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Ons klimaat verandert. De  serieuze 

gevolgen van  klimaatverandering 

tonen aan dat we ons - ook in de 

overstromings gevoelige regio 

 Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

(A5H) - moeten aan passen aan grotere 

weers extremen: extreme neerslag, 

extreme hitte en langdurige droogte. 

Door de zeespiegelstijgingen neemt 

het over stromingsrisico toe en door de 

(versnelde) bodemdaling wordt onze 

badkuip (dijkring 16) steeds dieper. 

inleiding

klimaatadaptatie gaat over het verminderen 
van de kwetsbaarheid die klimaatverandering 
met zich meebrengt. de hele samenleving past 
zich aan veranderende klimaatomstandigheden 
aan. de verander opgave beoogt een water-
robuuste en klimaatbestendige regio in 2050. 
dit betekent dat we deze zodanig inrichten en 
aanpassen dat de impact van extremer weer 
minimaal blijft en voldoende acceptabel is voor 
een gezonde leefomgeving.

de bestuurders van de overheden in dijkring 16 - twee provincies, zeven 
gemeenten en een waterschap - hebben de ambitie om samen als regio de 
schouders onder klimaatadaptatie te zetten. daartoe is in 2019 een eerste 
stap gezet met de klimaatstresstesten.  Vervolgens hebben we in 2021 
een regionale adaptatiestrategie (ras) opgesteld, waarbij een breed scala 
aan organisaties is betrokken door middel van thema gebonden klimaat-
werkplaatsen. de ras heeft ambities en doelen voor het verbeteren van 
de waterrobuustheid en klimaatbestendigheid in de periode tot 2050 en 
markeert het startpunt waarin de gezamenlijke overheden gestructureerd 
en overwogen samen met inwoners, onder nemers en organisaties het 
gebied gaan voorbereiden op de effecten van klimaatverandering.

de regio a5H betreft alle overheden in dijkring 16, te weten de 
gemeenten molenlanden, Hardinxveld-giessendam, 
gorinchem, alblasserdam, papendrecht, 
sliedrecht, Vijfheerenlanden, 
waterschap rivierenland 
en de provincies utrecht 
en Zuid-Holland.

Figuur 2: Werkregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
Bron: Landschapsontwikkelingsplan A5H



Doelstelling Regionale Uitvoeringsagenda

Ons aanpassen aan klimaatverandering is een transitie, een verander-
kundige opgave met een procesmatig karakter. Het betreft hier een 
herhalend proces waarbij telkens de stappen weten, willen en werken 
doorlopen wordt met als doel om in 2050 klimaatbestendig te zijn. 

weten de stresstesten met daarbij een klimaatatlas geven ons een 
eerste beeld van de opgave. 

willen de ras geeft richting aan de regionale uitwerking van de 
opgave klimaatadaptatie. 

weRken de volgende stap is het opstellen van een regionale 
uitvoeringsagenda. 

in deze uitvoeringsagenda geven 
we aan welke acties en projecten 
we (in eerste instantie) tot 2027 
gaan uitvoeren om stappen te 
maken in klimaatadaptatie. en hoe 
we monitoren of we op de goede 
weg zitten. 
aan de hand hiervan stellen we elk 
jaar een uitvoeringsplan op waarin 
de projecten en maat regelen staan 
die we dat jaar als regio oppakken. 
eenzelfde soort werkwijze door-
lopen de gemeenten op lokaal 
niveau. 

Figuur 3: Relatie tussen de NAS, RAS en LAS. 
Bron: RAS Utrecht Zuidwest
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In hoofdstuk 1 is 
te lezen waarom 
 regionale samen-

werking essentieel 
is om te komen 
tot een klimaat-
adaptieve regio. 

In hoofdstuk 2 zijn 
de ambities en 

doelen uit de RAS 
omgezet naar  

meetbare doelen. 

Vervolgens vindt u 
in hoofdstuk 3 de 
inspanningen die 
we de komende 
jaren als regio  

gaan doen. 

Hoofdstuk 4 
beschrijft de  

organisatie en 
financiering  

van deze 
Uitvoeringsagenda. 

Lees
wijzer



hoofdstUk 1: Waarom 
 regionaal aan de slag?

