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Datum 19 september 2017 

Betreft Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 

Geachte bestuurders, 

Namens alle partners in het deltaprogramma bieden wij u het Deltaprogramma 

2018 aan, dat door het kabinet is vastgesteld en op Prinsjesdag naar de Tweede 

Kamer is gestuurd. Nieuw hierin is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Dit plan 

zal - net als het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater – vanaf dit 

jaar een vast onderdeel zijn van het jaarlijkse Deltaprogramma.  

Ruimtelijke adaptatie 

Door klimaatverandering nemen de extremen in het weer toe. Hevige neerslag 

komt in Nederland vaker voor. Ook moeten we rekening gaan houden met 

periodes met meer hitte en droogte. Tegelijkertijd neemt de omvang van het 

bebouwde gebied toe. Wateroverlast en hittestress komen daardoor vaker voor. 

Het is van belang om ons land weerbaarder te maken voor deze extreme 

weersomstandigheden en te zorgen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste 

inrichting. Hierbij houden we ook rekening met het beperken van de gevolgen van 

een eventuele overstroming. Dit roept op tot actie; als we namelijk niets doen, 

kan de schade in onze bebouwde maar ook landelijke gebieden flink oplopen. In 

2014 is daarom de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie genomen, met de 

afspraak dat alle overheden ruimtelijke adaptatie uiterlijk in 2020 in hun beleid 

verankeren en gezamenlijk aan de slag gaan, zodat Nederland in 2050 

klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.  

We hebben afgelopen jaar in het deltaprogramma geconstateerd dat er veel 

initiatieven zijn gestart, maar dat versnelling en intensivering van de aanpak 

nodig is. Daarom hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de 

handen ineengeslagen. In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie hebben we de basis 

gelegd voor een gestructureerde, landsdekkende aanpak door overheid, burgers 

en bedrijven om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het 

deltaplan versterkt lopende initiatieven en intensiveert de inzet op onderwerpen 

waar op dit moment nog minder aan wordt gedaan. 
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Ambities  

Het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie roept op tot actie. We hebben in het 

plan zeven ambities geformuleerd. Ten eerste is afgesproken dat alle gemeenten, 

waterschappen, provincies en het Rijk (inclusief Rijkswaterstaat) uiterlijk in 2019 

samen met betrokkenen in hun eigen regio een stresstest hebben uitgevoerd. Dit 

om lokaal en regionaal inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden voor 

weersextremen. Op dit moment werken we aan een standaard stresstest, als 

hulpmiddel.  

Vervolgstap is om als regio te komen tot een strategie met concrete 

uitvoeringsmaatregelen. Hierbij is het zinvol om de maatregelen zoveel mogelijk 

te koppelen aan al geplande ingrepen en andere ruimtelijke opgaven zoals de 

energietransitie en de stap naar een circulaire economie. Ruimtelijke adaptatie 

moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van alle fysieke ingrepen in ons land. 

Ook dient de opgave van ruimtelijke adaptatie in beleid (zoals de omgevingsvisies 

die komende periode worden opgesteld) en – indien nodig – in regelgeving te 

worden geborgd. Tot slot moeten we ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op 

calamiteiten, die we helaas niet kunnen uitsluiten. 

Niet iedereen hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Vanaf 2018 zal het Platform 

Samen klimaatbestendig beschikbaar zijn om de aanwezige kennis, kunde en 

ervaringen samen te brengen en de uitwisseling tussen decentrale overheden en 

private professionals te faciliteren. Zo kunnen we op basis van praktijkervaring 

met elkaar meedenken over proces en inhoud en over de bredere toepassing van 

lokaal ontwikkelde oplossingen. Het platform geeft vanuit praktijkervaring 

antwoord op de veelgestelde vraag “hoe dan?”.  

Het huidige Stimuleringsprogramma Ruimtelijke adaptatie wordt voortgezet. Dit 

programma ondersteunt partijen bij de implementatie van ruimtelijke adaptatie 

door bijeenkomsten te organiseren en te investeren in living labs, pilots en 

experimenten. 

Regionale samenwerking 

De ambities, afspraken en acties uit het deltaplan zijn alleen te realiseren als we 

gezamenlijk aan de slag gaan. Geen enkele partij kan het alleen. Er wordt lokaal 

en regionaal al veel samengewerkt maar er is nog geen landsdekkend overzicht 

van deze samenwerking. De Unie van Waterschappen, het IPO en de VNG brengen 

in beeld hoe de regionale samenwerking er in het hele land uit gaat zien.  

Daarnaast bespreekt de Nationale Stuurgroep Deltaprogramma in november een 

voorstel hoe we jaarlijks in het deltaplan de voortgang gaan rapporteren en de 

verbinding willen leggen met de andere opgaven van het Deltaprogramma: 

waterveiligheid en zoetwater. Hierbij sluiten we aan bij de bestaande 

overlegstructuur van het Deltaprogramma. 

Aan de slag 

Naast het werken aan waterveiligheid en de zorg voor voldoende zoetwater is 

ruimtelijke adaptatie urgent en nodig om met een veranderend klimaat in onze 

delta te kunnen blijven wonen en werken. Wij roepen u op om met de ambities uit 

het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie aan de slag te gaan en hierbij tempo te 

maken. U kunt hiervoor kennis en inspiratie opdoen op het Deltacongres op 2 

november a.s. Voor meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden, kunt 
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u terecht op https://www.deltacommissaris.nl/nationaaldeltacongres/achtste-

nationaal-deltacongres-2017.

W.J. Kuijken 

Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma 

P.R. Heij 

Directeur-Generaal Ruimte en Water, Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

I.R. Adema

Voorzitter subcommissie Water, Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J.H. Oosters  

Voorzitter van de Unie van Waterschappen 

B.J. de Reu 

Bestuurslid portefeuille Water van het Interprovinciaal Overleg 
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