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Met deze brief informeren wij u over de regionale klimaatadaptatiestrategie (RAS) van de werkregio 
Groningen en Noord Drenthe. 
 
De adaptatiestrategie beschrijft op hoofdlijnen de aanpak om onze regio in de toekomst klimaatbestendig 
en waterrobuust te houden. Willen we onze gemeente leefbaar houden en voorkomen dat we steeds 
meer overlast gaan ervaren, dan moeten we ons aanpassen. Zowel in de inrichting van onze fysieke 
leefomgeving als in ons gedrag. 
 
In het bestuursakkoord klimaatadaptatie is vastgelegd dat gemeenten, waterschappen en provincies via 
stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s de klimaatadaptatie opgave in beeld moeten brengen 
en vervolgens maatregelen nemen. Via een regionale stresstest is de regionale opgave in beeld 
gebracht. Uit de regionale stresstest blijkt dat niet alle opgaven via lokaal beleid kunnen worden ingevuld, 
maar dat er ook opgaven zijn waarbij een regionale aanpak de voorkeur heeft. Vandaar dat wij als 
werkregio een adaptatiestrategie hebben opgesteld. 
 
De adaptatiestrategie beschrijft hoe de regionale samenwerking wordt aangepakt. Dit is vertaald in tien 
handelingsperspectieven De handelingsperspectieven zijn onder te verdelen in drie opgaven; 
1.         Klimaatrobuuste ruimtelijke ordening en -inrichting 
2.         Klimaatrobuust watersysteem 
3.         Klimaatrobuuste vitale en kwetsbare functies 
 
De opgaven zijn in de RAS in beeld gebracht en uitgewerkt in concrete acties. Ook is een actiehouder 
benoemd welke verantwoordelijk is voor de opstart van de actie. 
 
Concreet bestaat de werkregio waar wij onderdeel van uitmaken uit de volgende partijen: gemeenten 
Noordenveld, Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Westerwolde, 
Stadskanaal, Pekela, Veendam, Eemsdelta, Het Hogeland en Westerkwartier en de waterschappen 
Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. De provincies Drenthe en Groningen en de Veiligheidsregio's van deze 
provincies, waterbedrijf Groningen en WMD water. 
 
De RAS en het nog op te stellen bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn voorwaarde om vanuit de regio 
een aanvraag in te kunnen dienen voor een Rijksbijdrage uit de impulsregeling klimaatadaptatie. De 
Rijksbijdrage kan alleen via de werkregio worden aangevraagd en niet door individuele overheden. De 
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Rijksbijdrage bedraagt 33% van de uitvoeringskosten van klimaatadaptatiemaatregelen in de periode 
2021-2027. Voor onze regio is € 13,1 miljoen beschikbaar. 
 
De adaptatiestrategie beschrijft de regionale aanpak op hoofdlijnen. Het vertalen van de aanpak op lokaal 
niveau is een verantwoordelijkheid van de betrokken partijen zelf. 
Om in aanmerking te komen voor de impulsgelden zullen wij de projecten uit ons eigen lokale 
uitvoeringsprogramma inbrengen in het uitvoeringsprogramma van de adaptatiestrategie. 
 
Naast de impulsregeling klimaatadaptatie RAS is voor onder andere Tynaarlo ook de impulsregeling 
klimaatadaptatie uit het werkprogramma zoetwater Regio IJsselmeer beschikbaar. De provincie Drenthe 
heeft in 2020 namens haar, de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld, Groningen, de 
waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest een aanvraag gedaan. Door de gemeenten zijn uit de 
GRP’s de projecten opgegeven die hier voor in aanmerking komen. De afhandeling van de procedure van 
aanvraag is vertraagd. Conform aanvraag in 2020, is aangegeven dat de regeling ondanks de vertraging 
geldt vanaf 1 januari 2022. Voor de deelnemende partijen betekent dit dat de opgegeven projecten niet 
nogmaals bij de subsidie van de RAS opgegeven mogen worden. En andere projecten, mits ze aan de 
voorwaarden voldoen bij de RAS opgegeven kunnen worden. 
 
In 2022 wordt de adaptatiestrategie uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. In het 
uitvoeringsprogramma maken we als werkregio afspraken over de activiteiten die we ondernemen om 
invulling te geven aan de adaptatiestrategie. Tevens gaan we als werkregio in 2022 een aanvraag doen 
voor de impulsgelden. Hierover zullen wij u op de hoogte houden en in de loop van dit jaar opnieuw 
informeren. 
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