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INLEIDING VRAGEN: 

Afgelopen week heeft de Deltacommissaris een adviesbrief aan de ministers van Binnenlandse Zaken en 

Infrastructuur en Waterstaat gezonden1. In het advies valt te lezen dat in de huidige woningbouwopgave 

weinig rekening wordt gehouden met het klimaat van de toekomst.  

Enerzijds noemt de deltacommissaris buitendijks bouwen in regio’s buiten de bescherming van dijken 

en duinen. Deze gebieden kunnen te maken krijgen met een zeespiegelstijging, waar de 

deltacommissaris rekening mee houdt. Woningen op dergelijke plekken kunnen dan te maken krijgen 

met wateroverlast, zoals men eerder dit jaar heeft gezien in Limburg en de gebieden rondom de grote 

rivieren. Anderzijds noemt de deltacommissaris de kwaliteit van de bodem als mogelijk risico van 

woningbouw. Door invloeden van droogte, bodemdaling en (grond)waterstanden kan de woningbouw in 

verschillende gebieden op lange termijn beïnvloed worden.  

Tezamen benoemt Glas dat mogelijk 820.000 woningen in Nederland gepland staan in kwetsbare 

gebieden2. Ook Noord-Holland staat voor een grote woningbouwopgave. Gelet op de tijd die de 

aankomende plannen innemen, is het essentieel dat de plannen die vastgesteld worden getoetst zijn op 

mogelijke invloeden het klimaat van de toekomst. Deltacommissaris Glas stelt in het rapport expliciet 

dat er rekening moet worden gehouden met het klimaat van de toekomst in de verstedelijking. Zodoende 

wenst D66 Noord-Holland gedeputeerde Loggen het volgende te vragen: 

 

                                                             
1 Zie, Briefadvies Deltacommissaris woningbouw en klimaatadaptatie, gepubliceerd 6 december jl, Briefadvies 
Deltacommissaris woningbouw en klimaatadaptatie (Spoor 2) | Publicatie | Deltaprogramma 
2 Zie, NOS Nieuws, gepubliceerd 7 december jl. '820.000 woningen gepland in gebied dat kwetsbaar is door 
klimaatverandering' | NOS 

https://www.deltaprogramma.nl/documenten/publicaties/2021/12/06/briefadvies-deltacommissaris-woningbouw-en-klimaatadaptatie-spoor-2
https://www.deltaprogramma.nl/documenten/publicaties/2021/12/06/briefadvies-deltacommissaris-woningbouw-en-klimaatadaptatie-spoor-2
https://nos.nl/artikel/2408479-820-000-woningen-gepland-in-gebied-dat-kwetsbaar-is-door-klimaatverandering
https://nos.nl/artikel/2408479-820-000-woningen-gepland-in-gebied-dat-kwetsbaar-is-door-klimaatverandering


Schriftelijke vragen aan gedeputeerde Loggen: 

1. Heeft de gedeputeerde kennis genomen van het briefadvies van de Deltacommissaris, en zo ja, 

welke invloed schat de gedeputeerde dat dit advies heeft op de Noord-Hollandse 

woningbouwopgave? 

2. Staat de Gedeputeerde in contact met de Waterschappen over de geplande woningbouw, en zo 

ja, hoe staat deze bestuurslaag tegenover de toekomstige bouwplannen? 

3. Zijn de plannen (zoals gepresenteerd in de woningbouwmonitor), die ten grondslag liggen aan 

het toekomstige Masterplan Wonen, klimaat adaptief? 

4. Wordt er in de plannen ook voldoende rekening gehouden met het verhogen van dijken en het 

verbreden van duinen? 

5. Wordt er in de bouwplannen ook voldoende rekening gehouden met zwaardere regenval en 

ruimte voor afwatering van hemelwater? 

6. Wordt er in bouwplannen ook voldoende rekening gehouden met mogelijke bodemdaling? 

7. Wordt er in de bouwplannen ook voldoende rekening gehouden met grondwater 

veranderingen?  

8. Zijn er gebieden waar toekomstige woningbouw meer onzeker is dan andere, gelet op 

toekomstige verandering? En zo ja, kan de gedeputeerde deze gebieden aanwijzen? 

9. Vraagt dit advies om een her ijking van eerder aan de Provinciale Staten gepresenteerde 

plannen of cijfers?  

 

Namen D66 Noord-Holland, 

Sijmen Mülder 

Statenlid D66 Noord-Holland 

 

 


