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2.4 transitieopgave leefomgeving
Deze uitvoeringslijnen bestaat uit twee delen:
 Energietransitie, zie ook 1.4
 Klimaatadaptatie

Uitvoeringslijn uit de MRA Agenda (nr): 2.4 transitieopgave leefomgeving:
Energietransitie 2
Programma-manager
naam: Edwin Oskam
Email: e.oskam@amsterdam.nl
Mobiel: 06-13546510
1) Essentie van de uitvoeringslijn
Zie ook 1.4
Realisatie van de ambities uit het Klimaatakkoord houdt een enorme transitieopgave in voor de
gebouwde omgeving. Dit heeft grote consequenties voor zowel de nieuwbouw als de bestaande
voorraad. Het vormgeven en versnellen van die transitie vraagt om samenwerking tussen lokale
overheden, maar ook om samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen en rijksoverheid.
De afgelopen jaren heeft dat o.a. vorm gekregen via:
 Het programma Cirkelstad waarin partijen in de MRA met elkaar aan de slag gingen met
circulair, klimaat-adaptief en energieneutraal bouwen;
 Het MRA warmtekoude-programma dat gemeenten ondersteunde bij het vormgeven van hun
Transitievisies warmte.
 De inzet op een Green Deal houtbouw die een forse impuls moet geven aan houtbouw en
biobased bouwen.
 De ambitie – uitgesproken tijdens de Ochtend van de Duurzaamheid – om als MRA te werken
aan een integrale aanpak voor toekomstbestendig bouwen.
2) Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar






Het Uitvoeringsconvenant (‘Green Deal’) Houtbouw MRA 2021-2025 beoogt om vanaf 2025
van alle nieuwbouw in de MRA minimaal 20% uit te voeren in circulaire houtbouw/ biobased
bouw.
De ambitie is om in 2022 op MRA niveau een convenant af te sluiten over een integrale aanpak
voor toekomstbestendig bouwen en om op MRA-niveau tools te ontwikkelen voor gemeenten
om te komen tot prestatiegericht uitvragen op duurzaamheidsambities.
Binnen de MRA vormgeven van een aanpak op het thema energiearmoede die moet
voorkomen dat energiearmoede de transitie van de leefomgeving in de weg gaat zitten.
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3) De meest relevante (digitale) documenten
Beide digitale documenten zijn op te vragen via e.oskam@amsterdam.nl




Green Deal houtbouw (week 27 beschikbaar)
Het Uitvoeringsconvenant (‘Green Deal’) Houtbouw MRA 2021-2025 beoogt om vanaf 2025
van alle nieuwbouw in de MRA minimaal 20% uit te voeren in circulaire houtbouw/ biobased
bouw.
Verslag van de Ochtend van de Duurzaamheid
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Uitvoeringslijn uit de MRA Agenda (nr): 2.4. Transitieopgaven leefomgeving:
Klimaatadaptatie
Programma-manager
naam: Joram de Ruijter
Email: jderuijter@haarlem.nl
Mobiel: 06-43000907
1) Essentie van de uitvoeringslijn
In MRA verband streven we naar een Klimaatbestendige MRA in 2050, bestand tegen de impact
van extremer weer (droogte, hitte, hoosbuien) en toenemende overstromingsrisico’s vanuit de zee
of de rivieren. Zodat optredende schade afneemt en de leefbaarheid toeneemt.
De meerwaarde van programma MRA Klimaatbestendig ligt bij afstemming over uitgangspunten
en afspraken op regionaal niveau, met name gericht op klimaatbestendige gebiedsontwikkeling
en vitale en kwetsbare infrastructuur. Dit heeft geresulteerd in: Bewustwording en agendering van
klimaatadaptatie, het vaststellen van ambities voor klimaatbestendigheid, het opleveren van het
project Resilience by design, het vaststellen van een position paper Vitale en kwetsbare functies,
het verschaffen van inzicht in het kostenverhaal voor Klimaatbestendige nieuwbouw, het
onderschrijven van een intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw, het opleveren van
een handreiking voor gemeenten, en een stevige positionering van klimaatbestendigheid binnen
de Verstedelijkingstrategie van de MRA en het Rijk.
2) Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar
Desinvesteringen en hoge kosten op een later moment voorkomen door vanaf nu bij alle
ruimtelijke plannen rekening te houden met de impact van (toekomstige) klimaatverandering.
 Uitvoeren acties intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw/
gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld het implementeren van de Handreiking
Klimaatbestendige nieuwbouw.
 Uitvoeren van een risicoanalyse en risicodialoog Vitaal en kwetsbare infrastructuur
 De MRA (gemeenten) gaan aan de slag met het opstellen van integrale
duurzaamheidsprestatie, eisen nieuwbouw in samenwerking met de programma’s
Bouwen en wonen, Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire economie
 Integrale visie op relatie robuust watersysteem MRA en RO Ontwikkelingen ten behoeve
van de MRA gemeenten.
 De ambitie om klimaatbestendigheid nog beter te verankeren bij nieuwbouw en vanaf
2022 ook in de bestaande stad.
3) Een concept zinsnede om over na te denken voor een programma
Niets doen is geen optie, het aanpassen aan de impact van klimaatverandering wordt daarom
volkomen normaal bij alle beslissingen van de gemeente.
4) De meest relevante (digitale) documenten
Beide documenten zijn op te vragen bij jderuijter@haarlem.nl
Intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw (+ basisveiligheidsniveaus)
In 2021 hebben overheden, maatschappelijke instellingen en de marktpartijen een
intentieovereenkomst onderschreven voor klimaatbestendige nieuwbouw. De partijen spannen
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zich in om het basisveiligheidsniveau klimaatbestendige nieuwbouw binnen het eigen beleid en
handelen te implementeren. Dit leidt tot een gelijk speelveld zodat iedereen overal in de MRA
even veilig kan wonen, werken en recreëren.
Position paper Vitaal en Kwetsbaar functies
Vitale en kwetsbare functies zijn functies die bij uitval of beschadiging ernstige schade (direct of
indirect) met zich mee kunnen brengen voor mens, milieu en economie. Uitval van deze functies,
zoals elektriciteit, telecom en weginfrastructuur, hebben juist regionaal en lokaal grote impact. Als
regio hebben we echter niet alle bevoegdheden om de risico's die we lokaal lopen weg te nemen.
Hiervoor is de regio afhankelijk van het Rijk. De position paper biedt de basis om hierover het
bestuurlijke gesprek aan te gaan.
5) Kengetallen


Cijfers over klimaatverandering in de Metropoolregio Amsterdam
Dit geeft de trend van klimaatverandering binnen de MRA aan. Dit regio specifieke overzicht
is opgesteld door het KNMI.



https://mra.klimaatatlas.net/
Dit geeft de stresstesten voor de impact van verschillende klimaatopgaven aan (droogte,
hitte, extreme regen, overstromingsrisico’s etc.)
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