COM 21

Projectleider

Klimaateffectschetsboeken

ir. Job van den Berg

Instituut

DHV

Email

Job.vandenberg@dhv.com

Consortium

Wageningen UR, Alterra

Provincie Gelderland

KNMI

rovincie Noord-Brabant

Vrije Universiteit Amsterdam

Provincie Drenthe

Provincie Zuid-Holland

Provincie Gelderland

Provincie Utrecht

Provincie Noord-Holland

Project website
Startdatum

1 mei 2007

Einddatum

1 juni 2008

Maatschappelijk probleem en communicatie-

Activiteiten en producten

doelstelling

Belangrijke activiteiten in dit project zijn het verzamelen

Provincies willen in hun plannen en structuurvisies van

van actuele informatie over klimaatverandering en de ge-

provincies rekening houden met de toekomstige klimaat-

volgen daarvan en de uitwerking van die informatie naar

verandering. Dit om er voor te zorgen voor klimaat-ro-

provinciale schaal. Vervolgens wordt de informatie waar

buuste investeringsbeslissingen. Maar om rekening te

mogelijk verwerkt in provinciale kaartbeelden en voorzien

kunnen houden met de toekomstige adaptatie opgave

van toelichting. Een belangrijk onderdeel van de uitwer-

ontbreekt het de provincies vaak nog aan adequate,

king is het aangeven van de relevantie van de informatie

consistente en actuele informatie. De doelstelling van dit

voor de provinciale planvorming.

project is om de provincies op een inzichtelijke en aanspre-

Daarnaast wordt gewerkt aan het opzetten van een

kende wijze van deze informatie te voorzien. Het doel van

GIS-systeem voor de uitwisseling van de gegevens wat

het project is drieledig:

ondersteunend moet zijn aan een snelle actualisatie van

■

Te komen tot klimaateffectschetsboeken, d.w.z. een

de klimaateffectschetsboeken. In dit project worden

eerste generatie klimaateffectatlassen, met daar in

voor de deelnemende provincies een aantal versies van

informatie over de mogelijke gevolgen van klimaatver-

de klimaateffectsschetsboeken opgeleverd inclusief de

andering, die kunnen dienen als basis voor provinciale

achterliggende GIS-data.

(ruimtelijke) planvorming
■

Te komen tot een consortium van kennisinstellingen,
adviesbureaus en provincies dat blijvend is en regelmatig updates van de klimaateffectatlassen kan maken

■

Bewustmaking van bestuurders van provincies en
andere organisaties van regionale klimaateffecten en
de gevolgen daarvan op ruimtegebruik

Doelgroepen
De primaire doelgroep van dit project zijn de provincies.
Via de provincies komen ook allerlei organisatie in beeld
die bij betrokken worden bij het provinciale planproces,
zoals waterschappen en gemeenten, maar ook voor organisaties op het gebied van transport, energievoorziening,
landbouw, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie en natuur
en landschap.

