Klimaatwijzer

Agenda voor een klimaatbestendig provinciaal waterplan en provinciale structuurvisie
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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding

Dat het klimaat verandert staat niet meer ter discussie. Alleen het tempo
waarin en de wijze waarop dit gaat gebeuren is onzeker. De verwachte
klimaatverandering en de betekenis daarvan voor Zuid-Holland zijn voor
GS aanleiding geweest om het vierjarig Actieprogramma Klimaat en
Ruimte 2007-2011 (AKR) te starten. Doel van de klimaatwijzer is:
o

Het ontwikkelen van een heldere visie op het omgaan met

o

onzekerheden en het gebruik van klimaatscenario's.
Het in beeld brengen van de effecten van klimaatverandering voor
Zuid-Holland.

o

Het opstellen van een adaptatieagenda voor een klimaatbestendig
Provinciaal Waterplan (PWP) en een klimaatbestendige Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie (PSV).

Nut en noodzaak van klimaatadaptatiebeleid is onomstreden. Het is
nodig om de effecten van onvermijdelijke klimaatverandering
hanteerbaar te maken, schade te beperken en kansen te benutten. In de
woorden van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change):
"Adaptation is adjustment in natural or human systems in response to
actual or expected climatic stimuli or their effects, which moderates harm
or exploits beneficial opportunities"1.
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Figuur 1 : hoofdkenmerken KNMI06-scenario's.

In deze klimaatwijzer is uitgegaan van de verwachte verandering van het klimaat zoals beschreven in de KNMI06-scenario’s2. Deze scenario’s beschrijven
het verwachte klimaat in het jaar 2050 en 2100 (verwachte mondiale temperatuurstijging in 2100 2 °C en 4 °C). Rond 2012 verschijnen nieuwe KNMIscenario's.
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In deze klimaatwijzer zijn we uitgegaan van de effecten van de hoge

1.2

Uitgangspunten en omgaan met onzekerheden

Er bestaan nog geen pasklare antwoorden voor adaptief beleid. Dat komt
omdat de kennis over het klimaatsysteem onvolledig is en omdat er veel
onzekerheden bestaan over de maatschappelijke ontwikkelingen en de
ruimtelijke dynamiek. In deze paragraaf gaan we in op de wijze waarop
we denken om te kunnen gaan met het nog ‘ongetemde‘ probleem dat
door klimaatverandering voor Zuid-Holland ontstaat.
Gebruik van klimaatscenario’s
Het klimaatsysteem kent een ‘beperkte voorspelbaarheid’ aangezien er
altijd een kans bestaat op onverwachte gebeurtenissen3. Dit is een
algemeen kenmerk van complexe systemen. Om toch grip te krijgen op
zulke systemen is het gebruik van scenariostudies een gangbare
aanpak. De KNMI06-scenario's zijn gebaseerd op modelberekeningen
voor het vierde rapport van het IPCC. De vier KNMI-scenario's vormen
ieder een hoekpunt binnen een denkbeeldig speelveld waarbinnen ons
toekomstig klimaat zich naar verwachting ontwikkelt (zie figuur 1).
Uitgangspunt is dat alle scenario's even waarschijnlijk zijn. We kunnen
dus niet uitgaan van één van de scenario's, maar we moeten rekening
houden met een bandbreedte. Met de klimaatsignalen 2050 kunnen we
terugredeneren naar opgaven voor de korte termijn (tot 2020),
middellange termijn (tot 2040) en lange termijn (na 2040). Hiermee
sluiten we aan bij de planhorizon van PSV (2020) en Waterplan (2015).

scenario’s W en W+ op de waterhuishouding, landbouw en natuur. Het
doel van de analyse is mogelijke knelpunten en kansen op lange termijn
in beeld te brengen. We gebruiken de hoge scenario’s ook omdat uit
recent onderzoek van het KNMI blijkt dat West–Europa sinds 1950 twee
keer sneller is opgewarmd als de wereldgemiddelde temperatuur4.
In september heeft de Deltacommissie een nieuw scenario
gepubliceerd5. Dit scenario wijkt voor wat betreft de verwachte
temperatuurstijging in 2100 af van de KNMI06-scenario’s. Dit komt door
voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en door de beleidsmatige keuze
voor een 'plausibele bovengrens'. De wetenschappelijke onzekerheden
over de smelt- en afkalfprocessen van de ijskappen van Groenland en
Antarctica zijn zeer groot6. De commissie beveelt dan ook aan om nù al
rekening te houden met mogelijke effecten op lange termijn. In haar
advies geeft zij richting aan korte termijn acties met behoud van
flexibiliteit en ruimte om later in te kunnen gaan op afwijkende scenario’s
en toekomstverwachtingen.
In deze klimaatwijzer beschouwen wij enkele adviezen van de
Deltacommissie (hoofdstuk 3). De klimaatscenario's leveren geen
eenduidig beeld op van de te verwachten effecten. Er zijn verschillende
(contrasterende) scenario’s en ieder afzonderlijk scenario heeft een
onzekerheidsbandbreedte. Door het proces van beleidsvorming flexibel,
iteratief en reflectief in te richten, leren betrokken partijen om te gaan met
deze onzekerheden.
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No - regret beleid

klimaatadaptatie

De verwachte effecten van klimaatverandering zijn op (middel) lange
termijn van dien aard dat het noodzakelijk is om nù al adaptatie
mogelijkheden uit te werken. Het is altijd verstandig om no-regret

klimaatbestendig moet worden uitgevoerd. In het algemeen kan echter
worden geconcludeerd dat gegeven de onzekerheden, het openhouden
van keuzemogelijkheden van groot belang is.

maatregelen te nemen. Dit zijn maatregelen die je nu neemt om te
voorkomen dat je later extra kosten moet maken voor een vergelijkbaar
effect. Dit kunnen toekomstgerichte investeringen zijn, of ruimtelijke

Figuur 2: planperiode, dynamiek en investeringstermijnen: Bron: VROM
raad, de hype voorbij, Klimaatverandering als structureel ruimtelijk

reserveringen voor later.

