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Beleidsopgave
Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV (2007)

Afwegingskader Klimaatbestendige Inrichting
Grootschalige projecten, gebiedsontwikkelingen
en investeringsprogramma’s ……..
Ruimtelijke Hoofdstructuur

Systeemanalyse + Uitgangspunten
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Klimaatbestendige Inrichting
Nationale Strategie Klimaat en Ruimte (2007)
 Weerstand
 Veerkracht
 Aanpassingsvermogen
 Risicobeheersing
 Gebruik / herstel natuurlijke processen
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Klimaatbestendig !?
 Onzekerheden effecten klimaatverandering
 Urgentie (snelheid, grenzen, ..)
 Scala aan opties, maatregelen
 Kosten / baten
 Complexe verantwoordelijkheidsverdeling
 Strategische beleidskeuzen zijn in voorbereiding





Omgaan met onzekerheden
Systeembenadering
Concrete maatregelen: (no-)regret
“vrij spelen” ruimte (aanpassingsvermogen)
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Doel Afwegingskader
 Versterken bewustwording
 Aanjagen transitieproces(-sen)

“Adaptive Capacity” (learning by doing)
 Stimuleren + faciliteren (integrale) ruimtelijke afweging,
afweging
waarbij de effecten van klimaatverandering
expliciet + evenwichtig worden meegewogen

++
(!?)

stimuleren / informatie aanreiken -> transparantie bevorderen
voorschrijven / toetsen
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Uitgangspunten
 Verantwoordelijkheid RO is decentraal belegd
 “Afwegingskader” hoeft niet persé uit één instrument te bestaan;

meerdere sporen zijn mogelijk
 Snel starten (“in praktijk leren” i.p.v. alle aspecten uitwerken)
 ca. 2 jaar nodig voor volledige uitwerking (2010),

mainstreaming voor 2015,
 Aansluiten bij duurzaamheid (adaptatie + mitigatie)
 Schaalniveau: integrale + gebiedsgerichte afweging

gebied, lokatie, directe woon-/werkomgeving
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Kader(-s) voor afweging
Basisdocument
- Uitgangspunten
- Definities
- ‘State of the Art’

beleidsbrief
2008

Praktijk

2009-2010

“Klimaatwijzer/-ladder”

Lessen / afwegingsmethoden

Spoor 1

Analyse / Visie

Richtinggevende
analyses / strategieën

“Klimaatschouw/-visie RHS”
Spoor
2

Instrumenten

MER / Watertoets

“Klimaatrapportage/-toets”
Spoor
3

Benchmark
Strategische Projecten

2011-2014

“Klimaatscan NR/UPR”
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1 – Afwegingssystematiek
- Basisreferentie (checklist / verduidelijking begrippen)
- Generiek benoemen van alle ruimtelijk relevante aspecten
- Hoe omgaan met onzekerheden, systeemdenken, etc.
- Verduidelijking (bestaand + toekomstig) beleid
+ verantwoordelijkheden
- Schets adaptatiestrategieën / -maatregelen (perspectieven),
- Doorontwikkelen Nationale Strategie -> toepassing
- Gebruikmaken van praktische kennis en ervaring UK
- Input vanuit definitiestudie Bsik / KvK
Opstellen handreiking -> formeel beleidskader !?
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2 – Analyse / visie RHS
- Ruimtelijke analyses (kwetsbaarheden, kansen),
- Landsdelen / fys.geo. Regio’s / specifieke gebieden ->RHS,
- Opties voor specifiek ruimtelijke adaptatiestrategieën
- In samenhang met
- Kabinetsreactie Cie. Veerman
- Waterplan
- Etc.
- In afstemming met regionale Klimaatatlassen (schetsboeken)
- Integratie beschikbare kennis + kunde (“open systeem” / PBL)
Opstellen verkenning -> Nationale Structuurvisie !?
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3 - Instrumenten
- Instrumenten die initiatiefnemers + belanghebbenden
ondersteunen / adviseren bij integrale, gebiedsgerichte afweging
- Onderzoek:
- Nu: kansen / belemmeringen Watertoets / (Plan-)m.e.r.
- Op korte termijn: (M)KBA’s
- Voorlopige conclusies:
- Niet: aanpassen instrumenten
- Wel: specifieke aandacht toepassing instrumenten

Gerichte inzet instrumenten -> Integrale toets /
AmvB Ruimte?
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