Op lokaal niveau, bij gemeenten en het waterschap, zijn we al aan de slag om 

onze leefomgeving klimaatadaptief te maken. De gemeenten kunnen veel zelf 

oppakken samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijk organi-

saties. Er zijn echter een aantal redenen om op regionaal niveau zaken samen op 

te pakken. Daarbij behouden de gemeenten de vrijheid om zelf te bepalen wat op 

lokaal niveau een acceptabel risico is bij extreem weer, zoals extreme neerslag 

en extreme hitte. We streven dan ook niet naar uniformering op dit gebied van 

normen of richtlijnen. Wel verwachten we dat alle gemeenten hiermee aan de slag 

gaan en beleid vastleggen in bijvoorbeeld een Lokale Adaptatie Strategie (LAS) 

of het Gemeentelijk Rioleringsplan.



1: iedereen moet regenwater vasthouden om watertekorten 
zo lang mogelijk uit te stellen en om wateroverlast elders te 
voorkomen

als het gaat om de watervoorziening is het van belang om daar waar mogelijk regenwater vast 
te houden en te zorgen voor een goede sponswerking in zowel het bebouwd als het lande-
lijk gebied. Op deze manier beschikken we in periodes van extreme droogte over een meer 
robuust systeem, waarbij de grond- en oppervlaktewaterstand beter op peil gehouden kan 
worden. dit maakt ons minder afhankelijk van het inlaten van rivierwater. 
een betere sponswerking draagt ook bij aan het opvangen en vasthouden van water door 
hevige of langdurige regenval. dit kan niet zonder het doervoeren van (fysieke) maatregelen 
in de (openbare) ruimte. dit vraagt aan de ene kant om bestuurlijk commitment en aan de 
andere kant om een stok achter de deur door middel van monitoring/ benchmarken. Ook zijn 
misschien nadere afspraken nodig over waterverdeling. 

Om tijdens wateroverlast door hevige of langdurige regenval afwenteling van problemen 
te voorkomen is nu al afstemming nodig. Ook hier geldt dat we zorgen voor sponswerking 
binnen het bebouwd gebied.

3: Door samenwerking 
kunnen we elkaar 
inspireren én mogelijk 
kosten besparen

iedereen is aan het bedenken hoe we 
klimaatadaptief handelen tussen de oren 
krijgen: zowel in de eigen organisatie als bij 
onze inwoners. maar we zijn ook allemaal 
aan het uitvinden wat de beste maatregelen 
zijn, welke materialen het beste werken 
en hoe je die het beste kan aanleggen en 
onderhouden. door het delen van kennis en 
ervaringen minimaliseren we ‘leerkosten’ en 
gaat het tempo omhoog. daarnaast kunnen 
we mogelijk kosten besparen door samen 
diensten en producten in te kopen.

2: Met sommige regionale 
of landelijke organisaties 
werken we dan effectiever 
samen

Organisaties zoals netwerkbeheerders 
(stedin, Oasen, Vitens, rijkswaterstaat), 
veiligheidsregio, woningcorporaties, ggd 
en provincies denken en acteren vooral 
regionaal.  in plaats van per gemeente, is 
het effectiever om hun netwerk of werk-
gebied als geheel te beschouwen. Veel van 
deze organisaties hebben vaak ook niet de 
capaciteit om met elke gemeente apart in 
gesprek te gaan. met de gezamenlijk regi-
onale dialogen geven we hier invulling aan 
(zie hoofdstuk 3).



hoofdstUk 2: WerkWijze 

we sturen op doelen 
en rapporteren over de voortgang 

De Stuurgroep klimaatadaptatie regio A5H heeft 

de ambities en doelen in de RAS onderschreven. 

aangezien we hier sturen op doelen (in plaats van op maatregelen), 
kiezen we voor het instrument programma: de uitVOeringsagenda. 
dit is een tijdelijke hulpstructuur om ervoor te zorgen dat klimaat-
adaptief handelen business as usual wordt in onze regio: bij onder andere 
de overheden,  inwoners en ondernemingen, initiatieven voor ontwikke-
ling en  eigenaren van infrastructuur (nutsbedrijven). 
al eeuwen weten wij ons aan te passen aan veranderende omstandig-
heden. dit moeten we blijven doen om de kansen die onze regio biedt, 
te benutten.

