
Geacht bestuur, 

Het klimaat verandert. De strijd is niet meer alleen tegen wateroverlast door hevige buien of 
overstromingen, maar we worstelen ook steeds vaker met droogte en hitte. In het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces 
van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren. Op basis van het deltaplan is in de 
werkregio’s Fluvius en RIVUS het afgelopen jaar gewerkt aan de regionale adaptatiestrategie. Het 
waterschap neemt deel in beide werkregio’s en het resultaat van deze samenwerking sluit aan op 
onze doelstellingen zoals die zijn geformuleerd in de watervisie en het waterbeheerprogramma 2022-
2027.

7 ambities uit het DPRA

1. Kwetsbaarheid in beeld brengen
2. Risicodialogen voeren en strategie opstellen
3. Uitvoeringsagenda opstellen
4. Meekoppelkansen benutten
5. Stimuleren en faciliteren
6. Regulering en borging vormgeven
7. Handelen bij calamiteiten

Proces
Voorafgaand aan het opstellen van de regionale adaptatiestrategie heeft een verkenning 
plaatsgevonden van de kwetsbaarheden als gevolg van klimaatverandering (‘klimaatstresstest’). 
Hierover bent u geïnformeerd in de deltabijeenkomst op 9 februari 2021. Over deze 
kwetsbaarhedenanalyse zijn in beide werkregio’s het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met 
stakeholders, zoals de GGD, veiligheidsregio, drinkwaterbedrijven, natuurorganisaties en land- en 
tuinbouworganisaties. Deze gesprekken hebben geleid tot een vertaling van de kwetsbaarheden naar 
regionale opgaven. In de regionale adaptatiestrategie (RAS) van zowel Fluvius als RIVUS zijn deze 
opgaven verwoord en tevens vertaald naar maatregelen en concrete projecten waar wij samen met 
onze partners aan werken in de komende periode.
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Regionale samenwerking loont
In de RAS hebben we afspraken gemaakt over hoe we regionaal samenwerken. Door de RAS in 
regionaal verband op te stellen, doen we recht aan de stroomgebiedsbenadering: klimaatverandering 
houdt zich immers niet aan gemeentegrenzen. De samenwerking levert ook financieel voordeel op: 
gezamenlijk aanbesteden en één keer het wiel uitvinden. Bovendien komen we voor de Impulsgelden 
Klimaatadaptatie (cofinanciering van uitvoeringsmaatregelen door het Rijk) alleen in aanmerking als 
we ons regionaal organiseren. Tenslotte vormt de RAS een inhoudelijke bouwsteen voor het opstellen 
van lokale adaptatiestrategieën door gemeenten.

Fluvius
Werkregio Fluvius is een samenwerking van de gemeenten Hoogeveen, de Wolden, Meppel, Midden 
Drenthe, Westerveld, Steenwijkerland, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincies Drenthe 
en Overijssel. De Fluvius-partners hebben samen een RAS en bijbehorende uitvoeringsagenda 
opgesteld (bijlage 1).

RIVUS
Werkregio RIVUS is een samenwerking van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, 
Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle, waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie 
Overijssel. De RIVUS-partners hebben samen een RAS (bijlage 2) en bijbehorende 
uitvoeringsprogramma (bijlage 3) opgesteld. 

Met deze brief bieden wij u de regionale adaptatiestrategieën van de werkregio’s Fluvius en RIVUS 
aan. De komende jaren zullen wij als waterschap de samenwerking met onze partners in de werkregio 
met volle kracht voortzetten met als doel de realisatie van een klimaatbestendige en waterrobuuste 
leefomgeving. 
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