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Samenvatting 

 

Bestuursakkoord Klimaatadaptatie 

Op 20 november j.l. hebben wij een bestuursakkoord over klimaatadaptatie afgesloten met het Rijk,  

provincies en waterschappen. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het 

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en de financiering van de uitvoering. Het Rijk bereidt een 

impulsregeling voor om de aanpak van klimaatadaptatie door decentrale overheden financieel te 

ondersteunen. Daarnaast wordt eenmalig € 20 miljoen ter beschikking gesteld voor de jaren 2019 

en 2020. Gemeenten kunnen hier aanspraak op maken. 

 

Bestuursakkoord Water 

Op 31 oktober j.l. hebben wij met het Rijk, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven 

aanvullende afspraken gemaakt op het Bestuursakkoord Water (BAW) uit 2011. Gemeenten, 

waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn in het kader van het BAW regionaal gaan samenwerken 

aan het terugdringen van de kostenstijging, verminderen van de personele kwetsbaarheid en het 

verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Nu zijn nieuwe afspraken gemaakt om een impuls 

te geven aan die samenwerking.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het bestuursakkoord 

klimaatadaptatie en de kansen die dit voor gemeenten biedt. Daarnaast geven we een overzicht 

van de afspraken die aanvullend op het nog lopende Bestuursakkoord Water zijn gemaakt. 

 

Bestuursakkoord klimaatadaptatie 

Op 20 november j.l. hebben wij een Bestuursakkoord over klimaatadaptatie afgesloten met het Rijk, 

provincies en waterschappen. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het 

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en de financiering van de uitvoering. Het gaat daarbij om de 

onderwerpen wateroverlast, droogte en overstromingen. Het Rijk bereidt een impulsregeling voor, 

met een omvang van 150 tot 250 miljoen euro, om de aanpak van klimaatadaptatie door decentrale 

overheden financieel te ondersteunen. Daarvoor is het nodig de Waterwet te wijzigen. Deze 

regeling kan daardoor op zijn vroegst in 2021 worden geopend. 

 

In het akkoord is ook herbevestigd dat gemeenten, waterschappen en provincies via stresstesten, 

risicodialogen en uitvoeringsagenda´s met klimaatadaptatie aan de slag gaan. De minister van 

IenW heeft ter ondersteuning hiervan in totaal eenmalig € 20 miljoen extra ter beschikking gesteld 

voor de jaren 2019 en 2020. Voor de inzet van dit geld in de regio is een ‘menukaart’ ontwikkeld 

met (financiële) instrumenten ter ondersteuning van lokale en regionale overheden. Dit zijn de 

volgende instrumenten: 
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1. Procesondersteuning regionale versnelling 

Deze regeling is bedoeld om klimaatadaptatie een versnelling te geven om in 2020 te komen tot 

regionale samenwerking, afspraken en uitvoeringsprogramma’s. Samenwerking binnen een regio is 

hier een voorwaarde. Een samenwerkingsverband kan bestaan uit overheden, omgevingsdiensten, 

maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen. Hoe de versnelling 

vorm wordt gegeven kan een regio zelf bepalen. De maximale bijdrage is € 150.000 en is 

gebaseerd op cofinanciering.  

 U kunt uw plan indienen tot 1 april 2019 

 Lees de aanvraagprocedure 

 

2. Pilots uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie 

In 2019 en 2020 biedt het Rijk ondersteuning aan een (beperkt) aantal pilotprojecten om de 

uitvoering te versnellen en de aanpak van urgente problematiek mogelijk te maken. In 2019 is in 

totaal 4 miljoen euro beschikbaar hiervoor. Het ministerie van IenW draagt een bedrag tussen 0,5 

en 3 miljoen euro bij per project. Cofinanciering van tenminste 50% is vereist. Het aantal pilots dat 

een bijdrage krijgt is afhankelijk van de hoogte van de gevraagde bijdragen.  

 

Om hiervoor in aanmerking te komen moeten overheden al een uitgewerkt programma of 

maatregelenpakket klaar te hebben dat uitgevoerd kan worden. Het doel van deze pilots is om 

praktijkkennis op te doen over het (uitvoerings)proces en de effectiviteit van maatregelen. Deze 

kennis kan vervolgens worden opgeschaald en toegepast worden door andere overheden. 