door het meetbaar maken van de ambities en doelen kan de voortgang 
worden gerapporteerd. Hiervoor zijn de 17 ambities en 19 doelen uit de 
RAS omgezet naar een doelen- en inspanningsnetwerk (figuur 4), 
met een overkoepelende ambitie met daaronder acht specifieke doelen 
die we gaan monitoren op voortgang. de ambities en doelen uit de ras 
blijven de stip op de horizon voor 2050.

in de tabel op de volgende pagina staat hoe we de voortgang op de 
verschillende doelen gaan monitoren. 
bij doel 1 t/m 4 streven we niet op regionaal niveau naar uniformering 
op doelbereik, we meten enkel of een gemeente of waterschap de maat-

regelen heeft doorgevoerd. 
uiteraard helpen we en 

inspireren we elkaar 
hierbij.

Een van de doelen in RAS betreft het inzichtelijk krijgen welke 
gevolgen bodem  daling heeft in de bebouwde omgeving in de 
gehele regio. De Quick Scan (bijlage 1) leidt op dit moment niet tot de 
noodzaak om in regioverband afspraken te maken of maatregelen te 
treffen. Bij vervanging van infrastructuur om eventuele bodemdaling te 
minimaliseren is kennisdeling essentieel.



Te behalen doelen Wat gaan we meten/monitoren?

 Doel 1:  Leefbare en gezonde omgeving tijdens extreme hitte 
voor mens en dier door voldoende schaduw en cool-zones.

 Doel 2:  Acceptabele schade in de bebouwde omgeving bij 
extreme neerslag.

 Doel 3:  Acceptabele extra inklinking van de bodem in de 
bebouwde  omgeving bij langdurige droogte.

 Doel 4:  Acceptabele waterkwaliteit in de bebouwde omgeving  
in tijden van lang durige droogte.

 ¨ elke gemeente borgt beleidsmatig dat bij vernieuwing van de open-
bare ruimte extra groen komt en zo min mogelijk verharding.

 ¨ elke gemeente legt normen en/of streefdoelen vast passend bij de 
minimale eisen van het Convenant klimaatadaptief bouwen Zuid-
Holland of utrecht.

 ¨ elke gemeente borgt beleidsmatig dat regenwater zoveel mogelijk 
wordt vastgehouden en kan infiltreren in de bodem (sponswerking).

 ¨ elke gemeente borgt beleidsmatig dat bij vernieuwing van de open-
bare ruimte voorzieningen worden getroffen om het grondwaterpeil 
op hoogte te houden om inklinking van de bodem te minimaliseren. 

 ¨ elke gemeente borgt klimaatadaptief handelen in haar omgevingsvisie 
en omgevingsplan.

 ¨ elk gemeente stemt met het waterschap af hoe een goede water-
kwaliteit in stedelijk gebied tijdens droogte te waarborgen.

 ¨ elke gemeente stelt een hitteplan op.

 ¨ Het waterschap zorgt voor de uitvoering van de maatregelen uit het 
gebiedsprogramma a5H waardoor inlaat en verdeling van zoetwater 
makkelijker wordt.

 Doel 5:  Onze inwoners zijn zich bewust van de gevolgen van 
klimaat verandering en hebben toegang tot adequate informatie 
als ze zelf aan de slag willen.

 ¨ Op basis van een regionale enquête onder inwoners en ondernemers 
gaan we dit elke 2 jaar meten. Hierbij maken we gebruik van de moge-
lijkheden (bijv. burgerpanels) die gemeenten nu ook al gebruiken.

 Doel 6:  Meer toekomstbestendige landbouw die bodemdaling 
beperkt.

 ¨ Het waterschap neemt de klimaatscenario’s en bijbehorende effecten 
mee in het nieuwe peilbesluit alblasserwaard.

 ¨ elke gemeente borgt beleidsmatig dat de klimaatscenario’s en bijbe-
horende effecten worden meegewogen bij het alloceren van ruimte-
lijke functies in het buitengebied.

 Doel 7:  Versterken van de groen-blauwe structuren om de 
gevolgen van klimaatadaptatie te kunnen opvangen.

