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Samenvatting
Vanuit de rijksoverheid is aangegeven dat regio s moeten gaan samenwerken met waterschappen en provincies
aan klimaatadaptatie. De regiogemeenten, inclusief gemeente West Maas en Waal, het Waterschap Rivierenland
en de provincie Gelderland, willen de bestaande samenwerking met de Werkeenheid Regio Nijmegen in de
afvalwaterketen voortzetten in een nieuwe overeenkomst waarin ook het thema klimaatadaptatie is opgenomen.

Besluit om
1. De regionale samenwerking in de waterketen voort te zetten en de samenwerking in de ruimtelijke
adaptatie aan te gaan via de Werkeenheid regio Nijmegen (WRN);
2. Dit te bekrachtigen met de ondertekening van de regionale Samenwerkingsovereenkomst (SOK) door
portefeuillehouder P. de Klein;
3. Het Samenwerkingsconvenant Afvalwaterketen Werkeenheid regio Nijmegen in te trekken;
4. Voor 2019 € .7 bij te dragen en vanaf
€ . 5 per jaar bij te dragen aan de uitvoering van de SOK en
dit te dekken uit de voorziening gemeentelijk rioleringsplan;
Inleiding
In het Deltaplan Klimaatadaptatie van de rijksoverheid (2018) is aangegeven dat gemeenten, waterschappen,
provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie moeten versnellen en intensiveren. Onderdeel van
die ambitie is de noodzaak om regionaal samen te werken en gezamenlijk een regionale adaptatie strategie
(RAS) op te stellen. Door samen te werken kan ook aanspraak worden gemaakt op het stimuleringsfonds voor
klimaat vanuit de rijksoverheid.
Samen met de regiogemeenten willen wij, met een uitbreiding van de bestaande samenwerking binnen WRN
(Werkeenheid regio Nijmegen), invulling geven aan deze ambitie.
Beoogd effect
Het formaliseren van het voortzetten van de bestaande samenwerking in de Waterketen.
Het formaliseren van de samenwerking op gebied van klimaatadaptatie door deze toe te voegen aan de
bestaande overeenkomst.
Argumenten

1.1 Met de regionale samenwerking voldoen we aan de landelijke afspraken om op deze thema s samen te
werken.
Vanuit de rijksoverheid is aangegeven dat regio s moeten gaan samenwerken met waterschappen en
provincies aan klimaatadaptatie. De regiogemeenten, inclusief gemeente West Maas en Waal, het
Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland, willen de bestaande samenwerking met de
Werkeenheid Regio Nijmegen in de afvalwaterketen voortzetten in een nieuwe overeenkomst waarin
ook het thema klimaatadaptatie is opgenomen.

De Provincie Gelderland heeft haar adhesie betuigd aan deze samenwerking (bijlage 4) en sluit zo nodig
bestuurlijk, maar in ieder geval ambtelijk aan binnen de samenwerking.

In het stuurgroepoverleg van de WRN waterketen van 31 januari 2019, zijn de zittende bestuurders
akkoord gegaan met de overeenkomst zoals hij nu voorligt. Dit is intern afgestemd met eventuele collega
bestuurders die bij waterketen of klimaat betrokken zijn.

2.1 Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst (SOK) is er voor het samenwerkingsverband
een juridisch, organisatorisch en financieel kader.
De opbouw van de samenwerking is opgenomen in de SOK. Op basis van deze overeenkomst kan via de
samenwerking worden gestart met het opstellen van een gezamenlijke strategische agenda en
uitvoeringsprogramma op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Gepland is om deze uiterlijk 2019 gereed
te hebben.

2.2 We werken op het gebied van de waterketen al samen in de WRN (Werkeenheid regio Nijmegen).
Deze samenwerking verloopt al jaren goed. Omdat deze samenwerking wordt uitgebreid met het
onderdeel klimaatadaptatie moet het bestaande convenant daarop worden aangepast en opnieuw
worden ondertekend.

2.3 De portefeuillehouder is volgens het mandaatregister van gemeente Beuningen bevoegd tot het
ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten.
In de gemeente Beuningen zijn beide thema s (klimaatadaptatie en water) onderdeel van de portefeuille
van wethouder P. de Klein.

