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In te stemmen met de ambities (onder de kopjes “Gezamenlijke
Ambities' in
de Speerpunten
(onder de kopjes `Speerpunten
20212022' in R2) en de aanpak van het RAP
Het RAP ter kennisname aanbieden aan Gemeenteraad;
Kennis nemen van het concept Werkplan Vallei en Veluwey (digitaal te
vinden via link naar
Zowel de kosten voor het Werkplan 2021-2022 ad. 616.000 (2021
3.000 en 2022
3„000) als de dekking (via de reserve
6.000 verwerken in de 1e begrotingswijziging
ad.
duurzaamheid)
begroting 2021-2024.
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Adaptatíe

Plan

Inleiding
Ons klimaat verandert
Ons klimaat verandert en dat is goed te merken. We merken steeds vaker dat het natter,
droger en Warmer
wordt. We zullen deze veranderingen moeten accepteren, ons aanpassen en
hierop anticiperen.
Dit vereist een toenemende aandacht en inzet op alle niveaus en op vele
thema's. Als (semi) overheden in de regio Vallei en Veluwe zien wij het als taak om daarin het
voortouw
te nemen. Met elkaar hebben we ondertussen niet stil gezeten en al maatregelen
genomen. Maar een versnelling is nodig om tijdig in te spelen op de gevolgen van het
veranderde klimaat.
Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie en Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie
In 2017 is het Deltaprogramrna
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) door het Rijk vastgesteld met
daarin afspraken waar de overheden mee aan de slag moeten,
DPRA is een kans om de
opgaven in beeld te krijgen en integrale oplossingen te vinden en uit te voeren.
Het DPRA beschrijft een zevental ambities die in 2050 gerealiseerd moeten zijn.
De eerste drie ambities:
Kwets baa eden van ons systeem
brengen;

in beeld

Voeren van een risicodialoog;
Opstellen van een strategie en maken van
een uitvoeringsagenda/programma.
In 2020 moeten deze eerste drie ambities
gerealiseerd en verankerd zijn (zie onderstaande
afbeelding).
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Regionaal Manifest (2017)
Het DPRA is in 2017 vertaald naar onze eigen regio. In december van datjaar spraken in het
Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie 28 gemeenten,
waterschap Vallei en Veluwe,
provincies Gelderland en Utrecht, Vitens, Veiligheidsregio's
en Rijkswaterstaat de gezamenlijke
ambitie uit om in 2050 een klimaat robuuste regio te willen zijn waar we veilig, gezond en

welvarend

samenleven.

We werken inmiddels 3 jaar samen als manifestpartners
en hebben al veel resultaten behaald.
Het Regionaal Manifest dient als voorbeeld voor de andere regio's;
w
De kwetsbaarheden op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte zijn in beeld
gebracht in een klimaateifectatlas
(www.klimaatvallelenvelowe.nl);
We hebben risicodialogen gevoerd, op regionale en lokale schaal;
We hebben onderling veel kennis uitgewisseld,
trainingen
verzorgd en een regionaal
netwerk ontwikkeld.
De volgende stap is het opstellen van een Regionaal Adaptatie Plan.
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vraag
Centrale
Kan de gemeente. Woudenberg zich vinden
verwoord in het Regionaal Adaptatie Plan
aan deze regionale samenwerking?

en aanpak zoals
in de ambities, speerpunten
en blijft de gemeente Woudenberg deelnemen

Beoogd resultaat
van de ambities van
met het RAP als koersdocument en het onderschrijven
Met het instemmen
onze
regio in 2050.
klimaatrobuust
van
het
zijn
we
aan
invulling
gezamenlijk
het' RAP geven
en
invullen
doelstelling
gaan
pakken
we
en
hoe
aanpak
deze
We hebben een strategie
opgaven
kennis
en kunde,
elkaars
regionale
gebruik
maken
'we
op.
Daarbij
gezamenlijk de
van
en
zoeken
eerst
moeten
aanpakken
brengen focus aan in de maatregelen die we het
gezamenlijk naar financiële middelen.
Opzet RAP
de urgentie en het belang orn aan de
Per thema is 'een gezamenlijke ambitie geformuleerd,
s'l'ag te gaan en Welke mogelijke maatregelen partners alleen of samen kunnen nemen. Er zijn
vele maatregelen mogelijk. Het 'realistisch om alles tegelijk op te. pakken en daarom is' gekozen
voor de focus op de belangrijkste gezamenlijke opgaves. Er is een concept-werkplan gemaakt
en projecten hebben uitgewerkt.
voor de komende 2 jaar Waar jde gezamenlijk' speerpunten
Momenteel wordt het werkplan uitgewerkt en'wordt bepaald. wie wat gaat doen en hoe de
worden uitgewerkt:
activiteiten worden gefinancierd. De volgende speerpunten

maatregelen
klimaatbestendige
wonen
Ketenafspraken klimaatbestendig
met wooncorporaties
Ontwikkelafspraken
Instrume'ntenmix voor bes-tand stedelijk gebied