 ¨ de manier van monitoring moet nog worden bepaald.

 Doel 8:  Vitale en kwetsbare objecten en infrastructuur blijven func-
tioneren tijdens extreme neerslag, hitte en droogte en tijdens een 
overstroming van een polder door een bres in een boezemkade.

 ¨ we monitoren elke twee jaar hoeveel van de vitale en kwetsbare 
objecten klimaatadaptief zijn gemaakt. de aantallen komen voort uit 
de dialogen met de verschillende sectoren. 



Om de doelen, zoals beschreven in hoofdstuk 2, te halen, 

concentreren we ons op projecten, onderzoeken en acties die 

bijdragen aan één of meerdere doelen. Dit is weergegeven in 

de Doelen-inspanningennetwerk in figuur 4. De Stuurgroep 

bepaalt of een inspanning voldoende bijdraagt op basis van 

de monitoring. Als dit onvoldoende is kan ervoor worden 

gekozen om het budget anders in te zetten. 

hoofdstUk 3: 
dit gaan We doen: 
maatregelen/inspanningen



Figuur 4: Het doelen- en inspanningennetwerk

 Ambitie inspAnningen      doeLen 

leefbare en gezonde omgeving 
tijdens extreme hitte voor mens en 

dier door voldoende schaduw en 
cool-zones

verdiepende dialoog over 
hittestress bij vee

acceptabele schade in de bebouwde 
omgeving bij extreme neerslag

projecten uitvoeren met behulp 
van Impulsgelden van het Rijk

acceptabele extra inklinking van de 
bodem in de bebouwde omgeving 

bij langdurige droogte

acceptabele waterkwaliteit in de 
bebouwde omgeving in tijden van 

langdurige droogte

onze inwoners zijn zich bewust 
van de gevolgen van klimaat-

verandering en hebben toegang tot 
adequate informatie als ze zelf aan 

de slag willen

verdiepende regionale dialoog over 
zoetwatervoorziening in tijden van 

extreme droogte

meer toekomstbestendige land-
bouw die bodemdaling beperkt

onderzoeken wat we als regio 
samen kunnen doen op het gebied 

van communicatie

zorgen dat klimaat adaptatie in 
o.a. de veenweidestrategieën, het 

Nationaal Programma landelijk 
Gebied en de visie op landschap 

(RMA) wordt meegenomen

vitale en kwetsbare objecten en 
infrastructuur blijven functioneren 

tijdens extreme neerslag, hitte, 
droogte en tijdens een over-

stroming van een polder door een 
bres in een boezemkade

verdiepende regionale dialoog 
over een klimaat bestendig 

telecomsysteem

verdiepende regionale dialoog 
over een klimaatbestendige 

energievoorziening (electra en gas)

verdiepende regionale dialoog over 
een klimaat bestendige industrie 

(chemie, olie, etc)

verdiepende regionale dialoog over 
een klimaatbestendig drink- en 

afvalwatersysteem

klimaatbestendige ontwikkelingen 
monitoren bij ProRail, provincies 

en Rijkswaterstaat inzake auto- en 
spoorwegen, mede in relatie tot 

aanrijtijden hulpdiensten

jaarlijks monitoren van de onder-
linge afspraken en samen bekijken 
wat nodig is voor een versnelling. 

Dit rapporteren naar de stuurgroep
Doelen Verstedelijking 

en Gezonde leefomgeving

Doelen 
landbouw en Natuur

Doelen
landschap en Recreatie

Doelen Infrastructuur 
en Vitale objecten

versterken van de groenblauwe 
structuren om de gevolgen van 

klimaatadaptatie te kunnen 
opvangen

een 
klimaat-

adaptief A5H 
in 2050, waar 

hinder en schade 
door weersextremen, 

overstroming en 
bodemdaling 

acceptabel 
zijn.



