
PARTNER/NAAM MANIFESTREGIO 
KLIMAAT 
VALLEI & VELUWE

REGIO NOORD VELUWE SAMENWERKING 
WATER OOST VELUWE

PLATFORM WATER 
VALLEI & EEM

RIJN OOST VEILIGHEIDSREGIO’S DIJKVERBETERINGEN ADAPTIEVE STRATEGIE 
DRINKWATERVOOR-
ZIENING GELDERLAND 
(INCL.  3DW)

DELTAPROGRAMMA 
AGRARISCH 
WATERBEHEER

WAT WAARTOE
THEMA’S/OPGAVEN/
AMBITIE (INHOUD)

Manifest 
Klimaatbestendige 
regio VV 2050 en RAP 
2027 (DPRA)

waterketen en 
klimaatadaptatie

waterketen en 
klimaatadaptatie

waterketen en 
klimaatadaptatie

KRW, Zoetwatervoor-
ziening Oost NL  (ZON), 
verantwoording DPRA 
Rijk

veiligheid en 
risisobeheersing NOG, 
GM

HWBP Borgen drinkwatervoor-
ziening korte termijn 
en toewerken naar 
duurzame drinkwater-
voorziening in duurzaam 
watersysteem

landbouw verbeteren 
waterkwaliteit en kli-
maatadaptatie

AARD netwerksamenwerking, 
tactisch, kennisdelen, 
aanjagen en samen ont-
wikkelen

netwerksamenwerking 
+ werkregio DPRA

netwerksamenwerking 
+ werkregio DPRA

netwerksamenwerking 
+ werkregio DPRA

Afstemming KRW; 
netwerksamenwerking 
en programmering 
uitvoering en daarmee 
strategisch, ontsluiten 
Rijksbudget ZON, 
bestuurlijke agendering 
en afstemming

Gemeenschappelijke 
regeling gemeenten

dijkverbeteringen 
gevolgbeperking

Samenwerking provin-
cie, Gelderse water-
schappen en Vitens aan 
uitwerking maatregelen 
korte termijn, middel-
lange termijn en lange 
termijn.

stimuleringsprogramma

PROGRAMMAS/
PROJECTEN/
TRAJECTEN

Regionaal Adaptatie 
Plan 2020-2027 met 14 
regionale speerpunten

samen optrekken in 
instrumentarium 
ontwikkelen; RAP, DPRA 
Impulsgelden

kennisuitwisseling, 
DPRA  Impulsgelden, 
RAP

kennisuitwisseling, 
DPRA  Impulsgelden, 
RAP

SGBP3, ZON 
uitvoeringsprogramma 
en bestuursovereen-
komst; DPRA richting 
RIJk, strategische 
grondwateragenda

(Natuur)branden, over-
stromingen, extreem 
weer, gezondheid etc

Grebbedijk, Apeldoorns-
kanaal (en Rijnkade 
Arnhem)

Komen tot een 
adaptieve strategie 
drinkwatervoorziening 
met  routekaart

programma landelijk 
(onder POP/NPLG) met 
provinciale uitwerking; 
ook relatie met ZON 
uitvoering maatregelen

WIE
PROVINCIE G x x x x x
WATERSCHAP VV x x x x x
PUTTEN x x
NUNSPEET x x
HARDERWIJK x x
HATTEM x x
ERMELO x x
NIJKERK x x
ELBURG x x
OLDEBROEK x x
BARNEVELD x x
EDE x x
RENKUM x x
WAGENINGEN x x x
HEERDE x x
EPE x x
APELDOORN x x x
BRUMMEN x x
VOORST x x
ANDEREN prov U Amersfoort prov G. O, Dr, U 

(voor KRW ook Flev) 
Waterschappen Wrij, 
VeV, DOD, Vstr, Rijk (LNV 
en I&W) gemeenten, 
Vitens, TBO’s LTO….

