
 

 

   
 

Informatienota 
Datum vergadering : 5 januari 2020 

Registratienummer : GZDGWB/100043-102645 

Portefeuillehouder : Wethouder IJff 

Bijlage(n) : 1. Rapport Regionale Adaptatie Strategie "Rivierenland 

Klimaatbestendig - Samen aan de slag"  

  2. Factsheets speerpunten 

Onderwerp : Beeldvorming ter voorbereiding op besluitvorming rapport RAS met 

samenwerkingsagenda 

 

 

Onderwerp  

Voorbereiding op de besluitvorming van het rapport Regionale Adaptatie Strategie (RAS) met 

samenwerkingsagenda medio juni 2021.  

 

Kennisnemen van 

- De rapportage Regionale Adaptatie Strategie (RAS) – Rivierenland Klimaatbestendig – 

Samen aan de slag. Met name de 10 speerpunten zijn hierbij belangrijk.   

 

Inleiding 

Ruimtelijke Adaptatie gaat in op het voorkomen van gevolgschade door de invloed van extreem weer. 

We kijken dan naar de invloed van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingsrisico’s. 

De invloed van deze weersextremen raakt veel sectoren en vraagt om breed maatschappelijke acties.  

Ruimtelijke adaptatie is een transitie, het vraagt om een andere manier van denken en werken. 

 

De impact van extreem weer raakt onze: 

- Gezondheid 

- Buitenruimte 

- Leefbaarheid 

- Water  

- Infrastructuur 

- Voedselvoorziening   

- NUTS-voorzieningen 

 

Ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad medio juni 2021 wordt u met een beeldvormende 

raad betrokken bij het regionale proces en de opstelling van de Adaptatie Strategie met een 

samenwerkingsagenda. U wordt gevraagd om input te leveren op de speerpunten welke als basis 

dienen voor de opstelling van de samenwerkingsagenda. 

 

Kernboodschap 

Op Prinsjesdag 19 september 2017 heeft het rijk een nieuw Nationaal Deltaprogramma 2018 

vastgesteld. Nieuw in dit programma was het onderdeel Ruimtelijke Adaptatie. In dit programma zijn 

ambities en afspraken opgenomen om Nederland in 2050 Klimaat- en Waterrobuust ingericht te 
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hebben om de gevolgschades van extreem weer te beperken/voorkomen. Het Deltaprogramma wordt 

jaarlijks geactualiseerd op basis van voortgangrapportages en wordt opgesteld in samenwerking met 

alle overheden (Rijk, IPO, Unie van Waterschappen, VNG en waterbedrijven). Gezamenlijk maken zij 

(vervolg) afspraken hoe we werken aan een klimaat- en waterrobuuste inrichting. 

 

In opdracht van het Nationale Deltaprogramma is in 2018 de werkregio KAR (Klimaat Actief 

Rivierenland) gevormd. Op 31 januari 2019 is een samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk 

ondertekend. 

 

In 2018 en 2019 is een regionale stresstest uitgevoerd, waarbij op hoofdlijnen de regionale 

kwetsbaarheden in beeld zijn gebracht. Conclusie - als rivierengebied zijn we kwetsbaar op alle 

thema's (Wateroverlast, Droogte, Hitte en Overstromingsrisico's) en we moeten meer doen aan 

klimaatadaptatie. 

 

Om de bewustwording te vergroten met betrekking tot de opgaven binnen Ruimtelijke Adaptatie zijn in 

2019 meerdere regionale workshops en intern trainingssessies georganiseerd.  

Op 27 september is een eerste sessie voor bestuurders en raadsleden georganiseerd en in oktober 

2019 een tweede. Tijdens de bestuurlijke sessies is input opgehaald voor de opstelling van de 

regionale adaptatie strategie. 

 

Op 29 januari 2020 bent u door het college geïnformeerd over de voortgang en de startnotitie was 

bijgevoegd. 

 

In januari en februari 2020 zijn er meerdere stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd en met de 

opbrengsten hiervan is in maart 2020 de adaptatie strategie opgesteld. Hierin zijn 10 speerpunten 

geformuleerd welke we (als werkregio) de komende jaren willen uitwerken tot een 

uitvoeringsprogramma 

 

Op 30 juni 2020 heeft het college u geïnformeerd met een informatienota en digitale nieuwsbrief over 

de voortgang en is het concept RAS gepresenteerd. U bent in de mogelijkheid gesteld om hierop te 

reageren. 

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een samenwerkingsagenda. Een belangrijke fundering van deze 

agenda is commitment van alle deelnemers. 

Ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad van medio juni 2021 wordt u met een 

beeldvormende raad betrokken bij het regionale proces en de opstelling van de Adaptatie Strategie 

met een samenwerkingsagenda. U wordt gevraagd om input te leveren op de speerpunten welke als 

basis dienen voor de opstelling van de samenwerkingsagenda. 

 

De beeldvormende raad van 2 februari is bedoeld om het lokale spoor toe te lichten. Hierin worden de 

resultaten van de verdiepende analyses gepresenteerd en wordt u uitgenodigd om mee te denken in 

het opstellen van een lokale aanpak. 
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Consequenties 

Na vaststelling van de RAS met samenwerkingsagenda worden de 10 speerpunten uitgewerkt in een 

regionale uitvoeringsprogramma. Een deel van de regionale opgaven zullen lokaal uitgevoerd gaan 

worden. In de samenwerkingsagenda maar ook in de uitvoeringsprogramma zullen afspraken 

vastgelegd gaan worden wie de verantwoordelijkheid draagt en wie voor de uitvoering zorg draagt. 

Daarnaast stellen we met het lokale spoor een ambitie en beleid op hoe we als gemeente 

klimaatrobuust gaan handelen en hoe we dit gaan borgen. Ook zal lokaal bepaald worden aan welke 

urgente opgaven uitvoering gegeven wordt. 

 

Financiën 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Niet van toepassing 

 

Vervolg 

Regionale spoor 

Periode/maand Processtap Wie 

5 januari 2021 Beeldvorming ter voorbereiding op 

besluitvorming 

College en raad 

Tot april 2021 Opstellen samenwerkingsagenda Werkregio KAR en Stakeholders 

Q2 2021 Besluitvorming RAS met 

samenwerkingsagenda 

Raad 

2021-2023 Ophalen input uitvoeringsprogramma Werkregio KAR en Stakeholders 

Tot 2023 Opstellen uitvoerings- en 

investeringsprogramma 

Werkregio KAR en Stakeholders 

2023 Vaststelling uitvoerings- en 

investeringsprogramma 

Raad 

2023-2026 Uitvoeren meest urgente opgaven Verantwoordelijken 

2026 Herhaling van cyclus Werkregio KAR en Stakeholders 

   

Lokaal spoor 

2 februari 2021 Beeldvorming ter voorbereiding op 

beleidsvorming + resultaten 

verdiepingsanalyse lokale kwetsbaarheden 

College en raad 

2021 Voeren van risico dialoog gesprekken met 

samenleving 

College 

Q4 2021 Afweging maken in meest urgente opgaven College 

2022 Opstellen en vaststellen 

uitvoeringsprogramma 

College en raad 

2022 Borging in beleid en uitvoeringsregels College en raad 

2023-2026 Uitvoering meest urgente opgaven College 
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2026 Herhaling cyclus College en raad 

 

 

Bijlage(n) 

1. Rapportage Regionale Adaptatie Strategie “Rivierenland Klimaatbestendig – Samen aan de 

slag” 

2. Factsheets speerpunten 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  