vraagstuk, 2007

of

op

welk

moment

en

hoe

een

investering

Zo kun je grond langs een dijk vrijhouden van bebouwing. De dijk kan
dan in de toekomst tegen geringe kosten worden verbreed. Omdat we
niet weten wat er precies op ons af gaat komen is het zinvol om te kiezen
voor robuuste en flexibele inrichting. Zodoende is het mogelijk
bestemmingen aan te passen aan veranderende voorwaarden. Een
flexibele strategie, die regelmatig wordt bijgesteld op basis van nieuwe
inzichten,
is
een
voorwaarde
voor
het
realiseren
van
klimaatbestendigheid op lange termijn. Een eerste moment voor
bijstelling betreft het verschijnen van nieuwe KNMI-scenario's in 2012
Bij de praktische vertaling van bovenstaande benadering is het van
belang rekening te houden met verschillen in levensduur van
investeringen en verschillen in horizon in planvorming (zie figuur 2). De

Bij het gebruik van scenario's voor investeringsbeslissingen speelt

afschrijvingstermijn van investeringen varieert enorm (5-40 jaar). De
scope van de ruimtelijke planvorming ligt meestal op ca. 10 à 20 jaar.

maatschappelijk risico een belangrijke rol. Voor veiligheid is het risico
groot, voor wateroverlast klein. Bij een lage flexibiliteit en een hoog
maatschappelijk risico verdient het de voorkeur om rekening te houden

Dit verschil in tijdsdimensie brengt spanningen met zich mee bijv. over
het moment waarop ruimte moet worden gereserveerd voor

met de bovengrens van de scenario's. Liever voor langere tijd in een
keer goed dan herhaaldelijk ingrijpen is dan het credo.
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2 Klimaatsignalen 2050-2100

In dit hoofdstuk treft u de bevindingen van de probleemanalyse
klimaatbestendigheid provincie Zuid Holland aan. In de probleemanalyse
is nagegaan welke kansen en knelpunten in 2050 optreden uitgaande
van het huidige grondgebruik. De knelpunten en kansen zijn aangegeven
op signaalkaarten. Tevens is nagegaan of het watersysteem in 2050,
volgens huidige maatstaven duurzaam, veilig en goed kan blijven
functioneren. Alle beschrijvingen van de signaalkaarten zijn uniform
opgebouwd en gebaseerd op de legenda. Uit de signaalkaarten blijkt dat
de belangrijkste knelpunten ontstaan door zeespiegelstijging, meer
extreem hoge respectievelijk lage afvoeren van de rivieren, stijging van
de temperatuur en toename in neerslagextremen. Deze knelpunten
leiden tot grotere risico's voor de veiligheid, toename van de verzilting,
een aangenamer leef- en vestigingsklimaat, toename van de
wateroverlast, afname van de waterkwaliteit en een grotere kans op
hittestress.
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Klimaateffecten
Op de signaalkaart 2050 zijn de effecten
van zeespiegelstijging en hoge
rivierafvoeren weergegeven. In het W+
scenario worden in 2050 de volgende
knelpunten en kansen verwacht
(oranje/groene iconen):
Knelpunten (oranje signaal):
o

Overstromingsrisico binnen - en
buitendijksgebied Dordrecht en
Rotterdam

o

Zwakke schakel achterkant Dijkring
14

Bestendig (groene signalen):
Aanpak zwakke schakels: integrale
kwaliteitsverbetering kust
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2.1

Signalen: effecten van zeespiegelstijging en
hoge rivierafvoeren

Klimaateffecten
Klimaatverandering leidt tot stijging van de zeespiegel en een toename
van de rivierafvoeren in de winter (W en W+). Voor wat betreft de
zeespiegel gaat het KNMI uit van een stijging van 35 tot 85 cm in 2100.
De Deltacommissie is vanuit haar veiligheidsoptiek uitgegaan van een
‘plausibele bovengrens’ van 130 cm in 2100. In 2050 gaan beiden uit van
maximaal 35 cm.
Voor de rivieren gaat het huidige beleid uit van een maximale afvoer bij
Lobith van 16.000 m3/s in 2050 en 18.000 m3/s voor de lange termijn
(2100). De scenario’s laten zien dat een hogere afvoer denkbaar is. Dit
zal voorlopig niet gebeuren omdat bij zo’n hoge afvoer de dijken in
Duitsland al eerder bezwijken. Uit recent onderzoek blijkt dat in het
benedenrivierengebied de combinatie van zeer hoge rivierafvoeren
(>18.000 m3/s) en een stijging van de zeespiegel groter dan 85 cm leidt
tot zeer hoge waterstanden7. Pas op zeer lange termijn ontstaat hier een
(nieuwe) ontwerpopgave.
Overstromingsrisico’s benedenrivierengebied: binnen- en buitendijkse
gebieden
De binnen- en buitendijkse gebieden in de regio’s Dordrecht en
Rotterdam zijn op lange termijn niet voldoende klimaatbestendig.
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In de signaalkaart is dit met oranje aangegeven. Tegen 2050 wordt bij
hogere zee- en rivierstanden vooral stedelijk gebied kwetsbaar.
Daarnaast zijn er in het benedenrivierengebied veel buitendijkse
terreinen. Dit betreft zowel kunstmatig opgehoogde haven- en
industrieterreinen als buitenpolders beschermt door een voorlandkering
(lager dan de primaire waterkering) en natuurgebieden.
Kustveiligheid: zwakke schakels en Maeslantkering
De zwakke schakels aan de kust zijn bij uitvoering van vastgesteld beleid
in 2050 klimaatbestendig (groene signalen). Uit het advies van de
Commissie Veerman blijkt dat ook na 2050 de huidige strategie van
zandsuppletie nog lang voortgezet kan worden. Na 2050 zullen harde
kunstwerken, zoals de Maeslantkering steeds minder aan de
veiligheidsnormen voldoen8 (oranje signaal op de kaart).
Veiligheidsnorm dijkring 14
Grote delen van de Randstad worden beschermd door Dijkring 14. Voor
de gehele dijkring wordt het hoge beschermingsniveau van de kust
beoogd: een overstromingskans van eens per 10.000 jaar. De dijken aan
de 'achterkant' (Rotterdam-Utrecht-Amsterdam) van deze dijkring zijn
echter nooit op dat veiligheidsniveau gebracht. Bij overstromingen van
de Lek wordt dit gebied daarom kwetsbaar. In 2011 wordt getoetst welk
deel van de dijkring voldoet aan de norm. Met het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (2012-2013) komt de dijkring op
orde rond 2023 (oranje signaal op de kaart).
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Op de signaalkaart 2050 zijn de effecten van
droogte en zeespiegelstijging weergegeven. In
het W+ scenario worden in 2050 de volgende
knelpunten

en

kansen

verwacht

(oranje/groene/blauwe iconen):
Knelpunten
o

Zoetwatervoorziening intensieve teelten
(glastuinbouw, boomteelt, bollenteelt)

o

Zoetwatervoorziening gevoelige natuur in
het veenweidegebied.

