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0. Brief aan de Tweede Kamer inzake Klimaatadaptatie 
Gebouwde Omgeving 

Aanleiding 
Binnen de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) bent u verantwoordelijk voor 
de onderdelen Gebouwde omgeving en Ruimtelijke ordening. De bijgevoegde 
Nationale aanpak klimaatadaptatie gebouwde omgeving is de eerste 
overkoepelende uitwerking van de Rijkinzet voor klimaatadaptatie gebouwde 
omgeving, voor de periode 2022 tot en met 2024 (fase 1). Deze aanpak is 
meermaals aan de TK toegezegd.  
De Ministerraad heeft 11 november ingestemd met de Kamerbrief en de Nationale 
aanpak klimaatadaptatie gebouwde omgeving. 

Geadviseerd besluit 
De definitieve versie van de kamerbrief en de Nationale aanpak Klimaatadaptatie 
gebouwde omgeving (inclusief het OFL-rapport) naar de Tweede Kamer te 
verzenden. 

Kern 
• De nationale aanpak zal namens u, de minister van IenW en de minister voor 

NenS aan de Tweede Kamer worden verstuurd. 
• Met deze nationale aanpak werkt u toe naar een minder vrijblijvende aanpak 

en versnelling van klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Met als doel 
dat Nederland beter bestand is tegen het extreem weer, dat zich nu al 
voordoet, en dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. 

• Deze nationale aanpak geeft specifiek voor klimaatadaptatie in de gebouwde 
omgeving het overkoepelende verhaal, geeft houvast over de koers en legt de 
verbindingen met verschillende andere lopende programma’ s en 
beleidstrajecten. De aanpak beschrijft de ambitie van het Rijk, geeft een 
overzicht van de activiteiten van het Rijk voor de periode 2022 t/m 2024 en 
hoe het Rijk hierop wil samenwerken met de medeoverheden en andere 
stakeholders. 

• Op verzoek van de minister van VWS in de RFL zijn nog enkele 
tekstaanpassingen gedaan. Verduidelijkt is dat in de nationale aanpak 
aandacht zal zijn voor een breder gezondheidsperspectief. Niet alleen voor 
hittestress, maar ook voor bijvoorbeeld allergieën en infectieziekten.  
 

Toelichting 
• De aanpak bevat vier actielijnen: 

1) Werken aan een minder vrijblijvende aanpak; 
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2) Klimaatadaptatie standaard meenemen bij andere opgaven; 
3) De regionale en lokale uitvoeringspraktijk blijven ondersteunen; 
4) Voorbereiden van fase 2 met de medeoverheden. 

 
• In fase 1 zijn de doelen nog niet hard en voeren we de beschreven actielijnen 

van fase 1 uit. Deze activiteiten worden gedekt door middelen op de eigen 
begrotingen van BZK, IenW en LNV. Tevens bereiden we samen met de 
medeoverheden fase 2 (vanaf 2025) voor, waarin de aanpak geïntensiveerd 
wordt en een meer verplichtend karakter zal krijgen. Zo werken we toe naar 
een brede uitvoering op lokaal/regionaal niveau. Hiertoe zullen we in 
samenwerking met IenW en LNV, de medeoverheden en marktpartijen de 
komende jaren verschillende financiële verkenningen uitvoeren om zo meer 
zicht te krijgen op de kosten en baten van de aanpak en de verdeling hiervan. 
Met als doel in 2025 een goed financieel onderbouwde, interbestuurlijke 
aanpak aan een nieuw kabinet te kunnen voorleggen.  

• De nationale aanpak fase 1 is tot stand gekomen in ambtelijk overleg met 
VNG, IPO, UvW, de staf Deltacommissaris, Platform Samen Klimaatbestendig 
en enkele regio’s. De nationale aanpak gaat nog bestuurlijk besproken worden 
met de koepels. 

• Ook heeft op 29 maart 2022 het Overlegorgaan fysieke leefomgeving (OFL) 
een consultatiebijeenkomst georganiseerd over de conceptversie van de 
nationale aanpak. Het consultatierapport is 22 april aan u aangeboden en zal 
als bijlage worden meegestuurd. Er wordt in december een ambtelijke 
bijeenkomst samen met het OFL georganiseerd om aan de deelnemers terug 
te koppelen hoe hun opmerkingen en aandachtspunten een plek hebben 
gekregen in de definitieve versie van de aanpak. 

Politieke context 
Met name door D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren is in 
commissiedebatten aandacht gevraagd voor klimaatadaptatie.  
Met deze aanpak doen we twee moties af:  
1. motie Theunissen/Van Esch (Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 32 

813, nr. 1019) over het tegengaan van maladaptatie in de gebouwde 
omgeving en ruimtelijke inrichting; 

2. motie Grinwis (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 32 847, nr. 781) 
over het tegen het licht houden van de bouwvoorschriften om deze 
klimaatbestendig en waterrobuust te maken. In samenspraak met de Unie 
van Waterschappen en de staf Deltacommissaris vinden we dat met de 
landelijke maatlat en de richtinggevende uitspraken vanuit ‘water en bodem 
sturend’ er voldoende invulling wordt gegeven aan deze motie. Er is geen 
separaat onderzoek nodig. 

Financiële/juridische overwegingen 
In overleg met het ministerie van Financiën is een fasering in de activiteiten 
aangebracht. Een fase 1 waarin de betrokken departementen de beschreven 
activiteiten vanuit hun eigen begroting dekken. Tegelijkertijd voert het Rijk samen 
met de medeoverheden enkele financiële verkenningen uit om de kosten en baten 
van de aanpak in beeld te brengen wanneer deze in fase 2 geïntensiveerd wordt 
en een meer verplichtend karakter krijgt. Met als doel om in 2025 een goed 
financieel onderbouwde, interbestuurlijke aanpak aan een nieuw kabinet te 
kunnen voorleggen. 
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Krachtenveld 
Partijen zijn blij dat het Rijk met deze aanpak een eerste stap zet. Men ziet veel 
beweging bij het Rijk met o.a. de ontwikkeling van de landelijke maatlat, de 
beleidsbrief Water en Bodem sturend en de ruimtelijke uitvraag aan provincies. Er 
is grote bereidheid om mee te werken aan de uitvoering van de aanpak. Zorgen 
hebben hoofdzakelijk betrekking op de uitvoerbaarheid van de aanpak in de 
praktijk en de mensen/middelen die daarvoor nodig zijn. 

Uitvoering 
Er zijn nog diverse vragen over de doorwerking van de landelijke kaders naar de 
uitvoering op lokaal/regionaal niveau. Door bij de verdere uitwerking samen op te 
trekken met gemeenten, provincies en waterschappen (Actielijn 4) maar ook 
andere stakeholders te betrekken (via het OFL) willen we meer zicht krijgen op 
mogelijke belemmeringen bij de doorwerking lokaal/regionaal en in de uitvoering 
en oplossingsrichtingen daarvoor. 

Communicatie 
Samen met IenW en LNV wordt een nieuwsbericht opgesteld. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief aan Tweede Kamer    

2 Nationale aanpak 
Klimaatadaptatie gebouwde 
omgeving 

 

3 OFL-rapport 22 april 2022  
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