4.  Het opzetten van of aansluiten bij een community of practice (CoP) waarin gemeenten, 
waterschap, provincies en maatschap pelijke partners kennis en ervaringen uitwisselen. 

er is ondertussen veel kennis en ervaring opge-
daan met het voor bereiden,  realiseren en onder-
houden van klimaatadaptieve maatregelen. 
de programmamanager wordt gevraagd om 
kennissessies en excursies te organiseren in en 
buiten het gebied voor de deelnemende organi-
saties, zowel ambtelijk als bestuurlijk als maat-
schappelijk. we gaan uit van twee maal per jaar

een (meerdaagse) kennissessie, zoals bijvoor-
beeld over het thema bodemdaling, water-
beschikbaarheid of klimaatadaptief bouwen. 
daarnaast verdelen we de verschillende regi-
onale en landelijke netwerken op het gebied 
van klimaatadaptatie onder de leden van het 
ambtelijke kernteam. Zo zorgen we dat alle 
beschikbare kennis ons netwerk binnenkomt.

3. Zorgen dat klimaatadaptatie wordt meegewogen in o.a. de veenweidestrategieën, 
het Nationaal Programma landelijk Gebied (NPlG) en de visie op landschap vanuit 
het RMA. Het is van belang te weten wat er speelt en grijpen we in indien nodig.  

Veenoxidatie leidt, naast bodemdaling ook tot 
CO2-uitstoot. de provincies Zuid-Holland en 
utrecht hebben impulsgelden (andere subsi-
dies dan die van het dpra) om dit tegen te 
gaan, in het kader van het klimaat akkoord. 
Hiervoor worden plannen gemaakt waarin ook 
een klimaatadaptieve landbouw/buitengebied 
een plek krijgt. daarnaast loopt het traject om 
uiterlijk in juli 2023 een provinciaal programma 
landelijk gebied klaar te hebben. Voor ons 
gebied moet dan duidelijk zijn wat het doel is 
voor de opgaven voor emissiereductie (stikstof), 
natuurherstel en water en hoe we dat willen 
bereiken. Ook loopt er vanuit de regionale 
maatschappelijk agenda (rma) een traject om 
een visie op het landschap van molenlanden, 

gorinchem en Vijfheerenlanden op te stellen. 
waarschijnlijk krijgt natuur-en landschaps-
beheer door agrariërs hierin ook aandacht. 

Vanuit deze uitvoeringsagenda starten 
we geen trajecten op om te komen tot een 
meer toekomst-bestendige landbouw die 
bodem daling beperkt (doel 6) en een sterk 
groenblauwe structuren die de gevolgen van 
klimaatadaptatie kan opvangen (doel 7). Het is 
effectiever om aan te sluiten bij de trajecten 
die al lopen. deze inspanning betreft dus het 
regelmatig informeren naar wat er speelt, 
soms aanwezig te zijn bij de overleggen en 
waar nodig interventies te bedenken om voor 
te leggen aan de stuurgroep. 

2.  Het monitoren van ontwikkelingen bij 
ProRail, provincies en Rijkswaterstaat 
over klimaatbestendige auto- en spoor- 
wegen mede in relatie tot aanrijtijden 
hulpdiensten. Waar interventies  
nodig zijn, gaan we die samen 
bedenken en uitvoeren.

genoemde partijen zijn bezig om hun wegen- 
en spoorareaal klimaat adaptief te krijgen. 
als regio praten we elkaar jaarlijks bij over de 
voortgang. indien nodig kunnen we aan deze 
partijen een signaal afgeven als het bijvoor-
beeld anders of sneller moet.

1. Jaarlijks monitoren of gemeenten en het  
waterschap de maatregelen hebben 
doorgevoerd, zoals beschreven in de 
tabel (zie doel 1 t/m 6 in hoofdstuk 2).

Voor deze monitor gaat de programma-
manager in gesprek met de diverse orga-
nisaties over de stand van zaken. Het is 
daarmee een voortgangsrapportage, maar 
ook een benchmark tussen de gemeenten. 
deze rapportage wordt eerst besproken 
in het ambtelijk kernteam met als doel het 
bepalen op welke aspecten we (nog) meer 
kunnen samenwerken. Vervolgens wordt dit 
besproken in de stuurgroep.

