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6.4.4 We versterken onze positie op het gebied van klimaatadaptatie en
dragen daarmee bij aan een leefbare en economisch krachtige delta
Nee
programma 6 doel 6.4.4
Datumparaaf

Raad
Informatienota voor de raad
Opinienota voor de raad
Beslisnota voor de raad
n.v.t.

Bijlagen
Bijlage 1 Ambitieverklaring RIVUS 2019 d.d. 28 maart
Ontwerp besluit
Het college besluit:
1 In te stemmen met de bijgestelde "Ambitieverklaring RIVUS" en deze met de andere partners
bestuurlijk te ondertekenen.
De burgemeester besluit:
2 Wethouder Anker te machtigen om de ambitieverklaring te ondertekenen.
Collegebesluit d.d.:
Conform
Gewijzigd
Aangehouden
Teruggenomen
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
RIVUS houdt zich bezig met de realisatie van de doelen in de afvalwaterketen zoals gesteld in het
Bestuursakkoord Water. In RIVUS werken Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten
Zwolle, Kampen, Staphorst, Zwartewaterland, Dalfsen, Raalte, Olst-Wijhe en Deventer samen. De
samenwerking geschiedt op basis van een ambitieverklaring. Uw college heeft de vorige versie van
deze ambitieverklaring op 22 november 2016 vastgesteld.
De opgave voor ruimtelijke adaptatie wordt nu aan de opgave van RIVUS toegevoegd. Ruimtelijk
adaptatie is de aanpassing van de ruimtelijke inrichting aan de gevolgen van klimaatverandering.
Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) is een gezamenlijk nationaal plan van gemeenten,
waterschappen, provincies en het Rijk met concrete acties en doelen voor de verantwoordelijke
overheden. In het DPRA is afgesproken om een landelijk dekkende samenwerkingsstructuur van
werkregio’s voor Ruimtelijke adaptatie te formeren. De werkregio die voor West-Overijssel is bepaald
valt geografisch samen met RIVUS. RIVUS staat hier echter niet primair voor aan de lat. Hoewel er
raakvlakken zijn is klimaatadaptatie echt een andere opgave dan samenwerking op het gebied van de
afvalwaterketen. Het ligt wel voor de hand om de RIVUS organisatie hiervoor in te zetten. De
organisatie staat immers al en is vol in bedrijf.
Inpassing kan niet zomaar, hier moet de RIVUS organisatie op worden aangepast. Zo maakt de
provincie op dit moment geen onderdeel uit van RIVUS maar zal speciaal voor dit onderwerp
aansluiten. Om vorm te geven aan de aanpassing van de RIVUS organisatie dient de ambitieverklaring
te worden aangepast. In de ambitieverklaring wordt naast de ambitie tevens de organisatievorm
beschreven alsmede de wijze van dekken van de kosten. Bijgevoegd treft u het concept van de
aangepaste ambitieverklaring aan.
Wethouder Anker heeft zitting in het bestuurlijk overleg van RIVUS. Op 20 maart 2019 heeft het
bestuurlijk overleg RIVUS ingestemd met het voorstel om de werkregio voor de klimaatadaptatie onder
te brengen binnen de RIVUS organisatie en om een hiertoe aangepaste ambitieverklaring ter
vaststelling aan de verschillende colleges aan te bieden.
Beoogd effect
De organisatie van RIVUS in lijn brengen met de nieuw toegevoegde opgave inzake klimaatadaptatie
door het vaststellen van de bijgestelde ambitieverklaring.
Argumenten
De werkregio West Overijssel/RIVUS geldt in Nederland als één van de koplopers en zo wordt deze
regio ook bij Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie herkend. Dit blijkt uit hoe de RIVUS-partners
klimaatadaptatie in uitvoeringsprojecten meenemen en uit het aantal en de diversiteit van de gremia en
netwerken waarin deze regio participeert. Deze positie wil RIVUS vasthouden. Het inrichten van RIVUS
als werkregio inzake het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is hierin een logische stap en als zodanig
doorgevoerd in de ambitieverklaring RIVUS, te weten:
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dat naar aanleiding van het onderzoek in 2018 uitgevoerd door het Expertteam
klimaatadaptatie RIVUS en de opdracht vanuit het Deltaplan Plan Ruimtelijke Adaptatie
(DPRA) een werkregio te vormen, het bestuurlijk overleg RIVUS op 20 maart 2019 heeft
besloten de werkregio West – Overijssel t.b.v. klimaatadaptatie in de RIVUS organisatie onder
te brengen.
Waarbij:
o Positionering binnen de RIVUS organisatie adequaat en efficiënt doorgevoerd kan
worden en synergievoordelen oplevert.
o De scope van de afvalwaterketen verbreed wordt naar integrale ruimtelijke aspecten.
o De zeven ambities vanuit de DPRA (regionale stresstesten en risicodialogen in 2019 en
2020) binnen de werkregio gerealiseerd gaan worden.
o Provincie Overijssel voor dit thema deel uitmaakt van het samenwerkingsverband.
o De gevolgen voor RIVUS qua organisatie, betrokken partners en interne- en externe
kosten zijn beschreven in bijlagen 1 en 2 van de ambitieverklaring.

Risico’s
Er zijn vooralsnog geen risico’s te benoemen.
Financiën
De extra kosten voor 2019 en 2020 worden geraamd op totaal € 300.000. Vanuit het onlangs gesloten
bestuursakkoord klimaatadaptatie is 20 miljoen beschikbaar gesteld als cofinanciering voor o.a.
procesondersteuning. Door RIVUS is subsidie aangevraagd en verkregen voor cofinanciering van het
onderdeel klimaatadaptatie. Dit betekent dat € 75.000 is toegekend voor 2019 en € 75.000 voor 2020.
De partners dienen zelf de resterende kosten van € 75.000 per jaar te dekken in 2019 en 2020. De
voorgestelde verdeelsleutel: Provincie 1/3 deel, het waterschap 1/3 deel en gemeenten 1/3 deel. Ieder
van de 8 gemeenten brengt een gelijk deel in. Dat betekent voor Zwolle dus een extra inbreng van €
3.125. Dit kan worden gedekt vanuit het programma klimaatadaptatie.
Communicatie
nvt
Vervolg
nvt
Openbaarheid
ja

3/3

