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Onderwerp Statenbrief:
Aanbieden Regionale Adaptatie Strategieën Klimaatadaptatie 

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Op 30 september 2020 hebt u het Programma Klimaatadaptatie van de provincie besproken en vastgesteld. Eén 
van de actielijnen uit het provinciale programma is het opstellen van de Regionale Adaptatie Strategieën met de 
vier werkregio’s klimaatadaptatie. In 2021 zijn in de twee kleinere DPRA-werkregio’s Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden en Samenwerkingsverband Amstel Gooi en Vecht respectievelijk de Regionale Adaptatie 
Strategie Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RAS A5H) en het Handboek klimaatadaptatie Amstel Gooi en Vecht 
opgesteld. Deze klimaatadaptatie-strategieën (kortweg RAS) zijn door provincie, gemeenten, waterschap en de 
veiligheidsregio gezamenlijk met stakeholders opgesteld en bevatten een visie en strategie om de regio uiterlijk in 
2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Beide strategieën hebben nadrukkelijk een link met regionale 
opgaven, zoals de woningbouwopgave, biodiversiteit, gezonde leefomgeving, energietransitie en verduurzaming 
van de landbouw. Inhoudelijke uitgangspunten in de RAS zijn het behouden en versterken van groenblauwe en 
groene structuren, duurzaam omgaan met hemelwater, meervoudig ruimtegebruik, klimaatbestendig bouwen. 
U ontvangt beide documenten ter informatie. 

In de twee grote werkregio’s Netwerk Water en Klimaat en Manifestregio Vallei en Veluwe zijn in 2020 al 
Regionale Adaptatie Strategieën opgesteld. Provinciale Staten zijn hierover op 10 februari 2021 geïnformeerd 
(kenmerk 821C4F06). 

Inleiding
Het klimaat verandert, de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. We moeten onze 
omgeving hierop aanpassen. Samenwerking is hierin van groot belang. Door middel van het uitvoeren van 
stresstesten is in kaart gebracht wat de impact is van klimaatverandering op onze leefomgeving. In samenwerking 
met overheden, maar ook met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners is er de afgelopen jaren in 
het kader van de DPRA-werkregio’s gewerkt aan een visie en een strategie om in 2050 klimaatbestendig en 
waterrobuust te zijn. In het eerste kwartaal van 2020 zijn de regio’s Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Amstel 
Gooi en Vecht van start gegaan met het opstellen van zo’n Regionale Adaptatie Strategie.  In de zomer van 2021 
zijn beide strategieën afgerond, waarmee ze het startpunt vormen voor de uitwerking van een Regionaal 
Uitvoeringsprogramma. 

*Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H) bestaat uit de Zuid Hollandse gemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-
Giessendam, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht en de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden, het Waterschap
Rivierenland en de provincies Utrecht en Zuid-Holland
*Het Samenwerkingsverband Amstel Gooi en Vecht bestaat uit de Noord Hollandse gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Blaricum, Diemen, Gooise Meren, Huizen, Laren, Ouder-Amstel, Uithoorn, Weesp en Wijdemeren, de Utrechtse gemeenten
De Ronde Venen en Stichtse Vecht, het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Provincie Noord-Holland, Provincie Utrecht en
de regio Gooi en Vecht



Toelichting
Klimaatadaptatie is een opgave die raakt aan andere maatschappelijke opgaven, zoals de verstedelijking, 
biodiversiteit en de energietransitie. Samenwerking tussen verschillende overheden en beleidsterreinen is 
daarom essentieel. Om de RAS op te stellen is daarom ook intensief samengewerkt met overheden en andere 
stakeholders. Het resultaat is door middel van (grotendeels digitale) workshops, ateliers, dialogen tot stand 
gekomen. De RAS zorgt ervoor dat we als overheden één gezamenlijke richting voor klimaatadaptatie-beleid 
hebben. Daarmee scheppen we duidelijkheid richting onze stakeholders, zoals maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, inwoners en andere overheidslagen zoals het Rijk. Ook kunnen we met de RAS gemakkelijker 
aansluiten bij regionale trajecten zoals het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en de Regionale 
Energiestrategie (RES). 
De in de RAS beschreven visie en strategie wordt met de regio verder uitgewerkt in een concreet 
uitvoeringsprogramma. Daarnaast is het een richtinggevende basis voor lokale adaptatiestrategieën en beleid.
Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de Impulsregeling 
klimaatadaptatie van het Rijk (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, DPRA), gericht op de uitvoering en 
versnelling van klimaatadaptatiemaatregelen. De bijdrage kan vanuit een zogenaamde ‘werkregio’ aangevraagd 
worden. De RAS en uitvoeringsprogramma’s dienen als onderbouwing voor subsidieaanvragen.

Financiële consequenties 
De RAS heeft als zodanig geen ‘nieuwe’ financiële consequenties. De provincie is één van de partners en draagt 
jaarlijks financieel bij aan de regio’s. Dekking hiervoor is voorzien binnen het Programma Klimaatadaptatie van de 
provincie. De RAS vormt de opmaat voor regionale uitvoeringsprogramma’s met concrete maatregelen. De 
eventueel toekomstige financiële consequenties, verbonden aan de uitvoeringsprogramma’s, worden eveneens 
gedragen door het Programma Klimaatadaptatie.

Vervolgprocedure/voortgang
Alle colleges van B en W, Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van de waterschappen stellen de RAS 
vast. In de voortgangsrapportage in het eerste kwartaal van 2022 wordt u verder op de hoogte gesteld van de 
voortgang van het Programma Klimaatadaptatie. 

Bijlagen
• Regionale Adaptatie Strategie Alblasserwaard Vijfheerenlanden
• Handboek klimaatadaptatie Amstel Gooi en Vecht

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


