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1. Ondergetekenden

Gemeente Bunnik

Gemeente Houten

Gemeente Nieuwegein

Gemeente Oudewater

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Utrecht

Gemeente Woerden

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Provincie Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen;

2. Overwegende dat:

a) Partijen erkennen dat klimaatverandering en de daarmee samenhangende risico's van
overstroming, extreme neerslag, droogte en hitte op economische waarden (of publieke en
private bezittingen/assets) en volksgezondheid aanleiding is om op een andere wijze naar
de bebouwde omgeving (en daarmee de ruimtelijke ordening) te kijken.

b) Partijen op dit op deelthema's al langerbezig zijn, en ook nog zoekende zijn hoe zij op een

doelmatige en effectieve manier de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd kunnen
bieden.

c) Partijen aangeven dat samenwerking met andere partijen in de regio bijdraagt aan de

onder b) genoemde doelmatigheid en effectiviteit.
d) Partijen al samenwerken aan een doelmatige, duurzame en efficiënte afvalwaterketen en

regionaal afvalwaterketen beleid;
e) Partijen een samenwerking voorbereiden op het concept meerlaagsveiligheid, waaronder

het thema overstromingsrobuust bouwen, dat het vigerend beleid van rijk en provincie in

de praktijk kan brengen;
f) Partijen samenwerken vanuit ieders eigen rol, bevoegdheid en verantwoordelijkheid en

vigerend beleid uitgangspunt is;

3. verbinden zich aan de volgende intenties:
S) Gaan samen in een "Coalitie Regio Utrecht" verder aan de slag met ruimtelijke adaptatie

en klimaatopgavenf door het verder in beeld brengen van de lokale klimaatveranderings-
opgave(n) en hiervoor gebruik te maken van een gedeeld referentiekader.

h) Nodigen andere partijen uit om deel te nemen in deze Coalitie, Zowel andere overheden als
regionale corporaties, burgers, NGO's en diverse sooften bedrijven en lokale industrie, om
zich aan te sluiten bij deze Coalitie.

i) Gaan als Coalitie een Plan van Aanpak opstellen. In dit Plan van Aanpak staat onder andere
aangegeven:

o De overwegingen om een Plan van Aanpak op te stellen;
o De rol en bijdragen van de betrokken partijen in tijd en geld;
o Op welke manier hierbij wordt samengewerkt met de andere partijen.
o Slotbepalingen.
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j) De Coalitie dient het Plan van Aanpak in voor het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke
Adaptatie (als onderdeel van de Klimaatagenda, Adaptatieplan).

k) Het sluiten van een Coalitie betekent onder andere dat partijen gebruik maken van
bestaande kennis (lopende projecten, programma's en onderzoeken) en aansluiten bij
vigerend beleid en initiatieven die reeds lopen op dit terrein en gaat deze niet opnieuw
doen;

l) Het waterschap treedt voor de duur van deze intentieverklaring op als begeleider van het
proces.

4. Slotbepalingen
Deze intentieverklaring treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en geldt voor de
periode tot 1 januari 2076.

Deze intentieverklaring mag openbaar worden gemaakt, waardoor andere partijen kennis kunnen
nemen van de afgesloten intentieverklaring, zodat navolging van deze intentieverklaring kan
worden bevorderd en andere partijen zich kunnen aansluiten bij de Coalitie.

De intentieverklaring kan worden ondertekend in meerdere exemplaren. Ieder ondertekend
exemplaar wordt geacht een origineel exemplaar te zijn en alle exemplaren gezamenlijk vormen
een en dezelfde intentieverklaring. De handtekeningenpagina van ieder exemplaar kan worden
toegevoegd aan ieder ander exemplaar om de volledig ondertekende intentieverklaring te vormen

De intentieverklaring en/of de handtekeningenpagina's kunnen via e-mail of fax tussen partijen
worden uitgewisseld en een via e-mail of fax uitgewisselde handtekening van iedere partij wordt
geacht een originele handtekening te zijn.

Partijen komen overeen dat de afspraken van deze intentieverklaring niet in rechte afdwingbaar
ztJn.

5. Ondertekening (op alfabetische volgorde)
Getekend te Utrecht op 9 oktober 2Ol4
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Vervolg ondertekening
Getekend te Utrecht op 9 oktober 2OI4

gemeente Houten

Gemeente Houten, vertegenwoordigd door:

Handtekening:

Naam: Herman Geerdes

Functie: Wethouder
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Vervolg ondertekening
Getekend te Utrecht op 9 oktober 20L4
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Gemeente N ieuwegein, vertegenwoordigd door:

Handteken g

lt

Naam: Peter Snoeren

Functie: Wethouder
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Vervolg ondertekening
Getekend te Utrecht op 9 oktober 2Ot4

Gemeen e Stic tse Vecht, vertegenwoordigd door:

Handtekening:

Naam: Pieter de Groene

Functie: Wethouder
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Vervolg ondertekening
Getekend te Utrecht op 9 oktober 2OL4

Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door:

Handtekening:

aam: Kees Geldof

Functie: Wethouder
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Vervolg ondertekening
Getekend te Utrecht op 9 oktober 20t4

Gemeente Woerden, vertegenwoord¡gd door:

Handtekeni

Naam: Cor va

Functie: wethouder
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Vervolg ondertekening
Getekend te Utrecht op 9 oktober 2Ot4

provincie = Uú recht

Provinc¡e Utrecht, vertegenwoordigd door:

Handtekening:

Naam: Ralph De Vries

Functie: Gedeputeerde
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Vervolg ondertekening
Getekend te Utrecht op 9 oktober 2Ot4

HOOCHEEMRAADSCHAP

DE STICHTSE
RUNTANDEN

I

Hoogheemraadschap De Stichtse R¡jnlanden,

vertegenwoord igd door :

Handtekening:

Naam: Patrick Poelmann

Functie: Dijkgraaf
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