o

Negatieve effecten voor de scheepvaart,
risico's voor veen kaden en versterkte
daling van de bodem.

o

Oevergrondwaterwinning bij Ridderkerk
(drinkwatervoorziening)

Bestendig
o

Niet

zoutgevoelige

zonder

zoute

teelten.

kwel

Gebieden

met

zoetwatervoorziening.
Kansen
o
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Ontwikkeling zoutwater economie

goede

2.2

Signalen: effecten van droogte en zeespiegelstijging

Klimaateffecten
In droge zomers is Zuid-Holland sterk afhankelijk van inlaat van zoet
Rijnwater. Het huidige hoofdwatersysteem is zo ingericht dat de afvoer
via de Nieuwe Waterweg boven de 1.500 m3/s blijft9. De verzilting blijft
dan beperkt.
Externe verzilting: In het W+ scenario neemt de kans op droge zomers
sterk toe. In deze zomers zal de afvoer in 2050 langdurig beneden de
1500 m3/s komen. Hierdoor komt brak water bij het inlaatpunt Gouda
binnen. Met dit water voorziet het Hoogheemraadschap Rijnland in de
zomer een groot deel van haar gebied (oranje pijl op de kaart). Voorzien
wordt dat in het W+-scenario de huidige inlaatnorm (250 mg/l CL) vele
malen wordt overschreden. Tevens wordt in een droge zomer de norm
voor drinkwater bij de oevergrondwaterwinning Ridderkerk overschreden.
Bij het inlaatpunt Bernisse treedt tot 2050 geen externe verzilting op als
gevolg van klimaatverandering.
Interne verzilting: Door zeespiegelstijging (W en W+) neemt in een aantal
gebieden het opkwellen van brak grondwater toe. De effecten zijn de
komende decennia het grootst op de eilanden (Goeree Overflakkee,
Voorne Putten en in mindere mate de Hoeksche Waard).
De zoetwatervoorziening in Zuid-Holland verschilt sterk per deelgebied.
Onderstaand kaartje geeft hiervan een illustratie. De kwetsbaarheid als
gevolg van klimaatverandering is dan ook sterk verschillend.
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Figuur

3:

globale

aanduiding

toevoer

intensieve

teelten

zoet

water

vanuit

het

hoofdwatersysteem.
Zoetwatervoorziening

(glastuinbouw,

boomteelt,

bollenteelt)
In de zomer wordt via de inlaat van rivierwater gebieden die last hebben
van verzilting doorgespoeld om aan de normen voor chloride te voldoen.
Deze normen gelden als richtwaarde voor het gebruik voor agrarische
doeleinden10.
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De huidige wijze van verziltingsbestrijding zal bij toenemende kans op
droogte, uitgaande van de huidige waterinfrastructuur, niet overal meer

De functie veeteelt lijkt door haar relatieve zouttolerantie geen risico's te
lopen (groene iconen).

mogelijk zijn. Het Hoogheemraadschap van Rijnland verwacht dat na
2025, in droge zomers, inlaat van zoet water via Gouda niet meer
mogelijk is. De combinatie van toename van interne en externe verzilting

Negatieve effecten voor de scheepvaart, stedelijk gebied en risico's voor
veen kaden.

zorgt ervoor dat het huidige beheer op termijn niet klimaatbestendig is.
Zoetwatervoorziening eilanden Zuid-Westelijke Delta

Lage Rijnafvoeren zorgen voor verminderde beladingcapaciteit bij de
scheepvaart. De hogere kosten worden afgewenteld op de verladers.
Vanwege veiligheidsredenen zal het noodzakelijk zijn om water in

Op dit moment hebben delen van de Zuid-Hollandse eilanden al last van
zoute kwel. Deze is het sterkst op Goeree-Overflakkee en delen van
Voorne Putten. De zoute kwel wordt bestreden door inlaat van zoet

polders in te laten. Door uitdroging en lage waterstanden kunnen
veenkaden instabiel worden en mogelijk kan er paalrot optreden van
houten funderingen.

water. Door zeespiegelstijging neemt de interne verzilting langzaam toe.
Op korte termijn heeft een beleidsmatige keuze voor een zout Volkerak
Zoommeer echter een veel grotere invloed op de zoetwatervoorziening
van de Delta. De huidige inlaat van zoet water uit dit meer komt hiermee
immers te vervallen. Toelaten van zout water zal pas plaatsvinden als er
alternatieven zijn voor de zoetwatervoorziening in de regio.
Zoetwatervoorziening veenweidegebied
In het W+ scenario kan de inlaatbehoefte voor het veenweidegebied
oplopen met meer dan 40%. Tegelijk is er door de lage afvoer van de
Rijn minder zoet water beschikbaar. Inlaten van water met een hoger
chloride gehalte heeft negatieve gevolgen voor de zoet water
afhankelijke natuur. Droogte in combinatie met hogere temperaturen
zorgt in het W+ scenario voor een versnelde bodemdaling met bijna
70%. Natuurgebieden met een grote vraag naar zoet oppervlaktewater
(bv de Groene Ruggengraat) zijn in dit scenario potentieel kwetsbaar.
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Knelpunten
•
•

Knelpunten

Toename van wateroverlast in stedelijk gebied (water op straat en

•

Verslechtering van de waterkwaliteit ondiepe wateren veenweide/delta

overstromend riool).

•

Hitte-eiland effect in stedelijke agglomeraties

Toename van regionale wateroverlast.