 U kunt uw plan indienen tot  is 15 maart 2019 

 Lees de aanvraagprocedure 

 

3. Pilot financiële prikkels 

Te derde wordt ook een ontwikkeltraject gestart over de inzet van financiële instrumenten op lokaal 

niveau, om inwoners en bedrijven te stimuleren klimaatbestendig te handelen. Gemeenten kunnen 

hieraan deelnemen. Vanaf medio februari 2019 komt er meer informatie beschikbaar over hoe u 

een voorstel voor een pilot kunt indienen en hoe u kunt deelnemen aan het netwerk ‘financiële 

prikkels voor klimaatadaptatie’. 

 De inschrijving hiervoor opent in maart 

 Lees de randvoorwaarden 

 

Afhankelijk van de fase waarin uw gemeente zich bevindt (bijvoorbeeld wel of geen uitgewerkt 

uitvoeringsprogramma) komt u in aanmerking voor één of meer instrumenten. De menukaart en 

meer informatie over de diverse instrumenten en de manier waarop uw gemeente hier gebruik van 

kan maken vindt u op het kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.  
 

Aanvullende afspraken Bestuursakkoord water 

Op 31 oktober j.l. hebben wij met het Rijk, de provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven 

aanvullende afspraken gemaakt op het Bestuursakkoord Water (BAW) uit 2011. In het BAW staat 

doelmatig waterbeheer centraal. Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn regionaal 

gaan samenwerken aan het terugdringen van de kostenstijging, verminderen van de personele 

kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Op die manier kan vanaf 

2020 jaarlijks structureel € 750 miljoen worden bespaard op de stijgende kosten voor waterbeheer. 

Nu zijn nieuwe afspraken gemaakt om een impuls te geven aan die samenwerking.  

 

 

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/sra/procesondersteuning/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/sra/uitvoeringsprojecten/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/sra/financiele-prikkels/
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/sra/
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De afspraken zijn gebouwd op vier pijlers:  

 

1. De kansen van de informatiesamenleving 

Digitalisering en technologische ontwikkelingen zijn een belangrijke bron van groei, innovatie en 

nieuwe bedrijvigheid. In de informatiesamenleving ontstaan nieuwe kansen, ook voor de 

watersector. Sturen met data en technologieën maakt het makkelijker om meer samen te werken en 

integraal te werken.  

 

2. De risico’s van digitale dreigingen 

Cybercrime, cyberspionage en cybersabotage kunnen systemen en processen verstoren, met 

gevolgen voor de volksgezondheid, veiligheid en economie. Deze digitale bedreigingen vragen van 

de waterpartners om een gezamenlijke aanpak en inspanning. 

 

Binnen de VNG richt de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) zich op bewustwording, kennisdeling en 

ondersteuning op het vlak van informatiebeveiliging. Door u als gemeente aan te sluiten bij de IBD 

krijgt u specifieke ondersteuning op informatiebeveiligingsvlak in geval van incidenten. De IBD biedt 

bovendien concrete producten die gemeenten helpen bij de sturing op informatiebeveiliging binnen 

hun organisatie. 

 
3. Regionaal waterbeheer 

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken in heel Nederland – verspreid over 49 

regio’s – succesvol samen aan het regionale waterbeheer. Nu gaan we volgende stappen zetten 

om het waterbeheer verder te professionaliseren en om de personele kwetsbaarheid van onze 

organisaties te verminderen. 

 

4. Implementatie van de Omgevingswet in de waterketen 

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De consequenties van de Omgevingswet voor het 

stedelijk waterbeheer en de drinkwatersector zijn groot. Gezamenlijk willen we zorgen voor een 

goede implementatie van de wet op watergebied. 

 

De VNG zal op deze vier punten, samen met de partners, ondersteuning bieden aan de 

samenwerkingsregio’s. Meer informatie hierover is te vinden op www.samenwerkenaanwater.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 

    

 

 

https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/
http://www.samenwerkenaanwater.nl/

