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1. De rapportage klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar vast te

stellen
Inleiding
Door de toenemende klimaatverandering is er landelijk een sterk gevoel van urgentie en
noodzaak omtrent klimaatadaptatie ontstaan. In 2014 is om deze reden door het Rijk de
Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie genomen, waarin is gesteld dat Nederland in 2050
klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Om dit doel te behalen is in dezelfde
deltabeslissing ook gesteld dat alle Nederlandse overheden in 2020 klimaatbestendigheid en
waterrobuustheid in hun beleid en handelen hebben verankerd. Om de overheden te
ondersteunen bij de uitvoering van de deltabeslissing, heeft het Rijk in 2017 het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gepubliceerd. Sinds 2018 werkt regio Alkmaar in regionaal verband
aan de invulling van de opgaven uit het DPRA om klimaatbestendig inrichten breder en dieper te
borgen in de ambtelijke organisaties. Dit heeft ertoe geleid dat de regio een
klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda heeft opgesteld.
De klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda geeft het proces en de uitvoering aan om
structureel te komen tot een klimaatbestendig Heerhugowaard en Langedijk in 2050. Daarom is
deze strategie kaderstellend en wordt ter vaststelling aan u voorgelegd.
In de informatienota in de bijlage is meer informatie te vinden over de impulsregeling en het
proces waarmee de uitvoeringsstrategie en agenda tot stand is gekomen.
Beoogd effect
In 2050 is de regio Alkmaar Klimaatrobuust ingericht. Daarmee zijn we voorbereid op
klimaateffecten zoals wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. De komende 5 jaar werken
we samen met de andere gemeenten en het waterschap om deze doelstelling te realiseren.
Argumenten
1.1 Volgens de Deltabeslissing (2014) dienen alle gemeenten in 2050 klimaatrobuust ingericht te
zijn.
Vanuit het Rijk is besloten dat alle gemeenten klimaatrobuust ingericht moeten zijn in 2050.
Dit is van belang omdat het klimaat verandert, hierdoor worden gemeenten kwetsbaarder
voor zaken als hittestress, wateroverlast, droogte en overstroming. Door nu maatregelen te
nemen om deze risico’s te verkleinen, bereiden we ons hier goed op voor.
1.2 De klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda moeten bestuurlijk vastgesteld zijn om
aanspraak te kunnen maken op de subsidie uit de impulsregeling
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De impulsregeling klimaatadaptatie van het Rijk vereist dat de uit te voeren klimaatbestendige
projecten waar subsidie voor wordt aangevraagd worden onderbouwd met een door het
bestuur vastgestelde klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. Het vaststellen van de
uitvoeringsstrategie en agenda maakt het mogelijk om de subsidie aan te vragen.
1.3 De klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda geeft het proces en de uitvoering aan
om structureel te komen tot een klimaatbestendige Regio Alkmaar in 2050.
In de klimaatadaptatie strategie en uitvoeringsagenda staat beschreven wat we de komende
5 jaar doen om tot een klimaatbestendige regio Alkmaar komen. Om de ambitie
klimaatrobuust 2050 te kunnen realiseren is het van belangd dat we dit jaar beginnen met
stappen zetten.
Kanttekeningen
1.1 Er is regionale samenwerking nodig om de realisatie van de uitvoeringstrategie en agenda
succesvol te maken
Het grootste deel van de acties in de uitvoeringsagenda moet regionaal worden opgepakt.
Om dit te kunnen doen is het dus van belang dat de regionale samenwerking structureel blijft
bestaan. Als de regionale samenwerking zou stoppen is het zeer onwaarschijnlijk dat de
plannen gerealiseerd kunnen worden. Om te voorkomen dat de samenwerking uit elkaar valt
is afgesproken dat de regio structureel bij elkaar komt. Hiermee borgen we de voortgang van
de samenwerking en de activiteiten in de uitvoeringsagenda.
Financiële gevolgen
Niet van toepassing. Dekking uit bestaande budgetten.
Preventief toezicht

 Ja
 Nee
Communicatie
De uitvoeringsstrategie en agenda zullen openbaar gemaakt worden via de gemeente website.
Uitvoering
Na vaststelling van de strategie en uitvoeringsagenda zal er in regionaal verband begonnen
worden met de uitvoering.
Monitoring/Evaluatie
Op jaarlijkse basis zal de gekeken worden of de uitvoeringsagenda gehaald wordt en of er extra
acties nodig zijn. Op basis hiervan kan de uitvoeringsagenda bijgesteld worden.
Bijlagenr.
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PRO032972
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