

Conclusie
We moeten meer doen aan klimaatadaptatie.
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Klimaatmitigatie

Maatregelen om emissies van broeikasgassen en fluorverbindingen te 

verminderen       klimaatverandering remmen en/of stoppen. 

Wat is klimaatmitigatie?

Regionale Energie Strategie (RES): werken aan gedragen keuzes voor: 

Wat doen we aan klimaatmitigatie?

opwekking van duurzame elektriciteit 

warmtetransitie in de gebouwde omgeving

benodigde opslag en energie infrastructuur 

Hoe verbinden we klimaatadaptatie aan klimaatmitigatie? 
Vastleggen in omgevingsvisies en uitvoeringsplannen.
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• https://youtu.be/of6h5BIfkwI
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Mindset

https://youtu.be/of6h5BIfkwI


10Regionale Adaptatie Strategie

Mentimeter
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Gezamenlijke opgave
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Deltaplan Ruimtelijke 
adaptatie (DPRA)

Doel
Het proces van ruimtelijke adaptatie versnellen en minder vrijblijvend 

maken, zodat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is 

ingericht. 

Weten, willen & werken
Weten: analyse kwetsbaarheden en kansen

Willen: formuleren van strategieën

Werken: aan de slag om de leefomgeving klimaatbestendig en 

waterrobuust te makenBron: Deltaprogramma 2018
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Hoofdlijnen planning

20502020 20262023 2030 20372033 20442040 2047

Jaarlijkse voortgangsrapportage

Verdieping samenwerkingsagenda o.b.v. eerste ervaringen

Nieuwe cyclus weten (stresstest), willen (strategie) & werken (uitvoering)

Terugkijken & leren van eerdere ervaringen

Legenda
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Ruimtelijke adaptatie strategie (RAS) 
Rivierenland

Het gebied



15Titel presentatie

Ruimtelijke adaptatie strategie (RAS) 
Rivierenland

Kwetsbaarheden
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Ruimtelijke adaptatie strategie (RAS) 
RivierenlandStrategische lijnen

Vergroten van bewustwording en kennis

Een andere manier van denken en samenwerken

We pakken eerst de meest urgente opgaven aan

We verbinden verschillende schaalniveaus
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Ruimtelijke adaptatie strategie (RAS) 
RivierenlandRegionale ambities

Leefbare 
kernen

Duurzame 
logistiek en 

bedrijvigheid

Vitale en 
toekomstbesten

dige land- en 
tuinbouw

Robuust en 
aantrekkelijk 
Rivierenland-

schap
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Ruimtelijke adaptatie strategie (RAS) 
RivierenlandOpgaven & acties
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 Urgente opgaven
 Laaghangend fruit

1. Leefbare kernen
2. Duurzame logistiek & bedrijvigheid
3. Vitale & toekomstbestendige land- en 

tuinbouw
4. Robuust & aantrekkelijk Rivierenlandschap

Werkgroepen: ambities > uitvoering 

Van RAS naar 
samenwerkingsagenda

RAS

Werkgroepen

Speerpunten

RAS: opgaven & acties

Speerpunten samenwerkingsagenda

Samenwerkingsagenda
 Concretiseren activiteiten
 Prioriteiten stellen
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Van RAS naar 
samenwerkingsagenda

We hebben klimaatadaptatie als een integraal onderdeel opgenomen in onze 
omgevingsvisies en omgevingsplannen. 

We beschikken over hitteplannen en -protocollen die we actief uitdragen naar 
inwoners, zorginstellingen, bedrijven, organisatoren evenementen. 

We willen klimaatadaptief handelen stimuleren bij inwoners en bedrijven in de regio 
(participatie). 

We hebben groennormen en ontwerpprincipes geformuleerd voor het 
klimaatadaptief ontwikkelen van bebouwd en onbebouwd gebied. 

We nemen klimaatadaptatie-doelen standaard mee in de prestatieafspraken met 
de woningcorporaties en contracten met ontwikkelaars. 

1 

2 

4 
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Speerpunten (deel 1)



21Regionale Adaptatie Strategie

Van RAS naar 
samenwerkingsagendaSpeerpunten (deel 2)

We werken samen aan de regio agenda landelijk gebied.

Perspectieven en actiepunten voor klimaatbestendige inrichting van de land- en 
tuinbouw voor de langere termijn.

Perspectieven voor klimaatbestendige inrichting van de natuur voor de langere 
termijn. 

We hebben de klimaatkwetsbaarheden van de vitale en kwetsbare functies in onze 
regio in beeld en geanalyseerd. 

We hebben de betrokken stakeholders mee in onze ambitie en strategie om alle 
relevante vitale, kwetsbare functies voldoende te beschermen. 

6 

7 
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10 
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Aanpak uitwerking speerpunten
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• https://vimeo.com/434019258
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Boodschap RAS

https://vimeo.com/434019258
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Te stellen vragen

• Mentimeter
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Einde
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