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Digitale stand van zaken rond klimaatadaptatie: aanpassen aan 

klimaatverandering.  

 

 

 

Graag hadden wij u op 6 april in een fysieke bijeenkomst uitgebreid geïnformeerd over de Regionale 

Adaptatie Strategie (RAS) Rivierenland. Door het coronavirus vonden én vinden we het houden van een 

dergelijke interactieve bijeenkomst niet verantwoord. We informeren u daarom via deze digitale weg. 

 

Deze mailing wordt naar alle bestuursleden van overheden en betrokken stakeholders in de regio 

Rivierenland gestuurd. Via de colleges van de betrokken gemeenten wordt de RAS ´formeel´ ter 

kennisname en consultatie aangeboden aan de gemeenteraad.  

 

 

 

 

Nu handelen 

 

Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor onze regio. Het vraagt om aanpassingen op de korte 

en langere termijn, maar het vraagt ook om een andere aanpak dan we gewend zijn. Het is een vraagstuk 

dat sectoren, organisaties en bestuurslagen overstijgt. De regio heeft een impuls van 7,5 miljoen euro 

gekregen van het Rijk via de toekenning van de Regiodeal. Klimaatadaptatie is een onderdeel van deze 

regiodeal. 

De heer Govert van Bezooijen (voorzitter van de Stuurgroep Samenwerkende Netwerken Regio 
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Pagina 2 van 6 

 

Rivierenland) benadrukt in onderstaand filmpje de urgentie van klimaatadaptief handelen. Hij nodigt u uit 

om in actie te komen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen Klimaatbestendig 

 

Klimaatambassadeur Thomas Klomp, betrokken bij de landelijke kennisuitwisseling rond klimaatadaptatie, 

vertelt u waarom wij als regio gezamenlijk aan de slag moeten.  

 

 

https://gelderlandacademie.us18.list-manage.com/track/click?u=7381da91dd5ed8461e1a5242f&id=9cf8983406&e=0abf546a06
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Wat is er al gebeurd, waar staan we en waar gaan we naar toe? 

 

Het proces rond klimaatadaptatie is in 2019 gestart door het uitvoeren van een regionale stresstest. De 

uitkomsten zijn vertaald in een klimaateffectatlas, zie Regionale Klimaateffectatlas KAR. Dit laat zien welke 

gebieden en locaties kwetsbaar zijn voor de klimaatthema’s ‘wateroverlast’, ‘verdroging’, ‘hitte’ en 

‘overstromingen’. Deze regionale atlas legt de nadruk op de regionale verbanden. 

Ook werden via een consultatieronde gesprekken gevoerd met de overheden en andere betrokken partijen 

in de regio. Eind 2019 en begin 2020 vonden een viertal dialoogbijeenkomsten plaats met onder meer 

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

milieuorganisaties en ontwikkelende partijen. De gezamenlijke partijen brachten daarbij samen de risico’s, 

opgaven en ambities rondom klimaatadaptatie in onze regio in kaart. Dit heeft geresulteerd in de Regionale 

Adaptatie Strategie (RAS) voor Rivierenland. In de RAS staan de gezamenlijke ambities en opgaven van 

klimaatverandering en een eerste aanzet voor de benodigde maatregelen. 

 

De RAS wordt in de tweede helft van 2020 uitgewerkt tot een regionale uitvoeringsagenda. Daarin wordt 

het volgende concreet gemaakt:  

 Hoe brengen we de doelen en strategie die in de RAS zijn beschreven in de praktijk en op 

regionaal niveau? 

 Welke activiteiten pakken we de komende jaren gezamenlijk op om klimaatadaptatie vanuit de 

regionale samenwerking te versnellen? 

https://gelderlandacademie.us18.list-manage.com/track/click?u=7381da91dd5ed8461e1a5242f&id=356c487852&e=0abf546a06
https://gelderlandacademie.us18.list-manage.com/track/click?u=7381da91dd5ed8461e1a5242f&id=ce22379321&e=0abf546a06
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 Hoe geven we richting voor de activiteiten op lokaal en organisatieniveau zodat we als partners in 

afstemming met elkaar meer kunnen bereiken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindconcept RAS  

 

Zoals gezegd zijn de opgaven, ambities en risico’s rondom klimaatadaptatie in onze regio in kaart 

gebracht. Dit resulteert in een eindconcept RAS voor Rivierenland. Hierin staan de volgende vragen 

centraal:  

 Welke opgaven en kansen ontstaan door klimaatverandering in onze regio? 

 Welke opgaven en kansen hebben prioriteit? 

 Hoe kunnen we deze opgaven en kansen het beste aanpakken en verzilveren? 

 Wie kan het beste in actie komen en waar is samenwerking nodig? 

In onderstaand filmpje ziet en hoort u de hoofdlijnen uit het eindconcept RAS. Voor het zomerreces wordt 

het eindconcept RAS u aangeboden via uw eigen college.  
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Uw mening 

 

Gemeenten, waterschap, provincie en andere stakeholders gaan samen aan de slag met de vaststelling 

van de RAS en het opstellen van de regionale samenwerkingsagenda. U wordt hierover regelmatig 

geïnformeerd. Maar we ontvangen ook graag uw input voor de inhoud er van. Via Mentimeter willen we u 

dan ook een aantal vragen stellen. Het invullen kost u ca. 5 minuten. 

Natuurlijk delen wij de uitkomsten van de Mentimeter met u op een later moment. 

   

 

 

Naar de vragen  

 

  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het proces of de inhoud van de Regionale Adaptatie 

Strategie en de op te stellen regionale samenwerkingsagenda, 

dan kunt u contact opnemen met Karin van Dorenmalen (secretaris van de stuurgroep SNR) 

via kvdorenmalen@tiel.nl of 06 – 11 3 27 71). 

 

U kunt ook contact opnemen met de projectleiding via 

https://gelderlandacademie.us18.list-manage.com/track/click?u=7381da91dd5ed8461e1a5242f&id=ab2a650270&e=0abf546a06
mailto:kvdorenmalen@tiel.nl
https://gelderlandacademie.us18.list-manage.com/track/click?u=7381da91dd5ed8461e1a5242f&id=2eabbae0d3&e=0abf546a06
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Marjolein Reijnierse (m.reijnierse@wsrl.nl, 06 - 10 72 39 49) of 

Roland Roijackers (roland@raadhuisadvies.nl, 06 - 13 69 04 97).  
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