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Aan de leden van de Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) 

 
Uitnodiging voor de online adviserende bijeenkomst van 
de Regionale Raadscommissie Noordkop op woensdag 
26 mei 2021 aanvang: 19:30 uur. 
 
Geachte commissieleden, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de online adviserende 
bijeenkomst van de Regionale Raadscommissie Noordkop van de vier Noordkop 
gemeenten op woensdag 26 mei 2021. 
De bijeenkomst vindt plaats via het Microsoft Teams platform en start om 19:30 uur. 
(Inloggen met de inloglink, die u begin volgende week zult ontvangen, is mogelijk vanaf 
19:15 uur.) 
 
Deze (korte) bijeenkomst staat met name in het teken van het advies met betrekking tot 
de Strategie Klimaatadaptatie. 
  
De Strategie Klimaatadaptatie Noordkop vloeit voort uit de ambities van het landelijke 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hierin hebben alle overheden in Nederland afgesproken om 
zich, samen met bedrijfsleven en inwoners, voor te bereiden op een veranderend klimaat. 
Daarom willen zij vanaf 2020 klimaatadaptief handelen verankerd hebben in beleid en 
handelen, zodat in 2050 Nederland klimaatbestendig is ingericht. 
Ook de gemeenten in de regio Noordkop worden geconfronteerd met de gevolgen van een 
veranderend klimaat. Hevige neerslag, langdurige droogte, extreme hitte en 
zeespiegelstijging kunnen schade toebrengen aan economie, gezondheid en veiligheid in de 
regio. Als we die risico’s willen beteugelen, is bundeling van krachten en een gezamenlijke 
regionale aanpak gewenst. Er is derhalve behoefte aan een gedragen regionale 
klimaatadaptiestrategie. 
Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan een veranderend 
klimaat en de schadelijke gevolgen van die verandering probeert te beperken.  
Op maandag 17 mei is de aanpak zoals de Noordkop gemeenten die voorstaan in een 
beeldvormende informatieve bijeenkomst besproken en toegelicht. 
Nu wordt aan de leden van de Regionale Raadscommissie gevraagd om de raden te 
adviseren deze strategie vast te stellen. 
 
Daarnaast is er ter kennisname het jaarverslag 2020 van de Regionale samenwerking De 
Kop Werkt! 

 

 
De Agendacommissie van de Regionale Raadscommissie Noordkop. 

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/deltaplan-ra/

