
Mathijs van Beusekom

Beleidsmedewerker Water & Klimaatadaptatie

Pieter Korstanje

Beleidsmedewerker Natuur en Landschap

12 januari 2023

“Op weg naar klimaatadaptieve & 

natuurinclusieve gemeenten”

Klimaatadaptatie & natuurinclusief bouwen

Bergen 



Toekomstperspectief

Nederland 2120



Water en bodem sturend



Wateroverlast



Wateroverlast
Kleinschalige maatregelen op 15 probleemlocaties
• Kleinschalige aanpassingen en onderhoud riool
• Ophogen inrit
• Aanpassen en verhogen stoep
• Kleinschalige aanpassingen en onderhoud riool
• Ophogen gemeentelijke berm en inritten
• Inrit verplaatsen en verhogen
• Kleinschalige aanpassingen maaiveld
• Kleinschalige aanpassingen en onderhoud riool
• Verlagen stoep
• Kleinschalige aanpassingen riool en maaiveld
• Aanvullend onderzoek afkoppelen hemelwater  Egmond aan Zee



Droogte



Hitte



Biodiversiteit



Overstromingen



• Tijdlijn bestuurlijke ijkpunten 

• Klimaatadaptatie in de organisatie 

• Beleidsplan en uitvoeringsprogramma 

• Klimaatbestendige uitgangspunten & natuurinclusief bouwen

• Afsluiten

Agenda



2014 Deltabeslissing Ruimtelijk Adaptatie

Nederland klimaatbestendig & waterrobuust in 2050

2017 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

2018 Regionale Samenwerking Klimaatadaptatie 

2020 Motie Natuurinclusief bouwen (Castricum)

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 Vier verordeningen m.b.t. water  Hemelwaterberging en hemelwaterscheiding

Oordeelsvorming en besluitvorming in Q4 2022

2022/2023 Beleidsplan & uitvoeringsprogramma 2023-2026: 

“Op weg naar klimaatadaptieve en natuurinclusieve gemeenten”

Oordeelsvorming en besluitvorming in Q1 2023

2022 Programma Water en Riolering

Oordeelsvorming en besluitvorming in Q1 2023

Tijdlijn



Klimaatadaptatie in de organisatie
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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

• Opmaat voor de landelijke maatlat 



Klimaatbestendige uitgangspunten & 

natuurinclusief bouwen - Waarom

• Duidelijke kaders & gelijk speelveld

• Selecteren kosteneffectieve maatregelen

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



Natuurinclusief bouwen - Wat

• Thema natuurinclusief & biodiversiteit  puntensysteem, 30 punten

Gevel & dak Verblijven Gebouw 
gebonden
omgeving

Openbare 
ruimte



Gevel en dak: Gebouwgebonden ingrepen

Natuurinclusief bouwen - Wat



Verblijven: Het inbouwen en plaatsen van voorzieningen voor 
specifieke soorten (bv. nestkasten voor mussen, 
insectenstenen);

Natuurinclusief bouwen - Wat



Gebouw-gebonden omgeving: De niet-bebouwde ruimte of 
buitenruimte, behorend bij de ontwikkeling (collectieve of private 
tuin) 

Natuurinclusief bouwen - Wat



Openbare ruimte: Buitenruimte die onderdeel is van de publieke 
ruimte, zoals pocketparks, natuurspeelplaatsen, wadi’s, bermen, 
wegen, taluds etc.

Natuurinclusief bouwen - Wat



Klimaatbestendige uitgangspunten & 

natuurinclusief bouwen – Wanneer
Ja/Nee Klimaatbestendige uitgangspunten Puntensysteem natuurinclusief bouwen 

(vanaf 11 woningen)

Is de ruimtelijke 

ontwikkeling in strijd met 

het huidige 

bestemmingsplan (straks 

omgevingsplan)?

Ja Kaderstellend Kaderstellend 

Nee Vrijblijvend Vrijblijvend 



Afsluiting

Bedankt voor uw aandacht 

voor het veranderende klimaat


