
 

 

 

Convenant ‘Bouw Adaptief’ 

Bestuurlijk/directie-overleg 24 november 2022 

 

Wij, de partners in de samenwerking ‘Bouw Adaptief’ 

 

Overwegende dat:  

- We sinds november 2018 met elkaar samenwerken om klimaatadaptief bouwen het nieuwe 

normaal te maken via ons ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’; 

- We via ons meerjarig en intensief publiek-privaat proces veel producten en hulpmiddelen 

hebben gerealiseerd en zien dat er steeds meer klimaatadaptief wordt gebouwd; 

- Onze inspanningen ook hebben geleid tot het voornemen vanuit de Rijksoverheid om een 

landelijke maatlat klimaatadaptief bouwen te formuleren, geïnspireerd op de resultaten, 

inzichten en lessen uit ons Convenant; 

- De doorwerking naar de praktijk steeds beter gaat, maar er nog volop noodzaak tot en 

mogelijkheden voor versnelling hiervan bestaat; 

- Onze focus tot nu toe op nieuwbouw heeft gelegen, maar er tegelijkertijd een zeer grote 

opgave ligt in onze bestaande gebouwde omgeving; 

- Er in de afgelopen jaren nieuwe kennis, inzichten en praktijkervaringen zijn geweest die ons 

de mogelijkheid geven de inhoud van onze inzet te actualiseren; 

- Er tijdens de Verstedelijkingsconferentie 2022 een brede coalitie op ‘Toekomstbestendig 

Bouwen’ is opgestart waarin in navolging van klimaatadaptatie ook circulair, energieneutraal, 

gezond en natuurinclusief bouwen als opgave voor de woningbouw verder zullen worden 

uitgewerkt, 

 

Verklaren daarom:  

- Dat we onze afspraken voor nieuwbouw actualiseren zoals in de bijlagen geformuleerd;  

- Dat we onze focus uitbreiden van enkel nieuwbouw naar ook de bestaande gebouwde 

omgeving, zoals in de bijlagen geformuleerd, omdat weersextremen zich niet enkel in 

nieuwbouw-omgevingen voordoen; 

- Dat we daarmee onze creërende samenwerking van de afgelopen 4,5 jaar beëindigen; 

- En dat we met elkaar ons blijven inspannen om de doorwerking naar de praktijk te 

vergroten;  

- Dat we daarom ook, als onderdeel van de bredere inzet op en onder de noemer van 

‘Toekomstbestendig Bouwen’, via een praktijkgedreven aanpak (zoals ‘Bouw Adaptief – werk 

in uitvoering’) in het komende kalenderjaar blijven participeren en investeren om zo de 

impact van het Convenant te maximaliseren en tegelijkertijd waar mogelijk te verbinden met 

de andere duurzaamheidsopgaven; 



- Dat we met de start van deze praktijkgedreven aanpak tegelijkertijd onze bestuurlijke 

betrokkenheid via dit overleg beëindigen en dat deze voor partners die dit willen door kan 

gaan in Coalitie Toekomstbestendig Bouwen; 

- Dat we ernaar blijven streven onze doelen, producten en hulpmiddelen in te zetten in zoveel 

mogelijk bouwprojecten, gebiedsontwikkelingen en bestaande gebouwde omgevingen. 

 

Aldus verklaard,  

Met instemming van alle aanwezigen:  

Anne Koning, Gedeputeerde,  

Den Haag, 24 november 2022. 


