
 

 

Amendement Klimaat Adaptief Bouwen 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 17 februari 2022 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Lokale Adaptie Strategie 1.0 – 2022 agendapunt 6: 

Constaterende dat: 

 Op 11 november j.l. de raad per motie een versnelling van de woningbouwopgave heeft verzocht. 

 In de LAS 1.0 – 2022 de ondertekening en bekrachtiging van het Convenant Klimaat Adaptief Bouwen als 

algemene quick win wordt voorgesteld. 

 Het van belang is om eerst goed in beeld te krijgen wat er precies speelt: wat zijn de problemen die 

(mogelijk) ontstaan als gevolg van klimaatverandering. 

 Het convenant in de uitvoeringsagenda 2022-2023 van de LAS niet meer voorkomt. 

Overwegende dat: 

 De versnelling van de woningbouwopgave en van de klimaatverandering tot een versnelling van de klimaat 

adaptieve maatregelen nopen ten gunste van een versnelde leefbare leefomgeving van onze inwoners.  

 De ontwikkeling van het Minimaal Programma van Eisen van het Convenant Klimaat Adaptief Bouwen een 

prima instrument is om goed in beeld te krijgen wat er precies speelt. 

 Dit snel meehelpt tot het ontwikkelen van een instrumentarium om de klimaatbestendigheid van de 

woningbouwopgave te beoordelen en te bevorderen.  

 Het doel van het Minimaal Programma van Eisen het opstellen van praktische eisen is die wij kunnen 

gebruiken om op korte termijn klimaatbestendig te ontwikkelen.  

Stelt voor: 

 Om “de start van het Convenant Klimaat Adaptief Bouwen en de ontwikkeling van een Minimaal 

Programma van Eisen”, toe te voegen in onderdeel “6 Uitvoeringsagenda” in de tabel “2022 Aan de slag: 

beleidsmatige inzet” op pagina 22. 

 

Besluit: 

 De Lokale Adaptatie Strategie Hardinxveld-Giessendam 2022 vast te stellen. 

 

Te vervangen door: 

 De Lokale Adaptatie Strategie Hardinxveld-Giessendam 2022 vast te stellen, waarbij “de start van het 

Convenant Klimaat Adaptief Bouwen en de ontwikkeling van een Minimaal Programma van Eisen” wordt 

toegevoegd in onderdeel “6 Uitvoeringsagenda” in de tabel “2022, Aan de slag: beleidsmatige inzet” op 

pagina 22. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Fractie PHILIPPO  CDA  

 

Robert Philippo  Timon van Zessen 


