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Water en bodem sturend
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• Tijdlijn bestuurlijke ijkpunten 
• Klimaatadaptatie in de organisatie 
• Beleidsplan en uitvoeringsprogramma 
• Klimaatbestendige uitgangspunten & natuurinclusief bouwen
• Programma Water en Riolering 
• Verordeningen m.b.t. water
• Afsluiten

Agenda



2014 Deltabeslissing Ruimtelijk Adaptatie

Nederland klimaatbestendig & waterrobuust in 2050

2017 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

2018 Regionale Samenwerking Klimaatadaptatie 

2020 Motie Natuurinclusief bouwen 

2020 Ambitiedocument programma Klimaat 2021-2025

Vastgesteld in gemeenteraden

2021 Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar

Vastgesteld in gemeenteraden in gemeenten regio Alkmaar

Tijdlijn



2022 Intentieovereenkomst klimaatbestendig bouwen Noord-Holland en MRA

Bekrachtigd door 52 partijen 

2022 Beleidsplan & uitvoeringsprogramma 2023-2026: 

“Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”

Oordeelsvorming en besluitvorming in Q4 2022 

2022 Drie verordeningen m.b.t. water

Oordeelsvorming en besluitvorming in Q4 2022

2022 Programma Water en Riolering

Oordeelsvorming en besluitvorming in Q1 2023

Tijdlijn



Klimaatadaptatie in de organisatie



Klimaatadaptatie in de organisatie



Beleidsplan en uitvoeringsprogramma
• Klimaatbestendig, waterrobuust en natuurinclusief in 2050

• Inbedden in organisatie en samenleving

• Klimaatbestendige uitgangspunten 

• Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen 

• Activiteiten

• Financiële gevolgen



Beleidsplan en uitvoeringsprogramma



Beleidsplan en uitvoeringsprogramma



Klimaatbestendige uitgangspunten & 
natuurinclusief bouwen - Wat
• Ondergrenzen op de 5 thema’s  klimaatscenario’s KNMI

• Thema natuurinclusief & biodiversiteit  puntensysteem, 30 punten

• Landelijke maatlat 
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Klimaatbestendige uitgangspunten & 
natuurinclusief bouwen - Waarom
• Duidelijke kaders & gelijk speelveld

• Selecteren kosteneffectieve maatregelen

• Verwachte schade hoger dan meerkosten (0,3-0,6% per woning)



Klimaatbestendige uitgangspunten & 
natuurinclusief bouwen – Wanneer
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• Uitgangspunten hanteren als werkkader, uiterlijk tot 2029



Waarom nieuw water- en rioleringsbeleid?

• Uitdagingen veranderend klimaat  klimaatadaptatie

• Bescherming volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van 

wateroverlast en droogte

• Beleidstermijnen lopen af  BUCH breed beleid vormen m.b.t. zorgplichten

• Rioolheffing bijstellen voor de financiering

Programma Water en Riolering



Kosten gaan omhoog, want:

• Stijgende grondstoffenprijzen

• Arbeidskosten

• Energiekosten

• Klimaatverandering  klimaatadaptatiebeleid

Programma Water en Riolering



Een enorm kapitaal 
aan riool onder de 
grond om te beheren
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• Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater

• Aansluitverordening

• Verordening eenmalig rioolaansluitrecht

• Doel: Eenduidig en BUCH breed werken en klimaatadaptatie

Drie verordeningen per 1/1/2023



Afsluiting

Bedankt voor uw aandacht 
voor het veranderende klimaat
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