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GroenLinks 1 In de Statenbrief staat het volgende: “In 2022 zal worden 
gewerkt aan het uitwerken van een toekomstbeeld hoe een 
klimaatbestendig en waterveilig Utrecht er uit zal zien in 
2040.”

 Gaat dit toekomstbeeld ook gepaard met een 
uitvoeringsagenda c.q. aanpak om het 
toekomstbeeld in 2040 te bereiken?

Het opstellen van een voorstel hoe dit traject er uit zou kunnen zien 
(breed of smal) zit nog in de opstartfase en verkenningsfase. Intentie is 
dat het in elk geval ook een aanzet geeft tot gedachtenvorming voor de 
fase na 2023 (de looptijd van het Programma Klimaatadaptatie) en input 
voor een nieuw coalitieakkoord. Het ligt voor de hand om bij dit 
toekomstbeeld ook eerste uitspraken te doen over hoe dit 
toekomstbeeld gerealiseerd kan worden.

2 Op pagina 8 van de voortgangsrapportage wordt gesteld 
dat de afspraken m.b.t. klimaatadaptatief ontwikkelen 
mogelijk meer bindend gemaakt moet worden in de regels 
van het Omgevingsplan. 

 Om wat voor regels gaat het dan en hoe kan dit 
geborgd worden?

We gaan er in eerste instantie vanuit dat via de Afspraken 
Klimaatadaptief Bouwen alle partijen daadwerkelijk hun 
verantwoordelijkheid pakken om de omslag naar klimaatadaptief 
ontwikkelen te bereiken. Voor nu geldt: de afspraken klimaatadaptief 
bouwen zijn net met elkaar gemaakt, er zijn intenties uitgesproken om 
deze te gebruiken en de komende tijd zal in de praktijk blijken op welke 
manier deze gebruikt gaan worden. Voor zover het gaat over 
nieuwbouw zijn deze afspraken ook integraal overgenomen in het 
Convenant Duurzame Woningbouw. Dat versterkt het effect van de 
afspraken. Hier ligt een belangrijke taak bij gemeenten, bouwers en 
ontwikkelaars om de afspraken te realiseren. Hierbij is het 
omgevingsplan een instrument dat gemeenten kunnen inzetten. Mocht 
nu blijken dat er onvoldoende voortgang wordt geboekt, zullen we 
gezamenlijk met de andere partijen kijken of er regels gesteld moeten 
worden. Zo werkt minister Hugo de Jonge, Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, aan een nationale ‘maatlat’ voor klimaatadaptief 
bouwen. De vorm en borging van de regels zullen dan bepaald moeten 
worden, zodat ze het doel dienen en passen binnen de landelijke 
regelgeving van onder andere het bouwbesluit en de omgevingswet.

3 Op pagina 24 valt te lezen dat gemeenten verantwoordelijk 
zijn voor het opstellen van hun eigen ‘lokale 
adaptatiestrategieën’. 

 Zit hier een verplichting aan vast, zo ja van waaruit 
komt die verplichting? En is er ook een moment 
waarop elke gemeente een dergelijke strategie 

Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn er zeven 
ambities opgesteld om tot een klimaatadaptief Nederland te komen. 
Overheden voeren deze ambities over het algemeen stap voor stap uit. 
Voorbeelden van  deze ambities zijn het laten uitvoeren van 
stresstesten, wat de meeste gemeenten in Nederland ondertussen 
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moet hebben gemaakt, of is dat vrijblijvend?

hebben gedaan. Handelen bij calamiteiten is een andere ambitie, maar 
ook het voeren van  ‘risicodialogen’ en het opstellen van concrete 
uitvoeringsagenda’s. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat door alle 
overheden is bekrachtigd, is de ambitie vastgelegd dat in 2020 en 2021 
die uitvoeringsagenda’s worden opgesteld. Dit is echter niet juridisch 
afdwingbaar en moet gezien worden als een inspanningsverplichting. 
Veel gemeenten hebben inmiddels al adaptatiebeleid ontwikkeld. Een 
groeiend aantal gemeenten en werkregio's heeft een uitvoeringsagenda 
klimaatadaptatie vastgesteld of is daar mee bezig. Werken aan 
klimaatadaptatie is een doorlopend proces. Zo zullen stresstesten 
regelmatig herhaald moeten worden. 

4 Op pagina 25 valt te lezen dat de voortgang wordt 
gemonitord. 

 Wat wordt er precies gemonitord om deze 
voortgang te volgen? Aantal hectares 
klimaatbestendig ingerichte ruimte? Aantal 
gerealiseerde projecten?

Op pagina 29 en 30 van de rapportage wordt dieper ingegaan op het 
onderwerp monitoring. Samengevat zetten we in op zowel ‘output’ als 
‘outcome’ monitoring. Ofwel: doen we wat we hebben afgesproken en/of 
aangekondigd (de output), maar ook wat is het daadwerkelijke effect 
van onze inspanningen (de outcome)? Resulteert het uiteindelijk in een 
provincie die klimaatbestendiger wordt? We maken inzichtelijk wat de 
mate is van verankering van klimaatadaptatie binnen het provinciale 
beleid. We monitoren  de realisatie van projecten, bijvoorbeeld de 
projecten die in het kader van de subsidieregeling Klimaatbestendige, 
Groene en Gezonde Steden en Dorpen worden gerealiseerd, het aantal 
lokale hitteplannen en groenblauwe schoolpleinen. Zoals in de 
voortgangsrapportage aangegeven starten we bijvoorbeeld ook met de 
monitoring van het aantal groene daken. Overigens staat de monitoring 
van het daadwerkelijk effect van beleid in heel Nederland nog in de 
kinderschoenen. De provincie Utrecht neemt hiermee het voortouw om 
een goede monitoringssystematiek van klimaatadaptatie te ontwikkelen. 
Tegelijkertijd zijn we ook nog zoekende naar de beste manier en de te 
monitoren aspecten die zoveel mogelijk over de voortgang kunnen 
zeggen.
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