
Klimaatadaptatie
Wat doet de Commissie m.e.r. daarmee?

Deskundigendag 12 maart 2019



Programma workshop
1. Welkom, wie is wie?

2. Inleiding klimaatadaptatie en m.e.r.: 
stand van zaken

3. Discussie in 2 rondes

4. Conclusies en afsluiting
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Meer wateroverlast
Meer droogte
Meer hittestress
Meer overstromingen

Risico’s voor economie, veiligheid, 
gezondheid, biodiversiteit

Waar hebben we het over?



Aanpassen aan klimaatverandering
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Beleid klimaatadaptatie
2014
Voorstel Deltaplan ruimtelijke adaptatie – opgenomen in Nationaal 
Waterplan 2016-2021

2016
Vaststelling Nationale Adaptatiestrategie (NAS)

2018
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
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Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
6



Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
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Deskundigendag 2017

Voor welke plannen en projecten 
is klimaatadaptatie van belang?

Waar kan m.e.r helpen?

Welke instrumenten 
zijn er beschikbaar?
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Wat hebben we daarmee gedaan
Advieslijn klimaatadaptatie

Het MER voor een omgevingsvisie of –plan moet inzicht geven in:
- risico’s en kwetsbaarheden van het gebied
- mogelijke adaptatiemaatregelen en effecten daarvan
- kansen en belemmeringen voor andere ambities
- omgaan met onzekerheden (no-regret, monitoring, maatregelen ‘achter de hand’)

Factsheet klimaatadaptatie en m.e.r.

Kennissessie…
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Stand van zaken 
Klimaatverandering in MER en advisering
• Omgevingsvisies (NOVI, 5x prov, 1x gem)
• Bestemmingsplannen buitengebied (9x)
• Stedelijke ontwikkelingen (7x)
• Bedrijventerreinen (6x)
• Infrastructuur (3x)
• Natuurontwikkeling/-herstel (7x)

• Hoogwaterbescherming (17x)
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Omgevingsvisies
• klimaatadaptatie altijd een thema;
• vaak onderdeel ambities c.q. opgaven 

en ook in het beoordelingskader;
• naast wateroverlast ook droogte, hittestress en relatie met 

andere aspecten (gezondheid, natuur, recreatie)
• Commissie signaleert vaak dat er nog geen (concrete) 

oplossingen worden beschreven. Of ambities haalbaar zijn is 
daardoor nog onzeker.
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Bestemmingsplannen buitengebied

• Klimaatadaptatie niet genoemd of verwezen naar een ander 
spoor. Waterberging is vaak wel een thema.

• Commissie adviseert (meestal) om in het plan de link 
tussen klimaatadaptatie en andere functies in het 
buitengebied te leggen. 
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Stedelijke ontwikkelingen
• klimaatadaptatie vrijwel altijd belangrijk onderdeel of 

aandachtspunt;
• focus op wateroverlast, droogte (risico voor waterkeringen) en 

hittestress (soms link met gezondheid);
• Commissie benadrukt koppeling met andere thema’s 

(gezondheid) en geeft aanbevelingen voor concrete(re) criteria 
en/of maatregelen.
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Natuurontwikkeling en -herstel
• Vrijwel altijd aandacht 

voor klimaatverandering, 
bijvoorbeeld door een 
robuustheidstoets. 

• Commissie wijst op risico’s voor het doelbereik (bijvoorbeeld 
doordat inlaat gebiedsvreemd water nodig is).
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Vragen voor de discussie
Hoe moet klimaatverandering in het MER worden meegenomen?

• Doelen en doelbereik
• Huidige situatie en autonome ontwikkeling
• Voornemen (ontwikkelingsruimte) en alternatieven
• Effectbeoordeling
• Overige (bv monitoring)

Plus: wat willen jullie ons verder mee geven?
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Discussie in 2 groepen
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Ronde 1: 
• Tips, aandachtspunten en vragen 
• Noteer deze op de flip-over
• Wijs woordvoerder aan

Ronde 2: 
• Groepen wisselen
• Woordvoerder licht toe
• Stel vragen, vul aan (andere kleur)



Groep 1: 
Bestemmingsplan/omgevingsplan buitengebied

Groep 2:
Provinciale/gemeentelijke Omgevingsvisie
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Conclusies en afsluiting
• Resultaten van de groepsdiscussies

• Willen jullie ons nog iets mee geven?

• Hoe gaan we verder
• Contacten NAS, DPRA
• “Expert-groep”
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Tips van de expert-groep
• Thema moet positiever geframed worden (kansen in plaats van risico’s –

veerkracht in plaats van adaptatie)

• MER kan zowel input zijn voor de risicodialoog (gebiedsproces) als voor visies 
die daaruit voortkomen

• Grote gemeentes dienen als voorbeeld voor kleine gemeentes – pilot-
projecten

• De boodschap dat m.e.r. een flexibel instrument is moet duidelijker gebracht 
worden (m.e.r wordt gezien als formeel, procedureel en lastig omdat keuzes 
direct vastliggen) – handreiking/factsheet met praktische tips

• Kennisbijeenkomsten afstemmen met NAS en DPRA

19


	Klimaatadaptatie
	Programma workshop
	Waar hebben we het over?
	Aanpassen aan klimaatverandering
	Beleid klimaatadaptatie
	Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
	Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
	Deskundigendag 2017
	Wat hebben we daarmee gedaan
	Stand van zaken 
	Omgevingsvisies
	Bestemmingsplannen buitengebied
	Stedelijke ontwikkelingen
	Natuurontwikkeling en -herstel
	Vragen voor de discussie
	Discussie in 2 groepen
	Slide Number 17
	Conclusies en afsluiting
	Tips van de expert-groep