PWNWW'PPJ'NH

Stimuleringsregeling

HO

i-ei-L

Hitteplan
Groen-blauwe recreatie
Natuurbrande'n preventieplan
Plannen meerlaagse- veiligheid overstromingen
Hoofdverdeelsta'tions verdelen
Doorgaande wegen klimaatrobuust
Loofbomenadvies
12. Waterbesch'ikba-arheidsstrategie
Duurzaam grondwatersysteem
14.Val|ei
en Veluwe 2120

Voor Woudenberg spelen' vrijwel alle 14 speerpunten
onze deelname aan de Manifest Regio vele voordelen

een rol, waardoor het voortzetten
heeft voor de gemeente

van
Woudenberg.

eigen organisatie
Consequenties
1.1 Impact op de eigen organisatie
Invul'ling geven aan het RAP vraagt om inzet van alle partners. De bijdrage aan het RAP krijgt
vorm via het werkplan. Dit vraagt om een voortzetting van de geringe financiële inspanning en
.en projecten.
om een personele inspanning voor regionale activiteiten
RAP en ambities eigen organisatie
1.2Ambities
Door het onderschrijven 'van de ambities 'in het RAP zullen we onze eigen ambities
brengen met het RAP.

in lijn gaan

1.3 Risico Bijdrage Rijk
Het RAP is. een basis voor het aanvragen van een bijdrage van het Rijk voor
Deze bijdrage komt te vervallen als er geen RAP is in de regio.. De
uitvoeringsrnaatregelen.
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middelen
regionale

kunnen Worden aangevraagd
partijen van

via de werkreglo

en vragen een eigen bijdrage

van de

Kader
Regionaal

manifest

ruimtelijke

adaptatie

(2017)

Argumenten
Proces opstel/en van het RAP
Lokaal gebeurt er al veel op het gebied van klimaat adaptatie, zoals klimaatadaptatief
inrichten
van de openbare ruimte, en er is ook aandacht voor dit onderwerp in het groenbeleidsplan en
het duurzaamheidsplan.
Nu is het moment om als Manifestpartners
samen
met andere
partijen de regionale speerpunten te bepalen voor de komende jaren, aanvullend op wat elke
partij zelf moet of kan doen. Van belang is dat we niet als (semi) overheden alleen aan de slag
gaan maar ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke
gaan betrekken.
organisaties
Regionaal kunnen we delen en verbinden.

Het Regionaal Adaptatie Plan
is gemaakt in een “digitale tijd", met digitale
bijeenkomsten,
digitale workshops en we hebben er voor gekozen om dan ook alleen een
digitale versie van het plan te maken. Zo is het een dynamisch en altijd up-to-date plan.
bittpa:Nklimaatvalleienveluwe.ni/orofessional/ruimitelilke~adaotatie-strateoief

De meerwaarde van het RAP
Belangrijk van de samenwerking
met de Manifestpartners
is dat we op een efficiënte wijze
invulling geven aan de afspraken in het Deltaprogramrna
en Regionaal Manifest.
Met het RAP:
w
Hebben we invulling gegeven aan de afspraak in het DPRA om in 2020 een strategie te
hebben voor het uitvoeringsprogramma.
Daarnaast hebben we een werkplan gemaakt
dat later dit jaar ter kennisname wordt aangeboden.
u
Hebben we een risicodialoog met elkaar gevoerd over de gevolgen van de
en opgave die we als regio zien.
klimaatverandering
u
Hebben we de basis voor het aanvragen van de DPRA impuls gelden. Elke werkregio
kan gebruik maken van de Impulsregeling
vanuit het Rijk voor uitvoeringsprojecten.
De
bedragen worden op Prinsjesdag bekend gemaakt en kunnen alleen per werkregio
worden aangevraagd.
u
Hebben we de basis voor het samen oppakken van specifieke regionale uitdagingen.
Dat is efficiënter dan allemaal alleen. Het helpt ons om elkaar te vinden.
Hebben we een strategie om te versnellen daar waar nodig is.
Kunnen we kennis en ervaringen
uitwisselen en kunnen we leren van elkaar en onze
middelen effectief inzetten.
l-lebben we een basis en een uitnodiging aan andere partijen om samen onze regio
klimaatrobuust te maken.
ooky andere financiële
Kunnen we, naast de beschikbare rijksgelden,
middelen benutten
van bijvoorbeeld provincies, waterschap en anderen.
Strategie
en themas in het RAP
Het RAP is bedoeld als regionale agenda met een dynamische
aan klimaatverandering.
In het RAP zijn thematische ambities
om de volgende thema's:
v
Prettig wonen en werken;
v
Aangenaam recreëren;
Basis functies veilig stellen;
Natuurlijk boderm en watersysteem.