•

Toename koelingsbehoefte (hoger electriciteitsgebruik)

Kansen
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•

Recreatie

•

Aangenamer leef- en vestigingsklimaat

•

Afname verwarmingsbehoefte (lagere stookkosten)
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2.3

Signalen: effecten van temperatuurstijging en
toename in neerslagextremen

Klimaateffecten
Stijging van de gemiddelde temperatuur gaat waarschijnlijk gepaard met
een meer dan gemiddelde toename van de kans op extremen
(hittegolven)11. Temperatuurstijging leidt niet automatisch tot meer
zonneschijn maar is scenario afhankelijk (W+, waarschijnlijk meer zon in
de zomer). Door temperatuurstijging neemt ook de kans op
neerslagextremen toe. De afgelopen jaren was er sprake van een groot
aantal dagen met zware neerslag in Nederland. Uit recent onderzoek
blijkt dat in de zomer de neerslag in de kuststreek relatief toeneemt ten
opzichte van het binnenland, mogelijk vanwege de snel oplopende

Recreatie en een aangenamer leef- en vestigingsklimaat
Positief effect van klimaatverandering is meer mogelijkheid voor
buitenrecreatie (blauwe iconen). In het W+scenario neemt het aantal
uren zonneschijn in de zomer naar verwachting toe. De relatieve
concurrentiepositie van de kuststreek zal hierdoor verbeteren13. Hogere
temperaturen leiden ook tot minder sterfte en minder energiegebruik in
de winter.
Regionale wateroverlast
Door de toename van het aantal dagen met grote neerslaghoeveelheden
(>50 mm) neemt de kans op (regionale) wateroverlast sterk toe. Extreme
neerslag zorgt voor wateroverlast in gebieden die te weinig
bergingscapaciteit hebben. Stedelijke wateroverlast neemt toe door

temperatuur van de Noordzee12. Naarmate Nederland verder opwarmt
zal dit effect sterker worden.

onvoldoende
afvoercapaciteit
van
rioolstelsels.
In
het
oppervlaktewatersysteem ontstaat wateroverlast door onvoldoende
bergings- en afvoercapaciteit.

Hitte-eiland effect in grote stedelijke agglomeraties
Uit vooral buitenlands onderzoek is bekend dat in grote stedelijke
gebieden een 'hitte-eiland effect' kan optreden, waardoor de temperatuur

Effecten op waterecosystemen
Hogere temperaturen gecombineerd met droogte hebben een negatief

extra oploopt. Extreem hoge temperaturen leiden tot een verhoogde
sterfte onder risicogroepen (zoals ouderen). In welke mate het 'hitteeiland-effect' in Nederland hieraan bijdraagt is niet goed bekend. Op de

effect op de waterkwaliteit en zorgen voor verschuivingen in flora en
fauna. Waterecosystemen komen onder druk te staan door een sterke
toename van blauwalgen of massale verspreiding van exoten.

signaalkaart is het hitte-eiland effect aangegeven met oranje iconen in de
grote stedelijke gebieden. Hoge temperaturen zorgen voor een toename
van de koelingsbehoefte en daarmee van de vraag naar electriciteit.
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3 Adaptatieopgaven Waterplan en

Structuurvisie

In hoofdstuk 2 zijn een viertal klimaat signaalkaarten gepresenteerd met
knelpunten en kansen voor huidige functies, ruimtegebruik en waterbeheer. Zuid-Hollandse opgaven worden sterk beïnvloed door landelijke
keuzes over het hoofdwatersysteem. Deze keuzes zijn vastgelegd in het
(ontwerp) Nationale Waterplan. We beginnen dit hoofdstuk dan ook met
een korte beschrijving van het landelijke beleid. Daarna presenteren wij
de belangrijkste agendapunten voor een klimaatbestendig provinciaal
waterplan en een provinciale structuurvisie. Deze agendapunten werken
we uit voor specifieke functies en gebieden.

3.1

Nationale keuzes hoofdwatersysteem14

Motto van het (ontwerp) Nationaal Waterplan is ‘meebewegen met
natuurlijke processen waar het kan’, ‘weerstand bieden waar het moet’
en ‘kansen voor welvaart en welzijn benutten’.
(a) "weerstand bieden" betekent functiebehoud en het vergroten van het
weerstandsvermogen
(b) "meebewegen" betekent meer ruimte voor natuurlijke processen en
wijzigingsmogelijkheden voor huidige functies.
(c) "kansen voor welvaart en benutten welzijn" betekent meekoppelen
en meervoudig functiegebruik
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Het
(ontwerp)NWP
hoofdwatersysteem:

maakt

een

aantal

keuzes

voor

het

Lange termijn kustverdediging
De hoogte van het kustfundament groeit mee met de zeespiegelstijging

Bij een besluit over zoetwatervoorziening komen alle ruimtelijke gevolgen
in beeld (bijv. aanpassing en verplaatsing van teelten en landgebruik en
afkoppelen van polders met zoute kwel). De provincies stellen voor 2011
functiefaciliteringskaarten vast.

door toevoegen van zand. Omdat zandsuppletie een flexibele maatregel
is, kiest het kabinet ervoor de zeespiegelstijging te volgen en niet vooruit
te werken op basis van een plausibele bovengrens voor 2100 (scenario

Verdeling waterafvoer Rijn over verschillende riviertakken.
De huidige afvoerverdeling van de Rijntakken, vastgelegd in de Derde
Nota Waterhuishouding, blijft gehandhaafd. Na 2015 wordt de Neder-Rijn

Deltacommissie). De ruimtereservering voor 200 jaar zeespiegelstijging
blijft gehandhaafd. De grenzen van het kustfundament en het bestaand
gebied worden in 2009 vastgelegd in de AMvB ruimte. Als men besluit tot

ontzien en het restant verdeeld over de IJssel en de Waal. Waar dit nu
reeds mogelijk en kosteneffectief is, kunnen maatregelen genomen
worden voor afvoeren van 18.000 m3/s voor de Rijntakken en

zeewaartse uitbreiding van de kust, dan wordt de landwaartse ruimte
reservering heroverwogen.

4.600 m3/s voor de Maas. De benodigde gronden (binnen- en buitendijks)
moeten worden gereserveerd en zo nodig worden aangekocht om te
kunnen anticiperen op de veiligheidsopgave voor na 2015. Het Rijk wil

Het IJsselmeer als nationaal zoetwaterbekken
Het Rijk besluit over de nationale zoetwatervoorziening en
verziltingsbestrijding voor de lange termijn inclusief de nodige

voor Rijnmond en de Drechtsteden de veiligheid waarborgen door
overstromingen vanuit de rivieren en de zee, en de negatieve gevolgen
van verzilting te voorkomen. Er komt een onderzoek naar een ‘afsluitbaar

infrastructurele maatregelen. Het
IJsselmeer als ‘nationale
zoetwatervoorraad’ speelt hierbij een belangrijke rol. Belangrijk zijn een
optimale zoetwaterverdeling in het hoofdwatersysteem en de regionale

open’ Rijnmond.
Klimaatbestendigheid Zuid-Westelijke Delta en herstel estuariene

systemen en meer regionale zelfvoorziening. Tot 2015 wordt de
bestaande zoetwatervoorziening niet gewijzigd en zijn er geen ruimtelijke
gevolgen. Na 2015 kan dit wel het geval zijn als onderdeel van de

dynamiek estuaria .
Om de blauwalgen problematiek in het Volkerak-Zoommeer op te lossen
neemt het Kabinet in 2009 een besluit om eventueel zout water uit de

strategie gericht op regionale zelfvoorziening.

