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Deltacommissaris: ‘820.000 nieuwe huizen gepland in kwetsbare gebieden’

We bouwen onze eigen
klimaatondergang tegemoet
Volgens de woningbouwopgave die de regering zichzelf stelt zouden er de komende 10
jaar zo’n 1 miljoen woningen bijgebouwd moeten worden. In die plannen zouden er
daarvan ruim vier vijfde neergezet moeten gaan worden in “overstroombare gebieden,
gebieden met een slappe ondergrond of gebieden met een natte bodem. Het zijn locaties
die kwetsbaar zijn voor overstromingen, wateroverlast, bodemdaling, maar ook voor
droogte en hitte. Deze kwetsbaarheid zal door klimaatverandering toenemen, waarbij we
steeds meer te maken krijgen met extreem weer, pieken in de rivierafvoer en een stijgende
zeespiegel.” [1] Dus niet doen, waarschuwt Deltacomissaris Glas in een adviesbrief van
begin december [2021] aan de DG’s [directoraten generaal] van de ministeries
Binnenlandse Zaken [BZK] en Infrastructuur en Waterstraat [I en W]. Of, hoe en in
hoeverre het nieuwe kabinet Rutte IV gaat luisteren naar de deze noodkreet blijft
vooralsnog onduidelijk. Een en ander onderstreept in dit verband eens te meer onze
eerdere pleidooien in de kolommen op deze site om in ieder geval bij grootschalige
stedenbouwkundige operaties het waterstaatkundig kwetsbare westen en uiterste
noorden van ons land voortaan te mijden. En de onderzoeken in het even scherpzinnige
als genuanceerde onderzoeksessay Op waterbasis [2] waar Glas zich in zijn brief op baseert
geven bovendien aan dat er nog met beduidend meer factoren rekening gehouden moet
worden dan overstroombaarheid alleen, en niet alleen met de gevolgen van
klimaatverandering voor de stedenbouw maar ook voor landbouw en natuur. Én, zo
zouden wij hier aan willen toevoegen, niet alleen met klimaatadaptatie, maar ook met het
tegengaan van de klimaatverandering zelf. Én - lest best - met de mogelijkheden de
behoefte aan woningen te sturen, want die behoefte is geen onvermijdelijk
natuurverschijnsel als ware er sprake van een onzichtbare hand van de markt , maar kan
en moet de resultante zijn van goed doordacht, interactief en democratisch beleid.
Ruimtelijke ordening moet weer echt voorop komen te staan op de politieke agenda. In
deze geest moet het leeuwendeel van artikelen die de komende jaargang op deze site
zullen verschijnen begrepen worden.

NOTEN
[1
]Zie de adviesbrief van deltacomissaris Glas van 3 december 2021, zie link:
https://www.deltaprogramma.nl/documenten/publicaties/2021/12/06/briefadvies-deltacommissariswoningbouw-en-klimaatadaptatie-spoor-2

[2]
Op waterbasis - Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem Delft/ Den Haag/
Middelburg/ De Bilt [Deltares/ Bosch Slabbers / Sweco] 2021; zie link:
https://klimaatadaptatienederland.nl/en/@249379/essay-op-waterbasis/

