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1. Samenvatting voorstel
Klimaatadaptatie is één van de speerpunten uit het Regionaal Risicoprofiel. Daarbij is het de rol van
de veiligheidsregio om een vertaling te gaan maken van klimaatadaptatie naar de gevolgen voor
risico- en crisisbeheersing. En om samen met gemeenten en andere partners te onderzoeken hoe de
impact van klimaatverandering, volgens het principe van meerlaagse veiligheid, verder kan worden
verkleind. Vanuit het programma waterveiligheid wordt één belangrijk aspect van klimaatadaptatie
opgepakt. Aangezien er sprake is van overlap in netwerk en doelstelling en we het thema
klimaatadaptatie graag meer in samenhang willen uitvoeren, is het voorstel om het programma
waterveiligheid te verbreden naar het programma ‘klimaatadaptatie’.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Het programma ‘waterveiligheid’ te verbreden naar het programma ‘klimaatadaptatie’;
2. De (bestuurlijke) portefeuille ‘waterveiligheid’ te integreren en één geheel te maken met
‘klimaatadaptatie’.

4. Toelichting op het besluit
De wereldwijde klimaatverandering heeft nogal wat gevolgen, ook in Nederland. Het KNMI geeft
bijvoorbeeld aan dat hittegolven frequenter en extremer worden, dat het waarschijnlijk is dat er meer
zware neerslag (clusterbuien) zal vallen en dat perioden van droogte toenemen. Klimaatverandering
verhoogt het risico op natuurrampen (overstromingen, extreem weer, natuurbranden), grootschalige
ziektegolven (andere organismen) en verstoring van vitale infrastructuur.
Vanuit het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan is klimaatadaptatie dan ook niet voor
niets één van de geduide trends en speerpunt om de komende jaren op te pakken. Daarbij is het de
rol van de veiligheidsregio om de vertaling te gaan maken van klimaatadaptatie naar de gevolgen
voor risico- en crisisbeheersing. En om samen met gemeenten en andere partners te onderzoeken
hoe de impact van klimaatverandering, volgens het principe van meerlaagse veiligheid, verder kan
worden verkleind.

Het programma waterveiligheid houdt zich binnen VRHM al een aantal jaar bezig met één onderdeel
van klimaatadaptatie, namelijk de schade die gepaard kan gaan met overstromingen te beperken. Zo
maakt het programma risicoanalyses voor de hoogwater dreigingen, worden bijbehorende
handelingsperspectieven en risico- en crisiscommunicatieplannen uitgewerkt, werkt het aan overige
planvorming en OTO activiteiten en geven wij vanuit het Samenwerking Crisisbeheersing
Overstroming Randstad invulling aan de coördinerende rol bij overstromingen vanuit de kust.
De afgelopen twee jaar zien we dat ook andere klimaatgerichte thema’s binnen VRHM worden
opgepakt, zoals droogte. Daarbij wordt vaak van hetzelfde netwerk gebruik gemaakt en is er zekere
overlap met de activiteiten vanuit het programma waterveiligheid. Zo zijn we aangesloten bij de
klimaatstresstesten van gemeenten, maken wij risicoanalyses en prepareren wij ons op andere
klimaat gerelateerde risico’s zoals droogte en zijn wij aangesloten bij het provinciaal programma ‘een
weerkrachtig Zuid-Holland’.
Om deze activiteiten beter in samenhang te kunnen uitvoeren is het voorstel om het programma
waterveiligheid te verbreden naar een programma klimaatadaptatie.
Het programma klimaatadaptatie gaat zich de komende jaren onder andere bezighouden met:
- Uitwerken impactanalyse dreigingsbeeld primaire keringen, inclusief uitwerking bijbehorend
handelingsperspectief en risico- en crisiscommunicatieplan;
- Een bijdrage leveren aan gemeentelijke stresstesten/risicodialogen;
- Een bijdrage leveren aan provinciaal programma ‘Een Weerkrachtig Zuid-Holland’ en de
provinciale risicodialogen;
- N.a.v. de gemeentelijke klimaatstresstesten en provinciale risicodialogen een regionaal beeld
schetsen;
- Een bijdragen leveren aan Deltaprogramma Rijnmond – Drechtsteden, project ‘vitaal en
kwetsbaar’;
- Een partnerprofiel opstellen voor het thema extreem weer;
- Verkennen/opstellen informatiekaart voor extreem weer;
- Onderzoeken voor de mogelijkheden voor dataopbouw t.b.v. klimaatadaptatie (zowel t.b.v.
risicoduiding als crisisbeheersing).
Vanuit het programma Klimaatadaptatie wordt ieder jaar een planning gemaakt van de activiteiten die
dat jaar worden uitgevoerd (analoog aan andere jaarplannen van VRHM).

5. Kader
Vanuit het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan is klimaatadaptatie één van de
speerpunten.

6. Consequenties
Financieel:
Reeds opgenomen in de reguliere begroting.
Capaciteit:
Is opgenomen in de jaarplannen voor 2021 en verder (komt uit bestaande formatie).
Materieel:
n.v.t.
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Juridisch:
n.v.t.
Overig:
Bij het veranderen van het programma waterveiligheid naar het programma klimaatadaptatie, wordt
ook de portefeuille in het Bestuur aangepast van waterveiligheid naar klimaatadaptatie.

7. Aandachtspunten / risico’s
Aandachtspunt: Het is belangrijk om de aandacht en energie die zit in het huidige programma
waterveiligheid te behouden en te borgen binnen het programma klimaatadaptatie. Hier mag geen
afbreuk aan worden gedaan.

8. Implementatie en communicatie
In de nieuwsbrief van VRHM wordt een artikel opgenomen met de verandering van de naam en een
toelichting op de activiteiten waar het programma klimaatadaptatie zich mee bezig gaat houden.

9. Bijlagen
-

10. Historie besluitvorming
Hoofdenoverleg 7 december 2020: Akkoord
Veiligheidsdirectie 14 december 2020: Akkoord
Dagelijks Bestuur 4 februari 2021: Akkoord
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