Oproep: Samen verder versnellen naar een klimaatrobuuste gebouwde omgeving
De toenemende weersextremen en de gevolgen daarvan, ook afgelopen zomer weer, onderstrepen
hoe belangrijk het is onze gebouwde omgeving klimaatrobuust in te richten. Als vier samenwerkende
regio’s met de grootste verstedelijkingsopgave binnen onze grenzen werken we hier hard aan, samen
met ontwikkelaars, bouwbedrijven en andere maatschappelijke partners. Daar waar we kunnen,
hebben we een flinke versnelling gerealiseerd en bieden we onze inzichten, producten en
hulpmiddelen graag aan om hier ook landelijk aan bij te dragen. Tegelijkertijd vragen we de landelijke
overheid om met ons te werken aan een aantal belemmeringen en aandachtspunten.
Financieren van meerkosten
Om onze gebouwde omgeving klimaatrobuust in te richten zijn maatregelen nodig. Dit kost extra
geld en daarvoor moeten we met elkaar de bekostiging zien te vinden. We hebben inmiddels goed
inzicht in deze meerkosten en streven ernaar hiervoor oplossingen te vinden. Dat kunnen we niet
alleen. We vragen u met ons in gesprek te gaan en samen de oplossingen in beeld te brengen en toe
te passen.
Gezamenlijke doorzettingskracht
Het is tijd om de vrijblijvendheid rond deze opgave achter ons te laten. Wij vragen u om met ons, in
lijn met onze regionale afspraken, hiervoor landelijke richtlijnen te ontwikkelen met ruimte voor
regionaal en lokaal maatwerk. Zo wordt structurele borging en doorzettingskracht gerealiseerd.
Meer aandacht voor hitte(stress)
Het recente IPCC rapport laat zien dat de kans op extreme hitte beduidend groter is dan eerder werd
gedacht. Wij roepen op om bestaande (bijvoorbeeld de DPRA impulsregeling) of nieuwe financiële
middelen voor maatregelen die hittestress tegengaan, in te zetten.
Voldoende capaciteit & expertise
In veel kleinere en middelgrote gemeentes in onze regio’s is beperkt capaciteit beschikbaar voor
klimaatadaptief (ver)bouwen. We doen een dringend beroep op de landelijke overheid om deze
capaciteit te helpen organiseren.
Oog voor verdere tijdshorizon
Binnen de huidige kaders van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is de afgesproken
tijdshorizon het jaar 2050. Tegelijkertijd strekt de levensduurverwachting van de gebouwde
omgeving die we nu (gaan) creëren zich ver voorbij die datum uit. Graag gaan wij met u in gesprek
hoe we een langere tijdshorizon kunnen betrekken bij onze bouwprojecten en
gebiedsontwikkelingen.
Tenslotte
Achter het hier beschreven aanbod en de aandachtspunten schuilt een ‘wereld’ aan inzichten,
ervaringen, producten en hulpmiddelen. Graag gaan we met u in gesprek om e.e.a. nader toe te
lichten en te bespreken waar we elkaar kunnen versterken; juist door samen op te trekken kunnen
we op deze opgave nog een stevige versnelling realiseren!