Oosterschelde toe te laten. Het zoute water wordt pas toegelaten als er
maatregelen zijn getroffen om zoetwater beschikbaar te houden voor
landbouw, drinkwatervoorziening en industrie.
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De opgave wordt waar mogelijk gecombineerd met wonen, werken,
recreëren en natuurontwikkeling. Het uitvoeringsprogramma van de

meest kwetsbare functies. Een principiële keuze tussen de strategieën
‘meebewegen’ en ‘weerstand bieden’ is nu niet aan de orde.

Deltaraad zal daar concreet invulling aan geven. Er zijn nog geen extra
ruimtelijke maatregelen voorzien voor de wateropgaven in de ZuidWestelijke Delta. De ruimtelijke doorwerking van de waterberging via

In de praktijk zal bij de keuze tussen opties een meer gedetailleerde
kosten-batenanalyse worden uitgevoerd. Naast klimaatbestendigheid
moeten waterhuishoudkundige, ecologische en landschappelijke

Volkerak-Zoommeer wordt verder in het kader van Ruimte voor de Rivier
uitgewerkt.

kwaliteit, sociaaleconomische, ruimtelijke en bestuurlijke aspecten
worden afgewogen. Nationale keuzes met betrekking tot het
hoofdwatersysteem hebben grote invloed hebben op de provinciale

3.2

opgaven voor klimaatbestendigheid van waterbeheer en ruimtelijke
ordening. Meebewegen heeft in principe de voorkeur door de
robuustheid van natuurlijke systemen.

Adaptatiestrategieën

Waterplan en PSV
Uit de klimaatsignalen en nationale keuzes m.b.t. het hoofdwatersysteem
volgen klimaatopgaven voor Waterplan en PSV. Voor de klimaatopgaven
per gebied gaan we uit van de gebiedsindeling van de provinciale
structuurvisie en het provinciaal waterplan. Per gebied analyseren wij de

W / RO

Kust / benedenrivieren

Zuidvleugel

Waterveiligheid

Wonen/werken/

Wonen/werken/

infrastructuur

infrastructuur

Zoetwatervoorziening

Glasgebieden

Groene Hart

ZW delta

Veenweidenatuur / boomteelt

Grondgebonden
landbouw

Temperatuur

Wonen/werken

Wateroverlast

Wonen/werken
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Klimaatagenda Kust en benedenrivierengebied
Klimaatopgave: De kust moet meegroeien met de verwachte
zeespiegelstijging (in uitvoering is zandsuppletie en aanpak zwakke
schakels). In het benedenrivierengebied moet een oplossing komen voor

Strategie weerstand bieden: Waar een flexibele kustverdediging niet
mogelijk is moet weerstand worden geboden. Na 2050 wordt dit actueel
in het gebied van Rijnmond en de Drechtsteden met extreem hoge

de combinatie hogere (winter)rivierafvoeren en zeespiegelstijging. De
klimaatopgaven moeten worden gecombineerd met de wens om
verouderde buitendijkse bedrijventerreinen steeds meer te benutten voor

afvoeren naar de Zuid-Westelijke Delta. Primaire keringen moeten dan
volledig op orde zijn.

de functie wonen.

Kansen benutten: De huidige aanpak van de zwakke schakels laat zien
dat veiligheid en versterking van recreatie, landschap, natuur en
cultuurhistorie met een integrale gebiedsaanpak mogelijk is. Voor

Strategie meebewegen: In de meest extreme variant zou dit neerkomen
op terugtrekking, dit is echter niet aan de orde. Een logischer invulling
betreft meegroeien met de zeespiegelstijging, dit betekent dat het
huidige beleid van zandsuppletie wordt gecontinueerd, maar in steeds

buitendijks bouwen worden adaptatieopties ontwikkeld en vastgelegd in
de handreiking buitendijks bouwen (2009).

grotere volumes.
Het project zandmotor is hier een concrete uitwerking van. In het ZuidHollandse deel van het rivierengebied is het zeer lastig om ruimte te

Klimaatagenda Zuidvleugel

vinden om mee te bewegen met hogere rivierstanden. Weerstand bieden
in het sterk verstedelijkte deel van het rivierengebied is dan de meest
logische strategie.

Klimaatopgave: De Zuidvleugel moet als meest verstedelijkte deel van
de provincie rekening houden met meer wateroverlast in sterk bebouwde
gebieden, zoetwatertekorten in tijden van droogte en met het hitte-eiland

Binnenstedelijke buitendijkse (woon) gebieden (WBR2a-gebieden) zo
inrichten dat ze bij lage en hoge rivierstanden goed functioneren.
Buitenstedelijke buitendijkse niet opgehoogde gebieden (de niet WBR2a

effect in de grote stedelijke agglomeraties. Zoetwatertekort is vooral van
belang voor de intensieve teelten (greenports). Tegelijk wordt het
stedelijk gebied verder verdicht en deels verder uitgebreid. Deze

gebieden) vrij houden van stedelijke functies15. Laaggelegen buitendijkse
bedrijventerreinen klimaatbestendig inrichten door herstructureren en
ophogen.

combinatie zorgt voor een grote opgave.
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Strategie meebewegen: Meer ruimte voor water bij overlast en droogte
en water op straat accepteren. Door verschillende chloridenormen per

Groene Hart

gebied/functie, (tijdelijk) afkoppelen van diepe polders met zoute kwel,
aanpassen van de watervraag aan het aanbod en het beter opvangen en
benutten van regenwater, kunnen we efficiënter met zoetwater omgaan

