BEGROTING BINNENLANDSE ZAKEN (WONEN EN RUIMTE)
Op 12 november wordt de begroting van het ministerie van BZK (Wonen en Ruimte) behandeld. Ter voorbereiding op het debat vragen de waterschappen aandacht voor enkele onderwerpen.
AARDGASVRIJE WIJKEN
Vanwege de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs is in het regeerakkoord en het Interbestuurlijk
Programma afgesproken dat voor het eind van deze kabinetsperiode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen
per jaar aardgasvrij (of klaar voor het afkoppelen van het aardgas) worden gemaakt. Dat is een grote opgave
waar de waterschappen graag hun steentje aan bijdragen.
Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn bezig met het uitrollen van Aquathermie. Dat is het gebruik van
koude en warmte uit afval- en oppervlaktewater (en mogelijk ook drinkwater). De waterschappen kunnen
en willen samen met Rijkswaterstaat deze duurzame energiebron als alternatief voor aardgas ter beschikking stellen aan gemeenten en/of woningcorporaties. Uit onderzoek naar verschillende vormen van
aquathermie blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter dan
gedacht. Zo zou energie uit oppervlaktewater kunnen voorzien in circa 40% van de totale warmtevraag van
de gebouwde omgeving. De totale potentie van aquathermie is zelfs meer dan 50%.
Om deze potentie te kunnen bereiken is commitment nodig. Zo zouden de waterbeheerders, met het oog
op regie en coördinatie van de doorontwikkeling (onderzoek, proeftuinen en governance), graag via het
sluiten van een Green Deal met het Rijk een coördinerend Programmabureau Aquathermie willen instellen.
De gemeenten Katwijk en Drimmelen hebben een rijkssubsidie vanuit het Programma Aardgasvrije wijken
toegekend gekregen om aquathermie in te zetten. Voor onderzoek en governance is voor de looptijd van
de Green Deal budget nodig vanuit het innovatieprogramma aardgasvrije wijken.

Vraag: Is de minister bereid samen met de minister van EZK een Green Deal te sluiten en budget vanuit het
innovatieprogramma aardgasvrije wijken hiervoor ter beschikking te stellen?
KLIMAATBESTENDIG BOUWEN
De minister van BZK is op basis van de Woningwet verantwoordelijk voor het opstellen en het beheer van
de bouwregelgeving. In het Bouwbesluit zijn regel gesteld over het bouwen van nieuwe bouwwerken, de
staat van bestaande bouwwerken en het gebruiken en slopen van bouwwerken. Deze regels worden gesteld
vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid of milieu.
Om aan de vraag te voldoen, moeten op korte termijn veel woningen gebouwd worden. Met het oog op de
klimaatveranderingen mogen zou ook rekening gehouden moeten worden met wateroverlast en waterveiligheid. Dat is nu helaas niet het geval. Hier zou niet alleen aandacht voor moeten zijn in de bestemmingsfase (locatiekeuze), maar ook voor de inrichtingsfase. Bij de inrichting van een gebied zullen gronden en
panden zodanig bouw- en woonrijp gemaakt moeten worden dat water en hitte zoveel mogelijk buiten de
deur wordt gehouden. Hiervoor is het essentieel dat eisen gesteld worden aan: (a) de inrichting van de
openbare ruimte rond het bouwwerk, (b) de klimaatbestendigheid van het bouwwerk zelf, (c) de te gebruiken bouwmaterialen en (d) de opstelling en locatie van vitale infrastructuur binnen en buiten de bouwlocatie. De waterschappen pleiten dan ook voor het aanscherpen van de bouwregelgeving wat betreft klimaatbestendig bouwen.
In de Deltabeslissingen Ruimtelijke Adaptatie hebben partijen afgesproken een 'waterrobuuste en klimaatbestendige' inrichting van Nederland onderdeel te laten zijn van het beleid in 2020.

Vraag: Wil de minister de Kamer halfjaarlijks informeren over de voortgang ten aanzien van klimaatbestendig bouwen?
Kan de minister aangeven in hoeverre waterrobuust en klimaatbestendig al onderdeel is van het (Rijks)beleid vooruitlopend op 2020?
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NOVI
Als overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) hebben wij afgesproken gezamenlijk de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op te stellen, zodat dit leidt tot een gedragen NOVI waarin alle partijen zich
herkennen. Het proces en de planning laten nu te weinig ruimte
Dat proces moet onder grote tijdsdruk een ontwerp NOVI opleveren, hierdoor is het voor decentrale overheden lastig om aangehaakt te blijven. En dat is een ongewenste ontwikkeling.

Vraag: Is de minister bereid om in het proces en planning zoveel mogelijk rekening te houden met de decentrale overheden?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Elfferich-Rodenburg
Telefoon: 06 – 12 46 39 23 of e-mail: irodenburg@uvw.nl

