ADHESIE BETUIGING PROVINCIE GELDERLAND
MET BETREKKING TOT DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WERKEENHEID
REGIO NIJMEGEN EN MEER IN BIJZONDER DE PROJECTGROEP VOOR ZOVER HET
GAAT OM HET ONDERWERP RUIMTELIJKE ADAPTATIE
Aanleiding
Nederland wordt geconfronteerd met een snellere verandering van het klimaat dan gedacht.
Het gevolg hiervan is extremer weer: meer hoosbuien/wateroverlast, langere periodes van
droogte en hitte. Het veranderende klimaat vraagt om maatregelen op alle schaalniveaus om
de gevolgen voor gezondheid, veiligheid, productiviteit en natuur te beperken. Hierbij gaat
het om maatregelen om de verandering te temperen door het terugdringen van de uitstoot
van broeikasgassen: klimaatmitigatie. Dit brengt de verandering van het klimaat niet tot
stilstand. Extremer weer zal zich blijven voor doen. Daarom is naast mitigatie ook
aanpassing aan klimaatverandering nodig: klimaatadaptatie. Hierbij gaat het om het
verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering nu, om schade,
desinvesteringen en slachtoffers in de toekomst te verminderen.
In lijn met de akkoorden van Kyoto en Parijs zijn de klimaatadaptatiedoelstellingen voor
Nederland vastgelegd in de nationale Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Twee
belangrijke mijlpalen zijn benoemd:
I.
II.

Nederlandse overheden handelen klimaatbestendig en waterrobuust vanaf 2020.
Nederland is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.

Deze mijlpalen zijn uitgewerkt in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Een gezamenlijk plan
van gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk om de aanpassing aan
klimaatverandering te versnellen en te intensiveren. Ter bekrachtiging hiervan is op 20
november 2018 het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie ondertekend door Rijk, IPO, UvW en
VNG. Hiermee is een extra impuls gegeven aan de gezamenlijke aanpak van
klimaatverandering.
Om de ambities, afspraken en acties uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie te realiseren zijn
zeven gemeenten (de zes regiogemeenten van regio Nijmegen en de gemeente West Maas
en Waal) en Waterschap Rivierenland voor meerdere jaren een samenwerking aangegaan
welke nader is geregeld in de samenwerkingsovereenkomst Werkeenheid regio Nijmegen.
Als basis is hiervoor gebruik gemaakt van de bestaande structuur van de
Samenwerkingsconvenant Afvalwaterketen, Werkeenheid regio Nijmegen (WRN).
Adhesiebetuiging
Gedeputeerde Staten van Gelderland onderschrijven het belang van deze regionale
samenwerking op het gebied van ruimtelijke (klimaat) adaptatie. Immers: De gevolgen van
klimaatverandering zijn niet begrensd, maar vragen juist om grensoverschrijdende
samenwerking. De provincie heeft een breed taken- en bevoegdhedenpakket dat over de
grenzen van individuele gemeenten en waterschappen heengaat. Vanuit dit bovenlokale
belang willen wijk deze samenwerking faciliteren en legt daarbij de verbinding leggen naar
onze taken en bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening, waterbeheer en
andere thema’s (wonen, natuur, recreatie, infrastructuur en erfgoed).

Vanuit deze overweging betuigen Gedeputeerde Staten van Gelderland haar adhesie aan de
samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie in deze regio. Als stakeholder zal zij
(ambtelijk) deelnemen aan de projectgroep als hier onderwerpen over Ruimtelijke Adaptatie
worden besproken. Indien bestuurlijke aanwezigheid wordt gewenst, zal zij deelnemen aan
de stuurgroep als hier onderwerpen over Ruimtelijke Adaptatie worden besproken. Voor
2019 stellen wij € 5.400 beschikbaar en voor de periode t/m 2020 € 2.700 per jaar. Indien
noodzakelijk spannen wij ons in om incidenteel financiële middelen beschikbaar te stellen.
Deze dienen ter ondersteuning van het proces tot een regionale adaptatie strategie en
uitvoeringsagenda (realisatie van ambitie 1 t/m 3 in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie).