3.1 Het convenant uit 2015 wordt uitgebreid met klimaatadaptie.
Vanwege de aanpassing met het onderwerp klimaatadaptatie is er een nieuwe overeenkomst opgesteld.
Deze vervangt het oude convenant uit 2015. Het oude convenant komt daarmee te vervallen.

4.1 Dit betreft kosten voor de coördinatie van de samenwerking.
Ook in de huidige samenwerking in de afvalwaterketen worden jaarlijks de gemaakte kosten verrekend
Deze bestaan uit de uren die gemaakt worden door de coördinator. De kosten komen ten laste van het
beschikbare budget van de voorziening Riolering.
Door het opstarten van de nieuwe situatie zal, naar verwachting, in het eerste jaar meer inzet van de
coördinator nodig zijn. Daarom is voor 2019 een hoger bedrag geraamd dan de daarop volgende jaren.
Iedere deelnemer draagt bij in de kosten van de samenwerking. De gemeente Nijmegen en het
Waterschap dragen ieder 20% bij van de kosten. De overige zes gemeenten ieder 10% van de kosten. Zie
verder onder Financiën.
Kanttekeningen

1.1 Als de samenwerking niet voldoet, kunnen we dan uit de SOK?
Het is mogelijk om tussentijds de samenwerking op te zeggen, echter blijft de opzeggende partij wel
verantwoordelijk voor de kosten waar een verplichting voor is aangegaan. Het kan zijn dat tijdens de
looptijd van de samenwerking andere keuzes worden gemaakt. Als de samenwerking niet meer aan de
verwachtingen voldoet, is in de SOK een artikel opgenomen op basis waarvan opgezegd kan worden. De
opzegtermijn is één jaar.
Financiën
Iedere deelnemer draagt bij aan de coördinatiekosten. De structurele jaarkosten zijn in
2.700. Vanaf
zijn de structurele jaarkosten geraamd op: € . 5 .

9 geraamd op: € €

Wij verwachten dat in 2019 extra uren nodig zijn voor de verdere opzet van het netwerk en de
Klimaatstresstest en Dialoog. De kosten worden gedekt door de voorziening gemeentelijk rioleringsplan.
De inzet binnen de netwerkgroepen zijn uren die door de partijen zelf moeten worden ingezet.
Tijdspad
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De stuurgroep WRN heeft zich in 2018 uitgesproken dat zij willen dat de beide netwerken, afvalwaterketen en
ruimtelijke adaptatie, gelijkwaardig zijn en opgenomen worden in één overeenkomst.
Op 31 januari 2019 hebben de deelnemende partijen aangegeven dat de overeenkomst rijp is voor vaststelling
bij de individuele organisaties.
Na ondertekening, streefdatum ligt in maart 2019, werkt de projectgroep verder aan opdrachten op gebied
van de waterketen en klimaatadaptatie.

Duurzaamheid
Door de samenwerkingsovereenkomst wordt op regionaal niveau gewerkt aan een klimaatbestendigere
omgeving.
Communicatie
De raadscommissies van de regiogemeenten en het waterschap worden geïnformeerd over de uitgebreide
samenwerking.
Na ondertekening informeren we onze inwoners over de samenwerking via een persbericht (bijlage 6). De
Gelderlander krijgt het persbericht via de coördinator.
De deelnemers laten daarnaast een persbericht plaatsen in de lokale media indien dat wenselijk is.
Evaluatie
In de stuurgroep worden de resultaten van de samenwerking besproken. Wanneer de samenwerking niet
voldoet aan de verwachtingen heeft elke deelnemer de mogelijkheid de samenwerking op te zeggen. De
opzegtermijn hierbij is één jaar.
Bijlagen
RF. Routingformulier SOK
01.
SOK Waterketen en ruimtelijke adaptatie WRN
02.
Toelichting op onderdelen van de overeenkomst WRN
03.
Samenwerkingsconvenant Afvalwaterketen WRN
04.
Adhesiebetuiging Provincie Gelderland
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