Annegien Helmens, directie Natuur, landschap en platteland

‘We onderzoeken welke keuzes er liggen’
alle beleidsterreinen van LNV, en verkent de
samenhang met het klimaatmitigatiebeleid,
het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.”
Voor welke keuzes komt LNV te staan?
“Dat is nog moeilijk te zeggen. We staan aan
het begin van het proces van het opstellen van
de agenda. Het is de bedoeling om op een
breed veld verschillende keuzes voor te schotelen en zo tot een serie beleidsuitspraken te
komen. Door de huidige vacaturestop op het
ministerie is er minder mankracht, maar
ik hoop toch op vrij korte termijn onderdelen
van de agenda op te kunnen stellen.”
Met welke onderdelen wilt u beginnen?
“Met de nu urgente onderwerpen, bijvoorbeeld
verzilting. Het Deltaprogramma bevat een
onderdeel zoetwatervoorziening, en op dat
gebied moet LNV ook beleid maken. Door de
zeespiegelstijging en de bodemdaling stijgt de
verziltingsdruk in het westen van Nederland.
De vraag is of je die verzilting tegen wilt
gaan, of dat landbouw en natuur zich kunnen
aanpassen. In zilter wordende gebieden wordt
nu veel zoet water gebruikt om sloten door te
spoelen. Maar het is de vraag of we daarmee
door kunnen gaan, en of dat nodig is. Een
ander belangrijk onderdeel is het natuurbeleid.
We willen naar een klimaatbestendige natuur,
en omgekeerd kan de natuur een rol spelen
bij het klimaatbestendig maken van Nederland.
Een van de ideeën daarbij is het vormen van
natuurlijke klimaatbuffers: waterrijke gebieden
die water kunnen opvangen en wateroverlast
kunnen beperken.”

Annegien Helmens: “We hebben behoefte aan samenvattingen.”

Het ministerie van LNV moet haar beleid aanpassen aan de klimaatverandering.
Annegien Helmens leidt de opstelling van de LNV-brede beleidsagenda Klimaat met
daaraan gekoppeld een onderzoeksagenda.
Wat komt er in de klimaatagenda?
“Klimaatverandering zal gevolgen hebben voor
veel verschillende zaken waar LNV mee te
maken heeft. Verzilting door zeespiegelstijging
heeft gevolgen voor landbouw en natuur, er
kunnen zich nieuwe dierziektes voordoen
in de landbouw. De natuur in Nederland zal

gevolgen ondervinden van klimaatverandering,
maar ook de visserij, bijvoorbeeld doordat
er andere soorten komen maar ook omdat
kustversterking aan de Noordzeekust gevolgen
kan hebben voor bijvoorbeeld de garnalenvisserij. De klimaatagenda gaat over hoe we ons
moeten aanpassen aan die verandering, op
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Welke rol speelt onderzoek van
Wageningen UR?
“Er is al veel kennisbasis- en beleidsondersteunend onderzoek gedaan in Wageningen,
wat we ook veel gebruiken. Als het gaat om
adaptatie aan klimaatverandering komen er
dit en volgend jaar geen nieuwe vragen naar
beleidsondersteunend onderzoek. We hebben
vooral behoefte aan een betere overdracht
van bestaande kennis. Het is voor beleidsmensen in de praktijk vaak ondoenlijk om gedetailleerde onderzoeksresultaten te zoeken
en te lezen. Er is behoefte aan samenvattende
verhalen die in één rapport een overzicht
geven van de state of the art over bijvoorbeeld een thema als verzilting.”

