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Toekenning bijdrage Procesondersteuning Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Geachte leden van de raad,

Zoals bekend zijn gemeenten hard aan het werk met het klimaatbestendigheidsplan, dat
eind 2020 afgerond moet zijn. ln dit plan worden de thema's wateroverlast, droogte, hitte,

overstroming en het aanpassen van de openbare ruimte (de ruimtelijke adaptatie)

uitgewerkt.

De gemeenten in onze regio hebben samen een aanvraag gedaan voor een financiële
bijdrage in het kader van 'Procesondersteuning Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie' bij

het ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat (lenW) om binnen de regio sneller vooruit te
gaan. Deze aanvraag is goedgekeurd. Een bijdrage van € 150.000,- zal in twee delen,

namelijk in 2019 en202O, betaald worden.

Het ministerie ontving 66 aanvragen, waarin in totaal 7,2 miljoen euro werd aangevraagd

Uiteindelijk zijn 47 aanvragen goedgekeurd. Uit de grote belangstelling blijkt dat

klimaatadaptatie in het hele land hoog op de agenda staat.

De eerste drie ambities in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie zijn: stresstesten uitvoeren,

een risicodialoog met betrokken organisaties en bewoners voeren en een strategie
opstellen, gevolgd door een uitvoeringsagenda. Een overheid maakt zelf de keuze welke

activiteiten in die regio nodig zijn om verder te komen met deze ambities, zodatin 2020
concrete regionale afspraken kunnen worden gemaakt. De financiële bijdrage voor
procesondersteuning die de gemeenten ontvangen, helpt daarbij. De bijdrage wordt
bijvoorbeeld gebruikt voor de ondersteuning van het coördinatieteam, de inbreng van

technische kennis, de voorbereiding en uitvoering van werkateliers om oplossingen te

bespreken en te onderzoeken.
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Hoogachtend,
en wethouders van Beemster.
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Deze financiële bijdrage is een mooi succes van de regionale samenwerking.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben
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