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Betreft: Samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie en Impulsregeling

Geachte raadsleden

Uw gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 de Strategie Klimaatadaptatiegemeente Ridderkerk
vastgesteld. Met het vaststellen van de Strategie Klimaatadaptatie geven we richting aan de
uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt. Doel van de strategie is om in 2050 onze
leefomgeving waterrobuust en klimaatbestendig ingericht te hebben. Hiermee dragen we zorg voor een
leefbare en gezonde leefomgeving, zodat onze inwoners minder last hebben van weerextremen en
weten hoe ze hiermee om kunnen gaan.

Met de Strategie Ktimaatadaptatie wordt er navolging gegeven aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Vanaf 2018 geeft het kaders om met de veranderingen van het klimaat aan de slag te gaan. Met als
doel: “in 2050 is het bebouwde gebied in Nededand, inclusief vitale en kwetsbare objecten, zo goed
mogelijk waterrobuust en klimaatbestendig ingericht"

Werkregio BAR
Vanuit het landelijke Deïtaplan Ruimtelijke Adaptatie zijn de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en
Albrandswaard en het waterschap Hollandse Delta in een werkregio samengevoegd. Aan deze
werkregio is de Impulsregeling gekoppeld, waaruit iedere partij een cofinanciering kan aanvragen om
projecten klimaatbestendig en groen in te richten. Met daarin de verplichting om vanuit de werkregio
een gezamenlijke aanvraag in te dienen. Als agendalid is de provincie Zuid-Holland hierbij betrokken

Met de werkregio wordt er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Dit maakt het mogelijk om
extra financiële middelen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie aan te vragen. Uitgangspunt in
deze samenwerking is om regionaal samen te werken waar nodig en lokaal te focussen om maatwerk
te leveren

Impulsregeling
Voor de gemeente Ridderkerk is één project geselecteerd die in aanmerking komt voor extra financiële
middelen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit is het project herinrichting West fase 1 & 2
Binnen dit project krijgt de gemeente Ridderkerk extra financiële middelen voor vergroening en opvang
van water. Meer informatie over het klimaatbestendig inrichten van dit project wordt gedeeld via het
eigen project.



Financiering
Bij het vaststellen van de Klimaatvisie Ridderkerk zijn er middelen beschikbaar gesteld voor
Klimaatadaptatie. De financiering van de samenwerkingsovereenkomst en kosten die komen kijken bij
de aanvraag van de Impulsregeling, worden uit bestaand budget bekostigd.

De Impulsregeling stelt financiële middelen beschikbaar om de projecten klimaatadaptief in te richten
Eventuele gevolgen voor de projecten worden via het betreffende project gecommuniceerd met uw
raad
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