COM 26 Definitiestudie Afwegingskader ruimte en
klimaat

Projectleider

drs. Aalt Leusink

Instituut

Loasys

Email

a.leusink@loasys.nl

Consortium

Brugproject met Leven met Water en Habiforum
Deltares
Novio Consult
MNP

Project website
Startdatum

1 oktober 2007

Einddatum

1 maart 2008

Context / maatschappelijk probleem

de relevante partijen als rijksoverheid, provincies, gemeen-

In Nederland leven en delen circa 16 miljoen Nederlanders

ten en waterschappen de behoefte, doel en reikwijdte

een schaarse ruimte die onderhevig is aan klimaatverande-

vastgesteld. Hiertoe wordt onder andere een werkatelier

ring. Tegelijkertijd moeten er besluiten worden genomen

met betrokken partijen georganiseerd. Bovendien worden

en investeringen gedaan met grote consequenties voor

het bestuurlijke speelveld en de relevante wettelijke kaders

de ruimtelijke inrichting van ons land op de lange termijn.

in beeld gebracht. Welke mogelijkheden bieden die nu en

Dezelfde lange termijn waarop klimaatverandering zijn

wat zijn te verwachten ontwikkelingen op dit terrein?

effecten zal hebben met alle onzekerheden van dien. Hoe
kunnen bestuurders op alle niveaus optimaal rekening

Wat is het resultaat en voor wie?

houden met klimaatverandering en investeringen en

Met het resultaat worden bestuurders ondersteund in

inrichtingsplannen klimaatbestendig maken? Wat is hun

de besluitvorming bij ruimtelijke plannen en inrichtings-

handelingsperspectief? Wat kunnen ze ieder afzonderlijk

maatregelen. De deﬁnitiestudie levert een programma van

doen en hoe past dit binnen het landelijke perspectief?

eisen op, maar nog
geen direct bruikbaar toetsingsinstrument. Wel worden

Wat is al bekend, wat niet?

de belangrijkste elementen benoemd en afgebakend,

Er is nog weinig ervaring met beleidsinstrumentarium

rekening houdend met verschillende schaalniveaus en

speciﬁek gericht op het klimaatbestendig maken van

gebiedstypen. Hierbij wordt niet alleen de fysieke kant

een bepaald gebied of een bepaald thema. Er is geen

bekeken (met welke zeespiegelrijzing moet je rekening

bestaande wetgeving speciﬁek gericht op adaptatie. De

houden?) maar ook de economische (hoe weeg je ver-

deﬁnitiestudie moet het terrein dat relevant is betreffende

meden schade?) en gedragswetenschappelijke kant (hoe

deze onderwerpen beter in kaart brengen. Er is heel wei-

weeg je het gevoel van veiligheid bij burgers, welk hande-

nig referentie materiaal vanuit het thema ‘klimaatbesten-

lingsperspectief bied je individuen?). Het afwegingskader

dig maken’ maar wel vanuit andere sectoren die te maken

richt zich op adaptatie aan klimaatverandering maar zal

hebben met besluitvorming bij onzekerheid.

daaraan gerelateerde mitigatie mee laten wegen.

Wat wordt nu onderzocht?
De deﬁnitiestudie ‘Afwegingskader ruimte en klimaat’ zal
doel en reikwijdte van het afwegingskader nader deﬁniëren. Het gaat hierbij om een analyse van de relevante argumenten, bestaande regelgeving en afwegingsmethoden
van min of meer vergelijkbare besluitvormingsprocessen.
Bovendien wordt een programma van eisen opgesteld
voor realistisch beleidsinstrumentarium op verschillende
schaalniveaus, gebiedstypen, bestuurlijke omgevingen en
klimaataspecten. In de deﬁnitiestudie worden samen met

