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OFL-rapp or t consulta tie Actieprogra m m a
Klimaatad ap ta tie Gebouwde Omgeving 1

Geachte heer de Haas,
Allereer s t wil ik u hartelij k danke n voor het organis er e n van een
consulta tie  bijeenk o m s t over het Actiepr o g r a m m a Klimaa ta da p ta tie
Gebouwd e Omgevin g 29 maart 2022 en het aanbie d e n van het
rappor t met de uitko m s te n van deze consulta tie op 22 april.
Inmid d els spreke n we niet meer over Actiepr o gr a m m a maar over
Natio nale aanpak .
Ik ben verheugd te lezen dat de deelnemers van de consulta tie
positief zijn over deze nationale aanpak en dat zij daarnaast de aanpak
en de regierol van het Rijk ondersteune n. Ik zal de inzichten die uit de
consulta tie zijn gekomen, waaronder de gewenste integrale aanpak van
deze opgave en de noodzaak van het tijdig betrekken van
perspectiev e n van burgers, meenemen in de verdere uitwerking van
de Nationa le aanpak klimaatada p tie gebouwde omgeving. Een
inhoudelijke reactie op het OFL-rapp or t wordt opgenome n in de
aanbiedings br ief bij de nationale aanpak die ik in oktober naar de
Tweede Kamer wil sturen.
Verder ben ik blij dat diverse stakeholder s hebben aangegeven ook bij de
verdere uitwerking en uitvoering van de nationale aanpak betrokken te
willen zijn. De betrokken medewerke rs binnen ons ministerie gaan graag
met het Overlegorgaa n Fysieke Leefomgeving in gesprek om te kijken
hoe we dit vorm kunnen geven.
De minister voor Volkshuisv es ting en Ruimtelijk e Ordening,

Hugo de Jonge
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