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Onderwerp  

Informatie over voortgang Regionale Adaptatie Strategie Rivierenland (RAS) 

 

Kennisnemen van 

De startnotitie Klimaat adaptief Rivierenland 

 

Inleiding 

Het klimaat verandert. Het wordt warmer en we krijgen steeds meer te maken met extreme hitte, 

hoosbuien, droogte en overstromingsrisico’s. Dit heeft gevolgen voor de regio waarin we wonen en 

werken en vraagt om aanpassingen op kortere en langere termijn. We moeten inspelen op (steeds) 

veranderende inzichten en ontwikkelingen van extreem weer. Het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie is 

een gezamenlijk nationaal plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met concrete 

acties en doelen voor de verantwoordelijke overheden. Het doel van dit plan is om het proces van 

ruimtelijke adaptatie te versnellen en minder vrijblijvend te maken, zodat Nederland uiterlijk in 2050 

waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. 

 

Met deze informatienota informeren wij u over de stappen die wij als deelnemer van regio Rivierenland 

nemen om het klimaatadaptatie beleid voor Rivierenland op te zetten en waar wij nu staan in dit 

proces.  

 

Kernboodschap 

We werken met negen gemeenten in regio Rivierenland, de provincie Gelderland en waterschap 

Rivierenland samen op het gebied van ruimtelijke adaptatie in de Werkregio Klimaat Adaptief 

Rivierenland (KAR).  

 

De aanpak verloopt via een drietal sporen: 

 Het kennis spoor is gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling via cursussen, excursies, 

workshops, presentaties/lezingen, regiobijeenkomsten e.d. over de klimaatopgaven;  

 In het regionale spoor komen we voor de gehele regio tot een Regionale Adaptatie Strategie met 

een uitvoerings- en investeringsagenda; 

 Via het lokale spoor vullen de overheden de strategie verder via Lokale Adaptatie Strategieën met 

uitvoerings- met investeringsagenda’s. 
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Vanuit de lokale overheden en het waterschap Rivierenland hebben we een ambtelijke werkgroep 

ingesteld die verantwoordelijk is voor de totstandkoming van de Regionale Adaptatie Strategie. De 

bestuurlijke aansturing vindt plaats vanuit de bestaande stuurgroep Samenwerkende Netwerken 

Rivierenland (SNR), waarvan gemeente West Betuwe de voorzitter en penvoerder is.  

 

Voortgang 

De toenemende droogte en hitte en de gevolgen daarvan voor de land- en tuinbouw, de natuur en de 

mens, en het frequenter voorkomen van hagel- en hoosbuien heeft het urgentiebesef voor een 

gezamenlijke aanpak doen groeien in onze regio.  

 

Het doel is om in 2020 te komen tot een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) voor Rivierenland. In 

deze RAS beschrijven we wat onze kwetsbaarheden zijn, én geven we richting hoe we als gezamenlijke 

overheden en andere betrokken partijen ervoor kunnen zorgen dat onze regio zich tijdig aanpast aan 

het veranderende klimaat. 

 

Welke stappen hebben we tot nu toe doorlopen om te komen tot een Regionale Adaptatie Strategie?  

In 2019 is de regionale stresstest uitgevoerd en wordt een Klimaateffectatlas ontwikkeld die aanduidt 

welke gebieden en locaties kwetsbaar zijn voor de klimaat thema’s “wateroverlast”, “verdroging”, 

“hitte” en “overstromingen”.  

 

De klimaateffectatlas is in te zien via http://tiny.cc/KlimaatRegioRivierenland   

 

In deze regionale atlas ligt de nadruk op de verbanden op regionaal niveau. Daarnaast zijn er via een 

consultatieronde gesprekken gevoerd met de overheden en andere betrokken partijen. 

 

Er worden momenteel zogenaamde “risico-dialogen” gevoerd met onder meer gemeenten, 

waterschap, provincie, woningcorporaties, GGD, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties 

en ontwikkelende partijen. Deze stakeholders brengen we samen rondom de thema’s “het stedelijk” en 

“landelijk gebied” om gezamenlijk inzicht te krijgen in de regionale kwetsbaarheden en om ambities en 

strategische keuzes te formuleren die uiteindelijk de Regionale Adaptatie Strategie moeten 

vormgeven.  

 

Communicatie 

Binnen de werkregio is een werkgroep communicatie samengesteld die werkt aan een opdracht om te 

komen tot een communicatiestrategie. Dit gaan we in nauwe samenwerking met de regionale energie 

strategie (RES) doen. Ook is er ondertussen een groot netwerk van stakeholders opgebouwd welke 

actief meedenken in de opstelling van de RAS.  

 

Vervolg 

In het voorjaar van 2020 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders en raadsleden van de 

betrokken overheden. Daarin wordt u bijgepraat over de uitkomsten van de regionale risico-dialogen 

en de inhoud van het conceptrapport RAS.  

 

http://tiny.cc/KlimaatRegioRivierenland


  

29 januari 2020  

Kenmerk 47776  

Pagina 3 van 3  

 

 

Na de ambtelijke en bestuurlijke consultatie van het Concept-RAS wordt de RAS definitief gemaakt en 

wordt gestart met de uitvoeringsagenda. De RAS Rivierenland wordt eind 2020 samen met het 

uitvoeringsprogramma ter besluitvorming voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden en het 

algemeen bestuur van waterschap Rivierenland. Via het lokale spoor geven wij deze regionale 

strategie verder vorm en inhoud via onze Lokale Adaptatie Strategieën met uitvoerings- en 

investeringsagenda. 

 

Lokaal spoor 

Wij hebben een opdracht uitgezet om te komen tot een lokale verdiepingsslag op de regionale 

stresstest. Adviesbureau Arcadis voert een onderzoek uit naar onze kwetsbaarheden op straatniveau. 

Dit doen zij thematisch met de thema’s (Hitte, Droogte, Wateroverlast en Overstromingsrisico’s) uit het 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Ze zijn gestart met het thema Hitte en daarvan worden de 

eerste resultaten in maart verwacht. Per thema zullen wij u informeren over de resultaten. 

 

Bijlage(n) 

Startnotitie Klimaat adaptief Rivierenland 

 

Er is een startnotitie opgesteld om alle stakeholders te informeren over de stappen die worden 

genomen om het klimaatadaptatie beleid voor Rivierenland op te zetten en waar wij op dit moment in 

het proces staan. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 


