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Onderwerp 

Samenwerking Ruimtelijke adaptatie in de regio Rivierenland. 

 

Kennisnemen van 

De regionale samenwerking op gebied van Ruimtelijke adaptatie, door het ondertekenen van de 

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ‘Samenwerkende Netwerken Rivierenland’ (SNR). 

 

Inleiding 

In 2007 heeft het kabinet een commissie ingesteld die aanbevelingen zou doen om de komende eeuw 

ons land waterveilig te maken en de zoetwatervoorziening op orde te houden. De zogenaamde 

Deltacommissie kwam met 12 aanbevelingen in het rapport Samen werken met Water. De 

aanbevelingen gaan over dijken, overstromingen, de meest risicovolle gebieden en de bestuurlijke, 

organisatorische en financiële kanten van maatregelen daar tegen.  

 

Het Deltaprogramma 2018 bevat voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Hierin staat hoe 

gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie willen 

versnellen en intensiveren. Om de ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie  

te verwezenlijken is inzet en samenwerking nodig van alle partijen, publiek en privaat.  

 

Kernboodschap 

Vanuit de landelijke platforms is aangegeven dat het wenselijk is dat regio’s gaan samenwerken met 

waterschappen en provincies en daarvoor een overeenkomst afsluiten.  

In oktober 2013 hebben de regiogemeenten de Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Waterketen 

regio Rivierenland (NWrR) ondertekend (Riolering). Deze overeenkomst vloeide voort uit het landelijke 

Bestuursakkoord Water uit 2011. Deze overeenkomst wordt overal in den lande gezien als geschikt 

om uit te breiden met Ruimtelijke adaptatie (in de volksmond ook wel klimaatadaptatie genoemd).  

De regiogemeenten in Rivierenland en het Waterschap Rivierenland willen de samenwerking aangaan 

en dat bekrachtigen in een overeenkomst. De huidige overeenkomst NWrR is daarvoor verbreed met 

ook watersysteem en ruimtelijke adaptatie. De provincie Gelderland heeft haar adhesie betuigd voor 

de samenwerking. De provincie tekent niet mee maar neemt wel ambtelijk deel aan de netwerkgroep 

voor de ruimtelijke adaptatie en stelt budget beschikbaar voor de inhoudelijke onderwerpen. Hoeveel 

is nog niet bekend. 
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Consequenties 

De samenwerkingsovereenkomst is op 31 januari j.l. ondertekend door de vak-wethouders ‘klimaat’ 

van de deelnemende gemeenten.  

In verband met de herindeling West Betuwe ondertekent onze gemeente de 

samenwerkingsovereenkomst kort na het collegebesluit van 2 juli.  

De opbouw van de samenwerking is opgenomen in de SOK. Met de SOK kan de samenwerking ook 

formeel van start, dat wil zeggen, een gezamenlijke strategische agenda en uitvoeringsprogramma 

opstellen in uiterlijk 2019. 

Per deelnemende partij wordt een evenredig deel gevraagd voor de kosten van de algemene 

coördinator. De kosten worden gedekt door de voorziening Riolering (WRP).  

De organisatie van de netwerkgroepen en de kosten die door de netwerkgroepen gemaakt worden, 

vallen niet onder deze overeenkomst, maar voor West Betuwe zijn deze wel opgenomen binnen het 

WRP. 

Mocht de samenwerking toch niet aan de verwachtingen voldoen, is in de SOK een artikel opgenomen 

op basis waarvan opgezegd kan worden. Het opzegtermijn is een jaar. De partij die opzegt, blijft wel 

verantwoordelijk voor kosten waar een verplichting voor is aangegaan. 

 

Financiën 

Per deelnemende partij (11 partijen) wordt een even groot aandeel gevraagd in de kosten van de 

algemene coördinator. Voor ons betekent dit jaarlijks een bedrag van € 2.045,-.  

De kosten worden gedekt uit de voorziening Riolering (WRP).  

 

Communicatie 

Over dit onderwerp is een persbericht uitgegaan.  

 

Vervolg 

Binnen de samenwerking wordt gewerkt met nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden ook 

verspreid onder de raden van de verschillende partijen die aan de overeenkomst deelnemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van West Betuwe, 

de secretaris,                              de burgemeester, 

 


