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Achtergrond en doel
Het
project
‘Van
Schetsboek
naar
Klimaateffectatlas’ is tot stand gekomen op
initiatief van het IPO in samenwerking met de
programma’s Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor
Geoinformatie, Kennis voor Klimaat en de
Waterdienst van het ministerie van V&W. Het
project is een logisch vervolg op de
Klimaateffect-schetsboeken die binnen project
COM21 voor een zevental provincies zijn
opgesteld. Een consortium van Alterra-WUR,
KNMI en DHV heeft samen met de provincies
naast het verder uitbreiden van de
gemeenschappelijke kennisbasis gewerkt aan
het vergroten van de bruikbaarheid van het
geoportaal en de schetsboekinformatie binnen
plan- en beleidsprocessen op (boven-)regionaal
schaalniveau.
Activiteiten
In dit project is veel aandacht besteed aan de
afstemming tussen beleidsvragen en het
kennisaanbod vanuit de programma’s. Om tot
een goede afstemming te komen is gestart met
een inventarisatieronde bij alle betrokken
provincies. Hierbij zijn gesprekken met
projectleiders
ruimtelijke
ordening/structuurvisie, trekkers van de
klimaatprogramma’s en sleutelfiguren uit de
sectoren gevoerd. In workshops zijn de
resultaten voorgelegd en besproken met de
provincies om de grote lijnen (majeure thema’s
en beleidsvragen) voor het vervolgtraject vast
te stellen. Daarnaast werd een pakket van eisen
aan
het
Geoportaal
Klimaateffectatlas
opgesteld.
Producten
Het voornaamste product van dit project is de
uitgebreide en gebruiksvriendelijke versie van
het geoportaal Klimaateffectatlas. Dit is een
centrale online plaats voor ontsluiting van
ruimtelijke informatie op het gebied van
klimaat. Via het Geoportaal wordt deze
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informatie ontsloten voor beleidsmakers die
zich
(op
bovenregionaal
schaalniveau)
bezighouden met klimaatverandering. In dit
project is een compacte demoversie gemaakt
die later modulair zal worden uitgebreid. De
demoversie bevat inmiddels alle kaarten met de
primaire effecten. Daarnaast zijn alle benodigde
kaarten te raadplegen die nodig zijn om een
klimaatscan uit te voeren op bestaand of
voorgenomen beleid (deelrapport Klimaatscan
Structuurvisies).
Het portaal is te bereiken op het internet:
http://www.klimaateffectatlas.wur.nl.
Naast
het interactieve kaartmateriaal is hier de
eindrapportage van het project en de IPO
brochure over de mogelijkheden van het
geoportaal te downloaden (pdf). De
eindrapportage bestaat uit de volgende
deelrapporten:
1. Samenvatting / algemeen eindrapport;
2. Primaire effecten klimaatverandering;
3. Thema Natura 2000 en klimaat;
4. Klimaatscan structuurvisies;
5. Thema Landbouw, water en extremen.
Tevens is een rapport uitgebracht waarin de
informatie over klimaatvariabelen in de
provinciale
klimaateffectschetsboeken
uitgebreid en verbeterd is (Bessembinder et al.
2009). In dit rapport (ook te downloaden op de
website) wordt een overzicht gegeven van de
mogelijke veranderingen in klimatologische
variabelen als gevolg van klimaatverandering.
Het
project
‘Van
schetsboek
naar
klimaateffectatlas’ is op 3 december 2009
afgesloten
met
het
‘Symposium
Klimaateffectatlas’ in het centraal museum in
Utrecht, waar de brochure werd aangeboden
aan gedeputeerde Klip-Martin van de provincie
Drenthe. De klimaateffectatlas krijgt een
vervolg in de KvR/KvK projecten ‘Bouwstenen
NAS’ en ‘Klimaatateliers’.