3.1 Monitoren en samenwerken



5.  Het aanvragen en te gelde maken van 2,5 miljoen euro aan 
subsidie uit de Impulsregeling Klimaatadaptatie van het Rijk  
voor het nemen van concrete klimaatadaptieve maatregelen  
in de regio A5H. We monitoren de voortgang van de realisatie  
van de aangedragen projecten, zodat deze financieel zijn  
afgerond voor 2028.

in 2022 doen we de eerste aanvraag 
en in 2023 de tweede en ook 
laatste. de tabel rechts toont de 
verdeling van de impulsgelden. 
de verdeel sleutel is bepaald op 
basis van de hoeveelheid hectare 
bebouwde kom per gemeente. 

Het rijk draagt maximaal 1/3 bij aan 
een project dat bijdraagt aan het 
versnellen van klimaatadaptatie. 
De rest van de financiering (2/3) 
moet uit de regio komen en is in 
eerste instantie voor rekening van 
de gemeente of het waterschap. 
aangezien het waterschap 25% van 
haar budget aan het stedelijk 

gebied wil besteden, volgt nog 
afstemming tussen het waterschap 
en de gemeenten aan welke maat-
regelen het waterschap bijdraagt.

de projecten moeten voor 1 januari 
2028  financieel zijn afgerond. Een 
nader te bepalen gemeente is de 
kassier en zorgt dat alles op de 
juiste wijze wordt gerapporteerd. 
Verantwoording vindt plaats via de 
sisa-methode (verantwoording op 
basis van een aantal indicatoren). 
deze verantwoording is een vast 
onderdeel van de jaar rekening van 
gemeenten en provincies. 

3.2 Concrete projecten (schop de grond in) 

impulsgeld 
DPRA

cofinanciering 
(incl. BTW)

totaal
(incl. BTW)

Vijfheerenlanden  € 409.953  € 819.907  € 1.229.860 

Alblasserdam  € 136.036  € 272.071  € 408.107 

Gorinchem  € 239.447  €  478.894  € 718.342 

Hardinxveld-Giessendam  € 138.498  € 276.995  € 415.493 

Molenlanden  € 352.092  € 704.184   € 1.056.276 

Papendrecht  € 241.294  € 482.588  € 723.881 

Sliedrecht  € 164.966  € 329.932  € 494.899 

Waterschap Rivierenland  € 841.130  € 2.434.077  € 3.275.207 

ToTAAl  € 2.523.416  € 5.798.648  € 8.322.064 



7. een aantal verdiepende dialogen voeren met relevante  organisaties en gemeenten.

in het traject voor de ras zijn een viertal werk-
plaatsen georganiseerd. per werkplaats gingen 
in drie (digitale) bijeenkomsten diverse stake-
holders over de vier thema’s in dialoog. Hun 
kijk op de opgaves en de benodigde stappen 
zijn zo goed als mogelijk verwerkt in de ras. 

Ook de volgende opgaven pakken we regionaal 
op als een dialoog:
1. Hittestress bij vee
2. Zoetwatervoorziening in tijden van extreme 

droogte. Hierbij is o.a. aandacht voor de 
waterkwaliteit (met name drechtsteden) 
en voldoende waterbeschikbaarheid voor 
de agrarische activiteiten, de fruitteelt, het 
groen in de bebouwde omgeving, de natuur-
gebieden en het tegengaan van bodemdaling.

3. een klimaatbestendig telecomsysteem
4. een klimaatbestendige energievoorziening 

(elektra, gas, warmtebronnen, zonnevelden 
en windmolens)

5. een klimaatbestendige industrie (chemie, 
olie, etc.)

6. een klimaatbestendig drink- en afval water- 
systeem

in een dialoog staat een opgave centraal en 
worden de belanghebbende stakeholders 
 uitgenodigd. in principe werken we volgens de 
bOb-methode, met de volgende stappen:  

 BeelDvoRMing  we proberen alle feiten, 
belangen, mogelijke maatregelen en zienswijzen 
op tafel te krijgen, waardoor een beeld gevormd 
kan worden van de opgave en de context.

 ooRDeelsvoRMing  als iedereen 
hetzelfde beeld heeft mag vervolgens 
iedereen er iets vinden. daarbij is het belang-
rijk om goed naar iedereen te luisteren en 
door te vragen. Oprechte interesse in elkaar 
kenmerkt een goede dialoog. 