Klimaatopgave: Veenweidegebieden en droogmakerijen vormen het
Groene Hart van de provincie. Door klimaatverandering staat in droge
perioden de zoetwatervoorziening nog meer onder druk. Hoge

en de regionale toevoer meer zelfvoorzienend maken. Zo nodig moeten
functies verplaatst worden naar gebieden met een betere
zoetwatervoorziening. Door meer groen en verkoelend water in en om de

temperaturen en droogte doen het veen extra inklinken en hebben een
negatief effect op de waterkwaliteit. Omdat veendijken kwetsbaar zijn
voor uitdroging moet er altijd water beschikbaar zijn. Kritische functies

stad en meer zuidelijk bouwen kunnen we extreme hitteperioden het
hoofd bieden. Een vorm van 'maladaptation' is het uitgebreid installeren
van airco's in woningen. Hierdoor zal de vraag naar electriciteit sterk

zijn de boomteelt bij Boskoop en de van zoetwater afhankelijke
natuurgebieden. In de huidige situatie kan de zoetwatervoorziening voor
het boomteeltgebied rond Boskoop niet voor 100% worden

toenemen,
waardoor
het
probleem
oppervlaktewater wordt versterkt.

gegarandeerd. Op langere termijn kan deze garantie zeker niet worden
gegeven, vooral indien het klimaat zich in droge richting ontwikkeld.
Naast de klimaatopgave spelen ook andere opgaven bijvoorbeeld de

van

warmtelozing

op

Strategie weerstand bieden: Sterker pompen en afvoeren bij
wateroverlast en extra aanvoer van zoet water uit het
hoofdwatersysteem (IJsselmeer).

Strategie meebewegen: De zoetwatervoorziening moet meer gericht

Kansen benutten: Groenblauwe structuren in en om de stad bieden
kansen om met wateroverlast en -tekort om te gaan en zorgen voor een

worden op zelfvoorziening en het optimaal benutten van het zoete water
(no-regret maatregel). Extra bodemdaling vereist meer dan voorheen
‘functie volgt peil’. In nieuwe natuurgebieden, zoals in de Groene

aangenaam leef- en vestigingsklimaat.

realisatie van de Groene Ruggengraat.

Ruggengraat, is flexibel peilbeheer mogelijk bij grote kwetsbaarheid voor
bodemdaling. Als zoute kwel in diepe polders de zoetwaterrvoorziening
onder druk zet kunnen we polders vernatten of (tijdelijk) afkoppelen. Dit
heeft soms gevolgen voor ruimtelijke functies. Voor Zuid-Holland betreft
het de Middelburg-Tempelpolder, polder Noordplas, en polder
Nieuwkoop.
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Strategie weerstand bieden: De infrastructuur voor aanvoer van zoet

Strategie meebewegen: Op die delen van de eilanden waar de reeds

water uit het hoofdsysteem moet worden geoptimaliseerd en uitgebreid.
Natuurgebieden zijn ruimtelijk te bufferen, waardoor ze minder kwetsbaar
worden bij grote droogte. Als we verdergaande bodemdaling

bestaande interne verzilting verder toeneemt moeten we op lange termijn
inzetten op zoutbestendige functies, zoals zilte teelten en/of brakke
natuur. Hierin past differentiatie per gebied, omdat de mate van interne

accepteren, kunnen functies in hun huidige vorm behouden blijven.
Tot 2015 is de huidige zoetwatervoorziening voor de boomteelt rond
Boskoop gegarandeerd. Op de lange termijn, als het klimaat in droge

verzilting sterk verschilt (Goeree Overflakkee veel sterker dan de
Hoeksche Waard).

richting ontwikkelt, kan deze garantie niet meer worden gegeven. We
moeten onderzoeken hoe we de boomteelt klimaatbestendig in kunnen
richten.
Als dit economisch niet haalbaar blijkt, is ruimtelijke

Strategie weerstand bieden: Huidige functies handhaven en de
zoetwatervoorziening aanpassen.

transformatie een optie.

Kansen benutten: Transformatie van het gebied en 'zoutwater economie'
volledig benutten. Korte termijn investeringen in estuarine dynamiek
beoordelen
op
lange
termijn
klimaatbestendigheid.
Herstel

Kansen

benutten:

ontwikkelen

van

grote

klimaatbestendige

natuurgebieden met kwaliteit aan recreatie en klimaatbestendige
landbouw op robuuste gronden met een goede watervoorziening.

kreeksystemen in Hoeksche Waard als alternatieve zoetwatervoorziening voor de Waard en Voorne Putten en indirect het Westland
(via het Brielse meer).

Zuid-Westelijke Delta
Klimaatopgave: Klimaatverandering zorgt op (middel) lange termijn voor
een toename van de interne verzilting en versterking van de bestaande
eutrofiëringsproblemathiek (blauwalgen). Om Rijnmond en Drechtsteden
na 2050 te ontlasten moet er waterberging komen op de grote wateren.
De klimaatopgave in de delta moet worden gecombineerd met het
herstel van de estuariene dynamiek.
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Onderstaande kaart geeft hiervan een illustratie.
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4

VOORUITBLIK

In hoofdstuk drie zijn mogelijke adaptatiestrategieën beschreven als
antwoord op de klimaatsignalen. In de komende maanden werkt de
provincie deze strategieën verder uit en verankert ze in de ontwerp
provinciale structuurvisie (mei 2009). Hierbij worden ook de resultaten
van de toetsing van de Integrale Ruimtelijke Projecten betrokken en de
resultaten uit onderzoekprogramma’s. Beide worden hieronder
beschreven.

4.1

Onderzoek-, kennis en beleidsagenda

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven zijn programma’s gestart om
bestaande kennis toe te passen in uitvoeringsprojecten en nieuwe kennis
te ontwikkelen. Daarbij gaat het en om 'learning by doing' en om
fundamentele kennisontwikkeling. Beide sporen zijn nodig om politiek en
maatschappelijk draagvlak te genereren voor toekomstige besluiten. De
provinciale activiteiten zijn:
o
o
o
o
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Hotspot Zuidplaspolder en toetsing klimaatbestendigheid 'Integrale
provinciale Ruimtelijke Projecten' (IRP's).
Zuid-Hollandse participatie in het landelijke programma 'Kennis voor
Klimaat' (KvK).
Zuid-Hollandse deelname aan het nationale programma Adaptatie
Ruimte en Klimaat (ARK).
IPO-vervolgtraject
geodatabase).

