
 

 

  

 
 

 

 

 
 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat 
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2500 EX  DEN HAAG 
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1 juni 2018 95748/LH mw. I. Rodenburg 
   
betreft uw kenmerk e-mail 
Noodzaak Rijksmiddelen  
klimaatadaptatie 

- irodenburg@uvw.nl 
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Geachte minister Van Nieuwenhuizen,  
 
Wateroverlast door extreem weer komt steeds vaker voor. De afgelopen week is ons land weer ernstig ge-
troffen door hoosbuien met grote schade en overlast tot gevolg. De weersomstandigheden die we voor 
2050 verwachtten, treden nu al op. De hevige buien van deze week zijn een serieuze voorbode van wat 
ons te wachten staat. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties eisen van ons als overheden 
snel zichtbare en landsdekkende maatregelen om schade door wateroverlast en langdurige droogte te 
voorkomen. Analyses laten zien dat als er niets wordt gedaan, we tot 2050 ruim 71 miljard euro schade te-
gemoet kunnen zien.  
 
De Tweede Kamer heeft reeds in 2016 het kabinet en de mede-overheden opgedragen om tot actie over 
te gaan. In het Deltaprogramma 2018 heeft de deltacommissaris, namens alle partijen, een Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie voorgesteld. De minister van IenW heeft dit Deltaplan namens het kabinet naar de 
Tweede Kamer gestuurd. 
Zowel het regeerakkoord als het op 14 februari jl. door kabinet en mede-overheden ondertekende Inter-
bestuurlijke Programma (IBP) onderschrijven de noodzaak van een integrale en snelle aanpak van de kli-
maatadaptatie in Nederland. Sinds dat moment is het echter stil. Voor gemeenten, provincies en water-
schappen is het tot op heden onduidelijk of het Rijk invulling zal geven aan de afspraak dat al vanaf dit jaar 
voldoende financieel zal worden bijgedragen aan de oplossing van dit grote en groter wordende maat-
schappelijke vraagstuk. De eerste plannen zijn sinds september 2017 klaar, het is nu tijd dat de schop de 
grond in gaat. Voor gemeenten, provincies en waterschappen is de toegezegde financiële bijdrage voor-
waardelijk en noodzakelijk om geloofwaardig en met voldoende slagkracht in elke gemeente in Nederland 
met spoed te werken aan de noodzakelijke verbetering van klimaatbestendigheid.    
 
Een klimaat met steeds meer extremen vraagt om aanpassingen in de inrichting van Nederland. In het na-
tionale Deltaprogramma werken we als overheden samen om ons voor te bereiden op klimaatverande-
ring. Zo willen we verstening tegengaan door vergroening van straten en tuinen te stimuleren. Daarnaast 
is het belangrijk dat bij bouwplannen rekening wordt gehouden met klimaatadaptatie en water en dat er 
in het landelijk gebied voldoende waterbergingen zijn. Verder willen we in de uitvoering de maatregelen 
slim combineren. Klimaatadaptatie dient vanaf het begin meegenomen te worden in ruimtelijke plannen 
en gekoppeld te worden aan andere opgaven, zoals de woningbouw, energietransitie en opgaven op het 
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platteland. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op en is een voorwaarde voor een succesvolle 
Woonagenda.  
 
Als VNG, IPO en Unie van Waterschappen doen we een dringend beroep op het kabinet  om de versnelling 
van klimaatadaptatie mogelijk te maken en te voorkomen dat de gevolgen van de klimaatverandering 
worden afgewenteld op burgers en bedrijven. We vragen het kabinet en u als minister van Infrastructuur 
en Waterstaat om, zoals afgesproken in het Interbestuurlijk Programma, vanaf 2018 voldoende financiële 
middelen uit het Deltafonds en de regeerakkoordgelden ter beschikking te stellen voor de uitvoering van 
adaptatiemaatregelen. Alleen met aanvullende Rijksmiddelen kunnen wij Nederland versneld klimaatbe-
stendig maken. Een kopie van deze brief sturen wij naar de Tweede Kamercommissie van Infrastructuur 
en Waterstaat en de Deltacommissaris.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 

 
mr. I.R. Adema 
Voorzitter VNG-commissie Water 
 

 
mr. J.H. Oosters 
Voorzitter Unie van Waterschappen 
 

 
drs. B.J. de Reu 
Bestuurslid Interprovinciaal Overleg 

 
 
 
 

 


