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Geachte leden van de raad,
Graag informeren wij u over de ondertekening van de lntentieovereenkomst
klimaatbestendige nieuwbouw. Het klimaat verandert. De kans op extreme regen, hitte,
droogte en overstromingen neemt toe. Dat vraagt om aanpassingen in de leefomgeving om
veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd is er een grote woningbouw
opgaven binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De opgave is deze woningen zo te
bouwen dat zij beter bestand zijn op extremere weersomstandigheden. Het
klimaatbestendig maken van deze nieuwbouw is een complexe opgave. ln de huidige
situatie ontbreken gedeelde uitgangspunten voor klimaatbestendige nieuwbouw, heldere
doelen over de aanpak en ketensamenwerking met alle betrokkenen. De afspraken uit de
lntentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw MRA moeten zorgen voor
duidelijkheid over klimaatbestendige nieuwbouw in de MRA en provincie Noord Holland
zodat alle nieuwbouw meteen klimaatbestendig gerealiseerd wordt. ln de afspraken zijn
doelen en prestatie-eisen opgenomen voor hitte, droogte, extreme regen, gevolgbeperking
voor overstromingen en voor, natuurinclusiviteit & biodiversiteit (Basisveiligheidsniveaus).
Op 22 december 2020 is het Uitvoeringsplan klimaatadaptatie Zaanstreek-Waterland 20212024 en Beemster 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn de
basisveiligheidsniveaus als bijlage opgenomen. Waar dit voorstel over gaat is opgenomen
als actiepunt in de uitvoeringsagenda.

Communicatie
Eind 2021wordt de onderschrijving van de afspraken klimaatbestendige nieuwbouw
feestelijk gemarkeerd. De MRA bereidt dit bestuurlijke moment voor. Daarbij wordt een
persbericht verzorgd waarvan (alle deelnemende partijen) de partners gebruik kunnen
maken.

Relatie met fusie:
Purmerend en Beemster onderteken en committeren zich beiden aan de
intentieovereenkomst klimaatbestendig nieuwbouw.
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We gaan er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
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