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Schets van warmte en natheid

Inspelen op
klimaatverandering
In hun ruimtelijk, water- en natuurbeleid
spelen de provincies actief in op de gevolgen
van de klimaatverandering. Aan de basis van
dit beleid ligt voor beleidsmakers goed toe
gankelijk gemaakt klimaatonderzoek.
Ttksr: Sjaak van 'r Hof
foro: RobHuibm,HH
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www.provincie.overijssel.nl

Provincie Over1jssl'I
U IRLIJK
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Senior bestuurlijk-juridisch
beleidsmedewerter Water

Pr<Niooeluid-Holland
EE

www.zuid-holland.nl

ONUMISCH

NH Auditor

bouw en klimaarverandering die zowel
bedreigmgen als kansen opleven. Zo i s er

www.noon:t-holland.nl

Provinde Noord-Ho/fond

NH Directierontroller(s)
www.noord-holland.nl

Provin<ie Noord-HoHond

het probleem van de zoerwateraanvoer
voor de grondgebonden landbouw, maar
zijn er ook vragen over de gevolgen van

GE Kostenmanager (vakspe<lalist

C)
www.geldertand.nl

Provincie Gelderland
NH Medewerker Planning en Control

extreme droogte. welke impact heeft op

Provincie Noord-Hoffond

het door de zeespiegelsriJging verder
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landinwaarts dringen van zout grond

ZE

water_" De
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Ervaren webredacteur
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onderzoeken. is de relatie russen land
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nende planten- en diersoorten te behou
den. Het derde thema dat we nader
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VacatureSpot

doelstellingen voor deze gebieden te rea
liseren. In sommige namunerreinen zal

.

Hei. complete c:»ven.lcht vao vac1uures voor h�r opgeleiden
bij de provinciale overheid

slag mer de vraag hoe klimaargegevens in
werkt. Verder kijken we naar de vr.ug
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digi1.1le - klimaatatlas wordt

Dl

Juridisch Medewerker Bodem

Provmoe leelond

een product dat aan de hand van nieuwe
klimaat- en andere gegevens voondu

ZH

daarmee hopelijk tot een meerjarige

www.zeeland.nl

ATUUI
ZH

rend zal worden geactualiseerd, en leidt

www.noord-holland.nl

Hl ïSt

Senior Yergunningverlentr
Provincie Zwd-Hollond
Provincie luid-Holland

samenwerking.

www.1uid-holland.nl

Vergunningverlener Groene Wetten
www.zuid-holland.nl

RUIMT'LIJKE ORD HING/
INFRA5TRUCTUUR

EHS

ZH

Niet a lleen het IPO laat onderzoek
met beleid tn te spelen op klim"rveran·
deriog. Sommige provincies. zoals

U

zoek dat voor hun specifieke siruatie van

Senior ProjKt.leider Infrastructuur
http:/fprovinde.Oevolind.nl

belang ts. Brabanrs gedeputeer de Moons:
tie van de Ecologische Hoofdstrucmur

gebieden is nodig om planten- en dier
soonen die door de klimaatverandering
naar het noorden verhuizen de kans re
bieden dit tonder al te veel hindernissen
te doen Is de EHS zoals die is vastgesteld

http:llprovincie.flevoland.nl

Provincie Flevoland



(EHS). Een aaneensch•keling van natuur·

Strategisch Adviseur Ruimtelijk
Beleid

"Onze provincie zet fors in op de realisa

telgebieden nodig om de gewenste bio

www.timburg.nl

Provincie Flevoland

Il

www.zuid-holland.nl

ProjKt.leider
PrcwrndeUmburg

fl

Noord-Brabant, doen ook eigen onder

voldoende robuust ofZIJn er meer sleu

Planadviseur
Provincieluid-Holland

doen dat het ft!nvoud iger moet maken

RKIERIVERVOERINAUTISCH

Fl

Verkeersmanager
http:l/provincie.flevoland.nl

Provincie Flevoland
ERKOOP/
UT

NKOOP

Senior Inkoper
Prwincie Utrecht
R IC •

GICO

www.provincie-utre<ht.nl

�

OV Senior Adviseur Communiutie
& Multimedia Design
Provirtde Overijssel

www.provincie.overijssel.nl

diversiteit in stand te houden? Op die
vraag willen wij graag een antwoord."•

In samenwerking met
Zie ook de brochure 'Klimaarverande-ring op

�b}iC

de kaarr9em' (op wwwipo.111)
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