klimaatschetsboek
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(project

klimaatatlas

/

Toetsing Integrale Ruimtelijke Projecten en casus Zuid-Plaspolder
Voor de Zuidplaspolder zijn in een Klimaat voor Ruimte - Hotspot project

Het onderzoeksprogramma concentreert zich op de ontwikkeling van
adaptatiestrategieën voor deze gebieden die naar verwachting

plannen getoetst op klimaatbestendigheid. Het gaat om de bouw van
7000 woningen en de aanleg van 400 hectare nieuwe natuur en water,
125 hectare bedrijventerrein en 200 hectare glastuinbouw. Dit project

kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Per hotspot zijn
projectvoorstellen ontwikkeld en is een consortium van overheden,
bedrijven en kennisinstellingen actief. Overheden zijn kennisvrager,

laat klimaatbestendig ontwerpen in de praktijk zien. De resultaten staan
in in de Ideeënbundel Hotspot Zuidplaspolder.
Daarnaast zijn voor 3 Integrale Ruimtelijke Projecten (IRP’s)

kennisinstellingen en bedrijven kennisaanbieder. Theorie en praktijk
komen zo bij elkaar. De provincie is bij een aantal projecten betrokken:
a. Regionale klimaatscenario’s (verdiepende analyse toename

klimaatanalyses uitgevoerd: As Leiden Katwijk, Oude Rijnzone en
Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam. In deze analyse is het huidig
grondgebruik getoetst op klimaatrobuustheid en zijn mogelijkheden

b.

neerslagextremen (kusteffect)/onderzoek naar effect
temperatuurstijging in stedelijke agglomeraties (hitte-eilandeffect).
Sociaal - economische ontwikkelingen in relatie tot

aangegeven om robuustheid te versterken. In fase 2 van het project
worden
deze
mogelijkheden
uitgewerkt
tot
potentiële
adaptatiemaatregelen.

c.
d.

klimaatverandering.
Klimaatbestendig veenweidegebied.
Klimaat in ruimtelijke keuzes: ontwikkeling betere economische

e.

afwegingsmethoden locatie en inrichtingskeuzen gericht op lange
termijn klimaatbestendigheid (aanbeveling Deltacommissie).
Diversen projecten waterveiligheid binnen- en buitendijkse gebieden.

Kennis voor Klimaat projecten
Het programma Kennis voor Klimaat ontwikkelt diensten en producten
die Nederland klimaatbestendig helpen maken. Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijven participeren
actief in de programmering van het onderzoek met inbreng van

f.

additionele middelen. Voor uitvoering van het programma is door het Rijk
€ 50 mln. beschikbaar gesteld. Binnen Kennis voor Klimaat zijn acht
zogenaamde geografische hot spots in ontwikkeling, waarvan vijf (deels)

herstel estuariene dynamiek.
In de komende maanden zal de provincie inzetten op de versterking van
de samenhang tussen de hotspotprojecten e, f en g. en zorgen voor een

gelegen zijn in Zuid-Holland. Deze vijf betreffen:
1. Regio Haaglanden
2. Rotterdamse regio
3. Grote rivieren
4. Zuid-Westelijke Delta
5. Ondiepe wateren en veenweiden

goede inbedding in bestaande bestuurlijke overlegstructuren zoals de
Deltaraad en de stuurgroep Groene Hart.
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g.

Onderzoek afsluitbaar-open Rijnmond (aanbeveling
Deltacommissie).
Onderzoek naar effecten klimaatverandering in de Delta in relatie tot
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Uitvoeringsprojecten ARK
Binnen het landelijke Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat zijn
bestuurlijke
afspraken
gemaakt
over
de
ontwikkeling
van
impulsprojecten. Voor regio West werken de provincies Noord-Holland,
Zuid-Holland en Zeeland samen met kennisinstellingen, bedrijven en de
nationale overheid. De projecten en impulsen zijn zo geformuleerd dat ze
bestaande trajecten versterken en aansluiten bij bestaande structuren
(de Deltaraad). Ze zijn gebaseerd op innovatieve concepten en
duurzame strategieën en worden uitgevoerd in 2009/2010. De
voorstellen zijn opgenomen in het klimaatakkoord wat binnenkort
gesloten wordt tussen Rijk en provincies. In Regio West zijn dit:
o No sediments, no Netherlands: innovatief gebruik van sediment o.a.
via zandmotoren.
o
o

IPO klimaatatlas/geodatabase
Het Geoportaal KlimaatAtlas creëert een centrale plaats die aan
provinciale ambtenaren toegang biedt tot ruimtelijke informatie over
klimaatverandering. De informatie is tijdens expertsessies in
samenwerking met eindgebruikers ontwikkeld en is van voldoende
relevantie en kwaliteit. De database is landsdekkend en bevordert een
effectieve, transparante en reproduceerbare manier van werken.

Zout en zoet Nederland: innovaties t.a.v. zoetwatervoorziening en
zilte teelten.
Brede dijken: innovaties op het gebied van nieuwe dijkconcepten
(klimaatdijk), waarbij de dijk wordt gezien als verbindend element
tussen water en landschap. Een dijk waarop gebouwd en vertrouwd
kan worden (aanbeveling Deltacommissie).

o
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Provinciaal afwegingskader: integratie
ruimtelijke besluitvormingsprojecten.

klimaatverandering

in
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5

CONCLUSIE EN ADVIES

Klimaatverandering is omgeven met onzekerheden over het tempo en
over de richting van effecten. Klimaatscenario’s geven een beeld van de
mogelijke bandbreedte van de te verwachten effecten. Ook de
maatschappij zal de komende decennia niet stilstaan. Het bestaan van
onzekerheden is geen reden om niet tot besluiten te komen. Een
klimaatbestendig Zuid-Holland vereist dat wij nu acties in gang zetten.
Functies die op de lange termijn (2050) niet meer robuust zijn voor de
effecten van klimaatverandering:

Uitgangspunten als basis voor beleid zijn:
o

De

o

klimaatverandering volgens de KNMI06-scenario’s W en W+.
De provincie hanteert de vier signaalkaarten als de klimaatopgave
voor Zuid-Holland (zie onderstaande tabel (de klimaatbestendige

provincie

gaat

uit

van

de

verwachte

effecten

van

functies zijn hier niet in weergegeven, deze vereisen geen extra
actie).
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PRIMAIR EFFECT
Zeespiegelstijging

