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Kennisnemen van
1. Het collegebesluit om in te stemmen met het opstellen van een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie voor
de periode tot 2023;
2. Het collegebesluit om de ambities en doelen uit de richtinggevende Regionale Adaptatiestrategie (RAS) Rijk
van Maas en Waal naar vermogen te ondersteunen;

Inleiding
In 2018 heeft de rijksoverheid aangegeven dat het proces van klimaatadaptatie moet versnellen en
intensiveren. Om dat te bereiken is de noodzaak aangegeven om regionaal samen te werken en een Regionale
Adaptatiestrategie (RAS) op te stellen.
Onze gemeente werkt sinds 2015 samen met de gemeenten Berg en Dal, Druten, Heumen, Nijmegen, West
Maas en Waal en Wijchen, waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland aan klimaatadaptatie. De kansen
en kwetsbaarheden voor gevolgen van klimaatverandering zijn daarbij in beeld gebracht in de zogeheten
gemeentelijke stresstest. In gesprek met gebiedspartijen is vervolgens bepaald op welke thema’s in dit gebied
de focus moet liggen. Op basis hiervan is de richtinggevende RAS Rijk van Maas en Waal opgesteld.
Deze RAS, de eerste van Gelderland, is nu gereed. In 2019 wordt de RAS uitgewerkt in een
uitvoeringsprogramma, gevolgd door uitvoering. De betrokken overheden én gebiedspartijen ondertekenen
daarvoor, bij een klimaatsymposium op 12 juni, een manifest om te bevestigen dat zij zich vanuit hun
mogelijkheid zullen inspannen om een bijdrage te leveren aan het klimaatbestendig maken van de regio. Dit
manifest is onderdeel van de RAS.
Kernboodschap

1. Het college heeft besloten om in te stemmen met het opstellen van een uitvoeringsprogramma
klimaatadaptatie voor de periode tot 2023;
Met het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie kunnen we, naar onze mogelijkheden, lokale en
regionale invulling geven aan de ambities uit de RAS. Met een uitvoeringsprogramma wordt inzichtelijk
gemaakt met welke maatregelen onze gemeente een bijdrage kan leveren aan het klimaatbestendig
maken van onze gemeente en de regio. Uit het uitvoeringsprogramma moet blijken of, en hoeveel , extra
financiële middelen hiervoor benodigd zijn.
De maatregelen uit het uitvoeringsprogramma zullen voor een zo groot mogelijk deel worden bekostigd
met de beschikbare reguliere middelen. Wanneer additionele middelen benodigd zijn zullen deze op de
gebruikelijke wijze aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming.
Het eerste uitvoeringsprogramma bestaat uit regionale en lokale maatregelen die tot 2023 worden
genomen. In dit uitvoeringsprogramma kunnen ook reeds geplande maatregelen zijn opgenomen, zoals
bijvoorbeeld de aanleg van gescheiden rioolstelsels.

2. Het college heeft besloten om de ambities en doelen uit de richtinggevende Regionale Adaptatiestrategie
(RAS) Rijk van Maas en Waal naar vermogen te ondersteunen;

In het Deltaplan ruimtelijke adaptatie van 2018 is aangegeven dat gemeenten, waterschappen en
provincies regionaal moeten samen werken en regionaal een adaptatiestrategie moeten opstellen. Met
deze RAS, die breed wordt gedragen door overheden en gebiedspartijen, voldoen we aan het Deltaplan
Ruimtelijke adaptatie 2018. Met de RAS kan onder meer aanspraak gemaakt worden op het
stimuleringsfonds voor klimaat.
Door de RAS te ondersteunen benadrukken we dat we ons naar vermogen inspannen om een bijdrage te
leveren aan het klimaatbestendig maken van onze regio.

Communicatie
De ondertekening van het manifest zal worden gecommuniceerd in de regionale en landelijke pers. Bij deze
communicatie zal worden samengewerkt met deelnemende partijen.
Vervolg
Over het vervolgproces om te komen tot een uitvoeringsprogramma wordt het college en de raad
geïnformeerd met informatienota’s.
Bijlagen
RF.
Routingformulier raadsinformatienota Regionale adaptatiestrategie
at19000695
01.
Regionale Adapatiestrategie (RAS) Rijk van Maas en Waal
at19000608
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