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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 46463-2021 
 
Medewerker : Bert Denekamp 
Team : Beheer Openbare Ruimte 
Datum : 15-10-2021 
Portefeuillehouder : Marcel Blind 

      
 
Bijlagen; 

 Klimaatadaptatie: Zo doen we dat in West-Overijssel (strategie)  
 Klimaatadaptatie: Uitvoeringsprogramma RIVUS 2021 – 2028  
 Projectenoverzicht Uitvoeringsprogramma RIVUS  
 Voortgangsrapportage juli programma Klimaatadaptatie.  
 Ondersteuningsverklaring impulsaanvraag 2021 

AFSTEMMING MET →  
  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
Regionaal adaptatieprogramma klimaat werkregio RIVUS (RAP) 
 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. De Regionale klimaatadaptatiestrategie vast te stellen als kompas voor klimaatmaatregelen in de 
regio met leidende principes voor de aanpak;  

2. Het Regionale uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie met uit te voeren activiteiten en projecten 
vast te stellen; 

3. In te stemmen met het maatregelenpakket ten behoeve van de impulsaanvraag aan het Rijk voor 
2021 (bijlage III). Hiertoe bestuurder Marcel Blind te mandateren voor de ondertekening van de 
ondersteuningsverklaring (bijlage IV).  

4. Het resultaat van de besluitvorming voor 1 december a.s. terug te koppelen aan RIVUS. 
 
SAMENVATTING 
Binnen RIVUS werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, 
Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen aan 
waterketen en klimaat. Het onderdeel klimaat betreft met name het opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering (klimaatadaptatie). Volgens een landelijk afgesproken systematiek (Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie, DPRA) is vanaf begin dit jaar gewerkt aan een adaptatiestrategie en een 
uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie in RIVUS gebied. Deze twee vormen samen het zogenaamde 
RAP, regionale klimaatadaptatie programma. Het RAP is de basis voor de klimaataanpak op regionaal 
niveau en tevens een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Impulsgelden van het Rijk voor het 
treffen van klimaatmaatregelen. 
 

 

 

 
 
 
INLEIDING 
Binnen RIVUS werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, 
Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen aan 
waterketen en klimaat. Het onderdeel klimaat betreft met name het opvangen van de gevolgen van 
klimaatverandering (klimaatadaptatie). Volgens een landelijk afgesproken systematiek (Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie, DPRA) is vanaf begin dit jaar gewerkt aan een adaptatiestrategie en een 
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uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie in RIVUS gebied. Deze twee vormen samen het zogenaamde 
RAP, regionale klimaatadaptatie programma. Het RAP is de basis voor de klimaataanpak op regionaal 
niveau en tevens een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Impulsgelden van het Rijk voor het 
treffen van klimaatmaatregelen. 
 
In februari 2020 heeft onze gemeenteraad het rapport klimaatadaptatie vastgesteld en het daar aan 
gekoppelde uitvoeringsprogramma. In de opbouw van het regionale klimaatadaptatie programma (RAP) is 
onze medewerker klimaatadaptatie betrokken. De uitgangspunten van het gemeentelijke 
uitvoeringsprogramma liggen in lijn met het regionale klimaatadaptatie programma. In de 
voortgangsrapportage (zie bijlage 4) van juli 2021 is ook aan gegeven dat aansluiting vinden en houden op 
regionaal vlak (RIVUS) wenselijk is.  
 
BEOOGD RESULTAAT 
Met de vaststelling van het RAP wordt de koers voor de regionale aanpak van klimaatadaptatie 
vastgelegd. Dit in het verlengde van de lokale aanpak vanuit onze eigen organisatie. 
Via de werkregio RIVUS kunnen Impulsgelden worden aangevraagd (33% subsidie) voor klimaat(-
adaptatie-)inrichtingsmaatregelen. Binnen RIVUS wordt op dit moment de Impulsgeldaanvraag 2021 
voorbereid. Vanuit onze organisatie zijn 4 projecten uit het MJIP aangedragen voor de 
Impulsgeldaanvraag 2021, te weten Kerkplein Olst, Reconstructie Burgemeester 
Bentinckstraat/Julianalaan, Broekslag fase 1 en 2. 
Vanuit RIVUS zullen ook in 2022 en 2023 jaarlijks aanvragen worden ingediend, waarbij aanspraak kan 
worden gemaakt op het voor onze organisatie binnen RIVUS gereserveerde budget. 
Voornemen is om deze in november in te dienen. Daarvoor is het gewenst om de besluitvorming over het 
RAP in eigen organisatie voor 1 december a.s. af te ronden. 
 
ARGUMENTEN 
Ad 1. Strategie 
Bij het formuleren van de strategie is zoveel mogelijk aangesloten bij de strategieën en beleidslijnen van 
de partners, inclusief de strategie van de (klimaatrobuuste groei-) Regio Zwolle. De strategie is daarmee 
een kapstok voor de maatregelen vanuit RIVUS en sluit aan bij de maatregelen van de individuele 
partners. De strategie geldt in beginsel voor de hele DPRA periode tot en met 2027. 
 
Ad 2. Uitvoeringsprogramma 
Het uitvoeringsprogramma bevat de acties en projecten die binnen de regio gezamenlijk worden opgepakt. 
Deze zijn onderverdeeld in: 

• Beleidsontwikkeling en bewaking: afspraken over het ontwikkelen van nieuw beleid en monitoring. 
• Inrichtingsmaatregelen: een lijst met projecten die als basis dient voor het aanvragen van DPRA 

Impulsgelden. 
• Instrumenten: ontwikkeling van beleidsinstrumenten (financieel, juridisch, etc.) gericht op klimaat. 
• Communicatie: om de bewustwording van de gevolgen van de klimaatverandering te vergroten.  
• Processtappen: initiatieven voor afstemming, onderzoek/analyse en kennisdeling die vanuit RIVUS 

worden opgepakt. 
Over de benodigde capaciteit voor acties en projecten in het programma zijn in RIVUS verband afspraken 
gemaakt. 
Het uitvoeringsprogramma is dynamisch en richt zich op de periode 2021-2024. Uiterlijk in 2024 zal 
bijstelling en aanvulling plaatsvinden. De projectenlijst wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
Ad 3. Besluitvorming bij de RIVUS partners 
In het bestuurlijk overleg RIVUS overleg van 23 september jl. is besloten het RAP bij de individuele 
partners terug te leggen voor besluitvorming op bestuurlijk uitvoerend niveau (college van B&W, het 
Dagelijks Bestuur of GS) en RIVUS te berichten over de uitkomst. 
 
 
FINANCIELE CONSEQUENTIES 
De kosten die verband houden met de acties en projecten in het uitvoeringsprogramma worden gedekt in 
de begroting 2022-2025 door; 
Gemeentelijke rioleringsplan (GRP), jaarlijks 50.000 euro,  
Eenmalig 22.500 euro voor inzet op hitte en droogte gerelateerde onderwerpen. 
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AANPAK/UITVOERING 
Het RAP wordt uitgevoerd vanuit RIVUS waar onze organisatie bestuurlijk en ambtelijk in deelneemt. Het 
ambtelijk Platform Klimaatadaptatie speelt daarin een belangrijke rol. Van hieruit worden de acties en 
projecten opgepakt en gecoördineerd. 
 
Communicatie 
Over de vaststelling van het RAP zal in RIVUS verband worden gecommuniceerd. 
 
 
 
 
 
 
 