om te werken
gereedschapskist
en doelen beschreven. Het gaat

De thema's zijn op basis van de beschikbare informatie
de klimaateffectatlas
en de
nationale adaptatie strategie) bepaald en samen met alle partners van de Manifestregio en
maatschappelijke
partijen besproken door middel van workshops en ronde tafel gesprekken.
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functioneel gekozen thema's worden centraal gesteld in het RAP. Binnen
Deze vier ruimtelijk
het wordt
elk thema moet rekening' Worden gehouden met de vier .belangrijke klimaattrends:
natter, droger, warmer en de zeespiegel stijgt. Deze insteek heeft een ruimtelijke en integrale
en inwoners en bedrijven
insteek van maatregelen en helpt om andere' samenwerkingspartners
te vinden
te betrekken.voor ondertekening
van het RAP:
Argumenten
1.1
We geven invulling aan de' afspraken uit het DPRAen Regionaal Manifest. Deze afspraken
zijn ondertekend door alle partijen.
Er kan
Een basis te hebben voor-de aanvraag van DPRA middelen via de Impulsregeling.
1.2
worden
de komende 3 jaar een bijdrage van het Rijk voor ui'tvoeri'ngsprojecten
aangevraagd 'voor de periode van 2021-2027.
Op Prinsjesdag worden de bedragen
bekend gemaakt. Op dit' moment kunnen we een indicatie geven van de beschikbare
bedragen aan de werkregio's. Vo'or het Platform Water Vallei en Veluwe komt tussen de
6,8 en 6 11,4 miljoen beschikbaar, voor de Regio Noord Veluwe tussen 6 2,4 en 6 4,1
miljoen en voor de Oost Veluwe tussen de 6 3,5 en 5,8 miljoen.
de regionale uitdagingen op te pakken. Samen kunnen we efficiënter de
Gezamenlijk
1.3
uitdagingen oppakken. Samenwerken in de Manifest Regio heeft al geleid tot
van het RAP verder worden uitgebouwd.
meerwaarde en deze zal door het onderschrijven
om
samen
aan een klima'atrobuuste
te
werken
regio. Om
Een uitnodiging voor anderen
1.4
we
dat
we
kunnen
nodig,
onze regio klimaatrobuust te maken, hebben
andere partijen
niet alleen. Het RAP is.een uitnodiging en een inspiratie document om de samenwerking
met-anderen aan te gaan.

Duurzaamheid

en Inclusie

op te vangen, de
Het RAP heeft als doelstelling om de' gevolgen van de klimaatsverandering
klimaatverandering
is niet meer te stoppen, maar de nadelige gevolgen ervan kunnen wel

beperkt worden.
participatie
Maatschappelijke
Diverse stakeholders (provincies Gelderland en Utrecht, Vitens, Veiligheidsregi'o's en
zullen ook
zijn actief" betrokken in de Manifest Regio. Anderestakeholders
Rijkswaterstaat)
benaderd worden om actief bij te dragen aan de doelstellingen uit het RAP.
resultaat

Beoogd

Financiële.consequenties

De visie loopt tot 2050, echter het werkplan is alleen voor de jaren 202'1 en 2022. Voor dle
van het RAP wordt voor de jaren 2021 en 2022' een vast.. bedrag gevraagd van
uitvoering
6 3.000.
Voor de periode na 2022 zal te zijner tijd een nieuw werkplan opgesteld moeten. worden met
de daaraan gekoppelde financiële gevolgen.

Pr°grammal
Product

dejaren
2'.I-Lieefoimgeving
voor
Incidenteel
I

I

6 3.000

u

7.Reser_ves

6 3.000-

2021 en 2022
.Incidenteel voor de-jaren
2021 en 2022

I

begrotingswijziging
Begroting 20212024

een

uit het RAP hebben directe relatie met duurzaamheid.
Daarom wordt
De speerpunten
x 6 3.000) te dekken uit de
voorgesteld de kosten voor 2021 en 2022 van in totaal 6 6.000
reserve duurzaamheid.

Geprint

op: 09-10-2020

14:45:10 uur

6/7

Zowel de uitgaven voor 2021 en 2022 als de dekking van in totaal
begroting 2021-2024.
verwerkt in de le begrotingswijziging

6.000

kan worden

Aanpak/uitvoering
Platform
Het werkplan wordt nader uitgewerkt en vastgesteld in het Bestuurlijk
en wordt later ter kennisname toegestuurd.
Manifestpartners
van de behandeling van het. RAP in de algemene
Ter ondersteuning
wordt een webinar georganiseerd waar een presentatie wordt
besturen/gemeenteraden
gehouden over het RAP en de achtergronden.
op 4 december 2020. Dit
Het RAP wordt gezamenlijk bekrachtigd tijdens de `kllmaattop'
Peter Glas
bijeenkomst van de Manifest Regio waar de Deltacommissaris
is de jaarlijkse
ook bij aanwezig is.
Conclusie
Ja, de gemeente Woudenberg kan zich vinden in de ambities, speerpunten en aanpak zoals
en blijft deelnemen aan deze regionale
verwoord in het Regionaal Adaptatie Plan
samenwerking.
Communicatie
Communicatie

Bijlagem)
Het RAP is in digitale

wordt verzorgd

door de Manifest Regio.

vorm beschikbaar:

httosz/lklirnaatvalleienveluwe.nl/orotessional/ruirnteliikemadaotatieetrateoief
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