 BeslUitvoRMing  Het streven is om te 
komen tot consensus: bijvoorbeeld, wanneer is 
een effect van extreem weer nog acceptabel 
en wanneer niet? welke maatregelen zijn nodig? 
wie gaat die maatregelen uitvoeren en bekos-
tigen? de gekozen oplossingen kunnen leiden tot 
voorstellen aan een stuurgroep en/of gemeente-
raden en/of een directie of een bestuur.

Omdat het capaciteit vraagt van de deel-
nemende overheden, worden niet meer dan 
twee dialogen per jaar georganiseerd. een 
externe partij zal worden ingehuurd om in 
totaal zes dialogen voor te bereiden, te facili-
teren en uit te werken. 

3.3 onderzoeken en dialogen

6. onderzoeken wat we als regio, samen 
met gebiedspartners kunnen doen op 
het gebied van communicatie. 

een van de vragen is of we één website voor 
a5H willen implementeren en onderhouden. 
De aanname is dat het efficiënter en effec-
tiever is om samen één website voor klimaat-
adaptatie te hebben. Het implementeren en 
onderhouden kost immers geld en capaciteit. 
een ook de hoeveelheid content op regio-
niveau lijkt voldoende. een korte analyse 
samen met de communicatieadviseurs van de 
deel nemende organisaties kan hier helder-
heid in brengen. daarbij hoort ook de vraag 
wat we nog meer samen zouden kunnen 
oppakken ten aanzien van de communicatie 
en of er nog een vervolg moet komen op 
de klimaatatlas. Ook het uitvoeren van een 
regionale enquête dient onderdeel te zijn van 
het plan. 
de verwachting is dat naast een gezamenlijk 
regionaal communicatieplan elke gemeente 
een eigen aanvullend communicatieplan gaat 
maken. de programmamanager is uitvoerder 
van het regionale communicatieplan.

Tijdens de dialogen over vitale en 
kwetsbare infrastructuur willen we 
inzichtelijk krijgen wat de gevolgen zijn van 
een doorbraak van een primaire waterkering 
(naast de gevolgen van extreme neerslag, hitte, 
droogte en een doorbraak van een regionale 
waterkering).

Naast inspannin gen 6 en 
7 hebben we een post 
van 10.000 euro per 
jaar opgenomen voor 
eventueel aanvul-
lende inspanningen 
die nodig zijn om de 
doelen te halen.



4.1 samenwerking met de regio

bij de totstandkoming van de ras namen  ongeveer honderd mensen van 
verschillende  organisaties deel in een viertal werkplaatsen. Hun input 
is zoveel mogelijk opgenomen in de ras. deze mensen en organisaties 
hebben we nodig om onze ambitie, een klimaatadaptief a5H in 2050, te 
halen zodat overlast en schade door weersextremen, overstroming en 
bodemdaling acceptabel zijn. uiteindelijk moeten zij zelf ook aan de slag: 
met hun eigen organisatie, met hun eigen bedrijf of in hun eigen tuin, erf 
of land.

een goed voorbeeld van samenwerking met de regio zijn de eerder 
genoemde verdiepende dialogen. afhankelijk van het onderwerp en van 
van de situatie betrekken wij de betreffende organisaties en individuele 
deelnemers bij de dialoog. alle participanten brengen kennis en ervaring 
in, met als doel is gezamenlijk een goed beeld te vormen. in de discussie 
die daarop volgt, kan iedereen aangeven wanneer de gevolgen van de 
maatregelen niet meer acceptabel zijn. 

naast de dialogen organiseren we kennissessies waarvoor we een breed 
scala aan deelnemers, individueel en organisaties, uitnodigen.

hoofdstUk 4: 
organisatie en 
financiering



4.2 organisatie 

we werken met een stuurgroep en een ambte-
lijke kernteam. waterschap rivierenland is de 
ambtelijke en bestuurlijke trekker vanuit de 
regionaal maatschappelijke agenda.

