
Geachte raadsleden,

Ons klimaat verandert! Dat hebben we deze zomer nog weer een keer gezien en gemerkt. We zijn ons daarvan 
bewust en we passen onze leefomgeving hierop aan. Samen zetten wij met alle Manifestpartners* in de Vallei en 
Veluwe de schouders eronder. Wat we hebben gedaan staat beschreven in de voortgangsrapportage van het 
Regionaal Klimaat Adaptatie Plan Vallei en Veluwe (zie bijlage) die ik u bij deze graag aanbied.

*Manifestpartners 
In 2017 hebben wij als 28 gemeenten, samen met het Waterschap en de provincies, in het verzorgingsgebied van 
de Eempolder, Gelderse Vallei en de Veluwe met elkaar het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie Vallei en 
Veluwe ondertekend: van klimaatbewust in 2017 naar klimaat robuust in 2050. Het doel is om de kans op overlast 
en schade als gevolg van de klimaatverandering in onze regio zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hebben dit in de 
afgelopen jaren uitgewerkt in het Regionaal Adaptatie Plan (RAP), met als motto ‘regionaal kennis delen, lokaal 
doen’. 
Op basis van dit RAP-actieplan trekken wij als overheden gezamenlijk op om kennis te delen, maatregelen te 
ontwikkelen en te realiseren en aanvullende financiering te organiseren. Wij werken eraan om hierbij ook de 
inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven in onze regio te betrekken, ten slotte is een belangrijk deel van 
ons gebied particulier terrein. 

Voortgangsrapportage
Bijgevoegd vindt u de eerste voortgangsrapportage. Hierin geven wij u in beknopte bewoordingen een overzicht 
van waar we aan werken en wat de eerste resultaten zijn. Die inspanning zijn bij veel van uw gemeenten ter 
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ondersteuning van, en aanvullend op, de maatregelen die lokaal uitgevoerd worden. Ons doel: Samen werken aan 
een klimaatbestendige regio in 2050!

Geef prioriteit aan de gevolgen, maar zeker ook aan de oorzaak!
Klimaatadaptatie én klimaatmitigatie zijn de twee zijden van eenzelfde opgave naar een duurzame samenleving. Ik 
hoop dat we in 2022 in de nieuwe coalitieprogramma’s daar voldoende prioriteit en ruimte aan kunnen geven. 
Vanuit onze bestuurlijke en ambtelijk samenwerking in Platform Water Vallei en Eem blijven wij de komende jaren 
in ieder geval werken aan de klimaatadaptatie en het waterrobuust maken van onze regio  (www.pwve.nl) 

Meer informatie over het Regionaal Manifest Ruimtelijk Adaptatie en het Ruimtelijk Adaptatie Plan, vindt u op de 
gezamenlijk website www.klimaatvalleienveluwe.nl  . Op deze   site kunt u ook de regionale klimaateffect atlas 
raadplegen, waarin de klimaatgevolgen voor wateroverlast, hitte en droogte worden gevisualiseerd. 

U bent van harte welkom op de Klimaattop op 3 december!
Graag wil ik u hierbij ook van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse Klimaattop Vallei en Veluwe, op vrijdag 3 
december aanstaande, van 9.30 tot 13.00 uur in het WICC in Wageningen.  

In het bijzijn van de nationale Deltacommissaris Peter Glas en met bestuurders en ambtenaren uit onze 
samenwerkingsregio presenteren wij in een aantrekkelijk programma: een overzicht van projecten, onderzoeken en 
resultaten waar we concreet aan werken. Het doel van deze Klimaattop is om elkaar te inspireren, kennis te delen 
en successen te vieren, maar ook om nieuwe opgaven en knelpunten aan de orde stellen om gezamenlijk in de 
komende jaren op te pakken. Voor meer informatie kunt u zich melden bij info@pwve.nl , onder vermelding van 
Klimaattop 2021.  

Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Hans van Daalen
Wethouder gemeente Barneveld en
Bestuurlijk voorzitter van Platform Water Vallei en Eem
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