Vitens LTO

GGD’s Veenendaal Waterschap Rijn en 
IJssel

Veiligheidsregios Renswoude Waterschap Rivieren-
land

RWS Bunschoten-
Spakenburg

Vitens Ede
Soest
Eemnes

Overlegtafels Water(keten) & klimaatadaptatie Gelderland
 tafel = een langdurige samenwerking tussen meerdere partijen op basis van gedeelde ambitie en/of rol in een programma WATER IN DE HOOFDROL 



Overlegtafels Water(keten) & klimaatadaptatie Gelderland
 tafel = een langdurige samenwerking tussen meerdere partijen op basis van gedeelde ambitie en/of rol in een programma ANDER HOOFDTHEMA

PARTNER/NAAM CLEANTECH REGIO NOVI REGIO ZWOLLE FOOD VALLEY VELUWE ALLIANTIE EERBEEK-LOENEN 2030 NATUUR 
HERSTELSTRATEGIEEN 
N2000

NATUUR ONDERZOEK 
OVERGANGSGEBIEDEN

VERSTEDELIJKINGS-
STRATEGIE 
ARNHEM-NIJMEGEN-
FOODVALLEY

NPLG

WAT WAARTOE
THEMA’S/
OPGAVEN/
AMBITIE (INHOUD)

Circulaire economie, 
wonen, energietransitie, 
mobiliteit, onderwijs, 
techniek

klimaatrobuuste en 
economisch 
vitale regio

agrifood Europese 
topregio

veluwe op 1 : 
versterken recreatie 
en toerisme icm 
natuur Veluwe

werkgelegenheid 
en  leefbaarheid 
verbeteren

versterken staat an 
instandhouding van 
habitattypen vegetatie, 
soorten en beken

versterken staat van 
instandhoudig habitat-
typen en soorten rondom 
de N2000 - gebieden 
onderdeel van natuur-
pact 2.0

Groene metropool: 
samen komen tot een 
(verstedelijkings)
strategie voor wonen, 
werken en bereikbaar-
heid 2025-2040

AARD Regiodeal met Rijk en 
regiopartners; 
daarnaast/onder 
netwerk stedendriehoek

speciale status  NOVI - 
samenwerking 
regio-Rijk, 2021

samenwerking overheid 
(Gemeenschappelijke 
regeling gemeenten), 
onderwijs en onder-
nemers; Regiodeal 
toekomstbestendige 
landbouw, gezonde 
voeding en K&I

netwerksamenwerking gebiedsproject op 
basis van 
intentieovereenkomst

Gebiedsproject op 
basis van 
afspraken met Rijk

Gebiedsproject op 
basis van afspraken 
met Rijk ingebed in GMS

Rijk, prov G, Groene 
metropoolregio AN, 
regio FV en 
26 gemeenten; eind 
2022 verstedelijkings- 
akkoord ondertekening 
en gebiedsuitwerkin-
gen

PROGRAMMAS/
PROJECTEN/
TRAJECTEN

oa RES, Woonagenda, 
Waterprogramma 
(innovatie-techniek)
traject Waterkoplopers 
Industrie Gelderland 
(lobby)

strategische agenda 
2020-2025,  
oa Boer aan het Roer

Park van de Toekomst 
(regiodeal), 
Masterplan 
IJsselvallei; 
jaarlijks veluwe 
congres, 

samenwerking om 
projecten uit te voeren 
op het vlak van een 
goed woon- en werk-
klimaat en een beter 
milieu.

komen tot een 
uitvoeringsprogramma 

komen tot een 
uitvoeringsprogramma 

contourennotitie 
met bouwstenen; 
concept strategie 
huizen en werklocaties 
incl klimaatadaptatie

WIE
PROVINCIE G x x x x x x x
WATERSCHAP VV x x x x
PUTTEN
NUNSPEET x
HARDERWIJK
HATTEM x
ERMELO
NIJKERK x
ELBURG x
OLDEBROEK x
BARNEVELD x
EDE x
RENKUM
WAGENINGEN x
HEERDE x x
EPE x
APELDOORN x
BRUMMEN x x
VOORST x
ANDEREN prov O 22 regiogemeenten, 

4 provincies, 
waterschappen

regio Foodvalley 
(bestaat uit reg over-
heden onderwijs en 
kennisinstellingen)

Cleanteachregio industriekring 
Eerbeek-Loenen

TBO’s TBO’s en LTO

Lochem Renswoude regio Foodvalley
Zutphen Rhenen regio Noord veluwe
Deventer Scherpenzeel regio Zuid Veluwe
kennisinstellingen Veenendaal
ondernemers Provincie Utrecht