Voor de coördinatie en aansturing van deze 
uitvoeringsagenda wordt per 1 januari 2023 
een programmamanager aangesteld voor 
 ongeveer een dag in de week. deze heeft 
o.a. de volgende taken:
• Zorgt voor de jaarlijkse monitorings- 

    rapportage;
• Zorgt dat de inspanningen en maatre-

gelen uitgevoerd worden. een deel kan 
hij/zij zelf uitvoeren een ander deel 
wordt door marktpartijen uitgevoerd 
(aanbesteding nodig);

• Zorgt voor de aanvragen van de 
impuls gelden klimaatadaptatie en 
helpt bij de verantwoording via de 
sisa-methode;

• Zorgt voor het tot stand komen 
en uitvoeren van een regionaal 
communicatieplan;

• Voorbereiding en verslaglegging  
van de stuurgroep- en 
kernteam overleggen.

4.3 Financiering

Voor de uitvoering van de ras is 
300.000 euro geraamd voor de 
gehele periode 2023-2027. 
bij de vaststelling van deze 
uitvoeringsagenda is vol-
doende budget beschik-
baar.

de gemeente molenlanden blijft penvoerder 
voor de uitvoeringsagenda. een nader te 
bepalen gemeente wordt kassier voor de 
impulsregeling klimaatadaptatie.
 

Deelnemers Vergaderfrequentie

Stuurgroep Alle wethouders en de heemraad 
van waterschap Rivierenland. 
Gedeputeerden zijn agendalid.

Vergadert minimaal eenmaal per 
jaar over de voortgang.

Ambtelijk 
kernteam

Trekkers klimaatadaptatie bij 
gemeenten en waterschap. 
Provincies zijn agendalid.

Vergadert minimaal driemaal per 
jaar.

Community 
of Practice

Afhankelijk van het thema sluiten 
de relevante ambtenaren uit de 
organisaties aan. Dit wordt even-
tueel aangevuld met deelnemers uit 
andere organisaties die actief zijn in 
onze regio. 

We willen minimaal tweemaal per 
jaar een kennissessie organiseren 
(danwel aansluiten bij andere regio).
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Bijlage 1 

QUickscan 
naar omvang 
bodemdaling 
in de beboUWde 
omgeving
een van de doelen in ras betreft het inzichtelijk 
krijgen welke gevolgen bodemdaling heeft in 
de bebouwde omgeving in de gehele regio. uit 
navraag bij alle gemeenten blijkt dat in vrijwel 
het gehele gebied binnen de bebouwde kom 
de bodem daalt. wat meezakt is de boven- en 
ondergrondse infrastructuur (wegen, riolering 
en spoorwegen) en niet-onderheide gebouwen. 
in gebieden met veel veen in de bodem zakt de 
bodem sneller. 

 

 à Het is gangbaar om bij vervanging van 
riolering en/of wegen in de bebouwde kom  
de grond met ongeveer 20 tot 30 cm op te 
hogen, afhankelijk van de grootte van de 
bodemdaling. Om de grondwaterstand op 
peil te houden en daarmee te voorkomen dat 
de bodem te snel daalt, geven gemeenten nu 
de voorkeur aan het meeleggen van een infil-
tratie- en drainagesysteem. Ook wordt soms 
lichter materiaal gebruikt voor de fundering. 

 à Het arsenaal niet onderheide gebouwen is 
bekend bij de gemeenten. bij dit beperkte 
aantal gebouwen op staal wordt maatwerk 
geleverd. 

 à Het gebruik van houten palen als fundering 
in gebieden die zakken lijkt ook beperkt. Het 
betreft vaak oude gebouwen, maar die zijn 
vaak op de beste gronden gebouwd.  
Om te voorkomen dat het gaat rotten, dient 
houten fundering onder het grondwaterpeil 
te blijven. Vervanging van deze funderingen 
is namelijk zeer kostbaar.  
in het gebied van a5H is geen sprake van de 
grootschalige paalrotproblematiek, zoals in 
gouda. Ook hier is het maatwerk waarbij de 
verantwoordelijkheid bij de gebouweigenaar 
ligt om zijn fundering in orde te houden.

Op basis van deze korte QuickScan is 
er op het moment van verschijnen van 
deze uitvoeringsagenda geen aanleiding 
om in regio verband afspraken te maken of 
maatregelen te treffen. Wel is het van belang 
om kennis te delen over het minimaliseren 
van bodemdaling tijdens de vervanging van 
infrastructuur.
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