
Kennisnemen van 

Het Regionaal Adaptatie Plan, de ambities, thema’s en de aanpak. 

 

Inleiding 

Op basis van het in december 2017 ondertekende Manifest Ruimtelijke Adaptatie hebben 

28 gemeenten, 2 provincies en het Waterschap Vallei en Veluwe een Regionaal 

Adaptatieplan (RAP) opgesteld. Het RAP is een koersdocument met daarin de ambities en 

speerpunten die moeten leiden tot een klimaatbestendige en water-robuuste regio in 

2050. Het RAP is daarmee een uitwerking van het Manifest: een strategie en plan van 

aanpak. Het RAP geeft ons de mogelijkheid om de regionale opgaven gezamenlijk op te 

pakken, gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, focus aan te brengen in de 

maatregelen die we het eerst moeten aanpakken en samen te zoeken naar financiële 

middelen. 

 

Het RAP is opgesteld binnen de samenwerking in de Manifestregio. Deze samenwerking 

bestaat uit de 3 samenwerkingsverbanden Platform Water Vallei en Eem, Noord en Oost- 

Veluwe, de provincies Gelderland en Utrecht en de GGD’s en Veiligheidsregio’s.  

Uiteraard is het RAP in lijn met de BOVI en het BOP. Beide plannen zijn in nauwe 

afstemming opgesteld.   

Met het RAP kunnen we regionale opgaven gezamenlijk oppakken, delen we kennis en 

lokaal zullen maatregelen moeten worden genomen. Hierbij zal ook de samenwerking 

worden gezocht met maatschappelijke partners (zoals woningcoöperatie en GGD) en 

bewoners en bedrijven. Door het voeren van een klimaatdialoog worden plannen 

gezamenlijk opgesteld en worden afspraken gemaakt over de uitvoering van 

maatregelen. 

Het RAP is opgesteld in een “digitale tijd”, met digitale bijeenkomsten en digitale 

workshops. Daarom is er ook voor gekozen om alleen een digitale versie van het plan te 
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maken. Zo is het een dynamisch en altijd up-to-date plan. Voor de inhoud van het RAP 

verwijzen wij u naar: 

https://klimaatvalleienveluwe.nl/professional/ruimtelijke-adaptatie-strategie/ 

 

Het college van d&h heeft op 12 oktober ingestemd met de ambities, thema’s en aanpak 

van het RAP. Heemraad Ter Maten zal op 4 december a.s. het RAP namens het 

Waterschap ondertekenen in (digitaal) bijzijn van de Deltacommissaris Peter Glas. 

 

Kernboodschap  

Het ondertekenen van het RAP houdt het volgende in: 

• Het RAP geeft invulling aan de landelijke en regionale afspraken. Zowel landelijk 
(Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (RA) als ook regionaal (Manifest 
Ruimtelijke Adaptatie) liggen er afspraken waaraan we moeten voldoen. Het RAP 
geeft hier op een goede manier invulling aan en helpt ons om ook de BOVI-doelen 
te realiseren. In bijlage 2 wordt dit nader toegelicht. 

• Het RAP biedt inhoudelijke meerwaarde, met name voor de regionale opgaven. De 
slogan van het RAP is “regionaal delen, lokaal doen”. Door gezamenlijk op te 
trekken, daar waar mogelijk, kan tegen geringe kosten invulling worden gegeven 
aan de afspraken uit het Deltaplan RA. Bovendien creëren we een basis van 
uniformiteit en maken we het mogelijk om onderling gegevens, kennis en ervaring 
uit te wisselen. Met name voor de regionale opgaven is dit ook noodzakelijk. Op 
deze wijze geven wij invulling aan grens ontkennend samenwerken. Het RAP is in 
lijn met BOVI/BOP opgesteld en is een basis voor de aanpak van de regionale 
opgaven. 

• Het RAP biedt inspiratie voor het verbreden en verdiepen van de samenwerking. De 
inhoud van het RAP is inspirerend voor anderen. Door de omvang van de 
samenwerking wordt het ook voor andere partijen (zoals de GGD’en, 
woningcoöperaties, bouwers, landschap-beherende organisaties, etc.) interessant 
om aan te haken. In een groeiend en breder wordend netwerk kunnen (meer en 
beter) kansen samen worden opgepakt. 

• Het RAP biedt een goede basis voor het aantrekken van extra (rijks)gelden. Door te 
voldoen aan de landelijke verplichting tot het opstellen van een plan, kunnen we 
aanspraak maken op de beschikbare rijksgelden (DPRA Impulsgelden) en ook de 
middelen benutten van provincies en anderen. Bij anderen kan worden gedacht 
aan onze BOW, Bijdrageregeling Ontvlechten Waterstormen.  

• Bestuurlijke ondertekening bekrachtigt het belang van samenwerking. Door het 
ondertekenen van het RAP conformeren de betrokken partners zich aan de inhoud. 
In het werkplan behorende bij het RAP dat in het najaar van 2020 nader wordt 
uitgewerkt, krijgen de speerpunten en de daarbij behorende projecten vorm en 
inhoud. 

 

Het beoogde effect van het RAP is dat wij gezamenlijk met partners invulling geven aan 

het klimaatbestendig en waterrobuust zijn van onze regio in 2050. 

  

 

 

https://klimaatvalleienveluwe.nl/professional/ruimtelijke-adaptatie-strategie/


 
 

Datum  12 oktober 2020 

 Onderwerp  Regionaal Adaptatie Plan 

 Pagina  3 van 3 

 
 

Omgeving  

Het RAP wordt door de Manifest partners op dit moment in alle gemeentelijke en 

provinciale colleges en raden en staten behandeld. Tevens wordt het RAP geagendeerd 

bij RWS, Vitens en GGD’s en Veiligheidsregio’s. 

 

Vervolgstappen 

• Ter ondersteuning van de behandeling van het RAP in het Algemeen Bestuur is 

een Webinar georganiseerd op 10 november. Hierin werd een presentatie 

gehouden over het RAP en de achtergronden ervan. Ook was er gelegenheid tot 

het stellen van vragen. 

• Het Werkplan Manifestregio wordt nader uitgewerkt en vastgesteld in het 

Bestuurlijk Platform Manifestpartners.   

• Het RAP wordt gezamenlijk bekrachtigd en bestuurlijk ondertekend tijdens de 

jaarlijkse Klimaattop van de Manifestregio op 4 december 2020. Tijdens deze 

bijeenkomst is ook Deltacommissaris Peter Glas aanwezig. 

 

 

Bijlagen 

1. Bijlage 1: Het RAP is opgesteld in een “digitale tijd”, met digitale bijeenkomsten en 
digitale workshops. Daarom is er ook voor gekozen om alleen een digitale versie 
van het plan te maken. Zo is het een dynamisch en altijd up-to-date plan. Voor de 
inhoud van het RAP verwijzen wij u naar: 

https://klimaatvalleienveluwe.nl/professional/ruimtelijke-adaptatie-strategie/ 

 
2. Bijlage 2: Samenvatting Regionaal Adaptatie Plan 
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