SECUNDAIR EFFECT
• Veiligheid kust
• Veiligheid
benedenrivieren

Rivieren: extreem hoge
afvoeren
Perioden met droogte
Rivieren: extreem lage
afvoeren

Extreme neerslag
pieken
Hogere temperaturen
(gemiddeld en
extremen)
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KNELPUNTEN
• Maeslantkering >2050 (alle functies)
• Zwakke schakels Dijkring 14 (alle functies)
• Overstromingsrisico in de binnen- en buitendijkse gebieden van
de regio’s Dordrecht en Rotterdam

• Verzilting
• Zoetwatertekort

• Zoetwatervoorziening op de eilanden.
• Zoetwatervoorziening intensieve teelten (greenports glas, boom
bollen).
• Zoetwatervoorziening gevoelige natuur veenweidegebied
• Veiligheid veenkaden
• Versnelde bodemdaling
• Belemmering scheepvaart rivieren (laadcapaciteit binnenvaart)

• Wateroverlast

• Wateroverlast stedelijk agglomeraties
• Waterkwaliteit ondiepe wateren veenweidegebied
• Waterkwaliteit stedelijk gebied
• Hitte-eiland effect in stedelijke agglomeraties (extremen)
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KANSEN
• Ontwikkel kansen kust
• Export duurzame deltatechnologie ("building
with nature")
• Herstel estuariene dynamiek
• Benutten grote deltawateren voor berging
piekafvoeren
• Ontwikkeling zout-watereconomie.

• Aangenaam leef- en vestigings-klimaat
(gemiddelde temparatuur)

De provincie wil vraagstukken duurzaam en in samenhang oplossen en

Richtinggevend advies::

het adaptatievermogen vergroten. Top 3 van de klimaatagenda voor het
provinciaal waterplan en de provinciale structuurvisie:

1.

Klimaatsignalen gelden voor 2050 – 2100. Met dit inzicht in de lange
termijnontwikkelingen kan tijdig worden bijgestuurd en toekomstige
maatschappelijke kosten beperkt.

Top 3 provinciaal waterplan:
o Veiligheid beneden rivieren gebied
o Klimaat bestendige zoetwatervoorziening

2.

Meebewegen waar mogelijk, weerstand bieden waar nodig. Bij
nieuwe ontwikkelingen bij voorkeur flexibele en robuuste adaptatie
strategieën hanteren en uitgaan van no-regret beleid.

3.

Om flexibiliteit te behouden nu ruimte reserveren. Die ruimte kan,
indien mogelijk, worden benut voor tijdelijke reserveringen
De rek gaat uit het watersysteem. Anders omgaan met water en

o

Wateroverlast stedelijke agglomeraties

Top 3 provinciale structuurvisie:

4.

o

Tot 2015 zijn geen wijzigingen nodig van de bestaande ruimtelijke
functies. In de periode na 2015 zijn deze als gevolg van toenemende
druk vanuit het watersysteem niet uit te sluiten.

o

Integrale ontwikkelopgave in de Zuid-Westelijke Delta, gekoppeld
aan het advies van de Commissie Veerman over het Volkerak
Zoommeer.

o
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Integrale ontwikkelopgave voor de greenports, in het bijzonder de
boomteelt in Boskoop ( zoetwatervoorziening Rijnland na 2025).

adaptatieopgaven verbinden met andere maatschappelijke opgaven.
Daarmee vermeerderen we het aantal kostendragers en realiseren
we meerwaarde (win-win).
5.
6.

De druk op het (water)systeem niet opvoeren. Gezocht moet worden
naar goede locatiekeuzes en slimme inrichtingsoplossingen.
De zoetwatervoorziening is in tijden van droogte nu al niet meer voor
100% gegarandeerd. Er is een keuze nodig tussen voorziening
eigen zoetwater en functiewijziging op termijn.
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Eindnoten

1 IPCC, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working group II to the Fourth Assessment Report ,
Cambridge 2007.
2 In het klimaatschetsboek Zuid-Holland is een uitgebreide beschrijving van de KNMI06-scenario’s opgenomen. Zie ook KNMI, Climate Change
Scenarios 2006 for the Netherlands, De Bilt 2006.
3 Voorbeelden van onverwachte gebeurtenissen zijn: het plotseling stilvallen van de warme golfstroom, het optreden van superstormen, extreme
zeespiegelstijging. Dergelijke effecten kunnen nooit met 100% worden uitgesloten, maar de kans erop wordt erg klein geacht (KNMI, Aandacht
voor veiligheid, Extreme klimaatverandering en waterveiligheid in Nederland, maart 2008).
4
G.J. van Oldenborgh e.a. ‘Western Europe is warming much faster than expected’, De Bilt, november 2008.
5 Deltacommissie, Samen werken met water, september 2008.
6 Zie bijvoorbeeld. R. Alley e.a. , Understanding glacier flows in changing times, Science 14 november 2008.
7 Deltares / Waterdienst, presentatie "De klimaatbestendigheid van Nederland Waterland", 2008.
8 Bij de bouw van de Maeslantkering is rekening gehouden met een zeespiegelstijging van 50 cm per eeuw, bron rapport Deltacommissie.
9 Rijkswaterstaat, klimaatverandering en verzilting, mei 2008.
10 In het BGWM zijn de volgende richtwaarden voor het chloridengehalte opgenomen: glastuinbouw 200 mg CL-/l, vollegrondtuinbouw 300 mg CL/l, akkerbouw 600 mg CL-/l, veeteelt 1.000 mg CL-/l.
11 KNMI, Juli en September beide warmste in zeker drie eeuwen, hoe groot is de kans in het warmer wordende klimaat, oktober 2006
(http://www.knmi.nl/kenniscentrum/warme_september_en_juli_2006/).
12 KNMI, "De toestand van het klimaat in Nederland 2008", juli 2008. KNMI, "Extreme klimaatverandering en waterveiligheid in Nederland, april
2008.
13 Volgens het European Environment Agency (EEA) verslechtert in de zomer de zogenaamde Tourism Comfort Index in het Middellandse zee
gebied. EEA, Impacts of Europe’s changing climate – 2008 indicator based assessment, Copenhagen 2008.
14 Deze paragraaf is gebaseerd op het ambtelijk concept van 12 november 2008.
15 In de beleidslijn Grote rivieren wordt uitgegaan van de Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken (WBR). In artikel 2a wordt een uitzondering gemaakt
voor bouwen in stroomvoerend en bergend regime.
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