DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE:
KLIMAATKWETSBAARHEID IN BEELD BRENGEN
Bestuurlijk Nederland wil vaart maken met de belangrijkste ambitie uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie: een klimaatrobuuste inrichting van Nederland
in 2050. Daarom verscheen tijdens Prinsjesdag het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), met concrete plannen om dat te verwezenlijken. Centraal staat het in
beeld krijgen van de kwetsbaarheid van Nederland via stresstesten. En die leiden
weer naar de benchmark inundatiemodellen van STOWA.
Directe aanleiding voor het Deltaplan Ruimtelijke
Adaptie was de evaluatie van de Deltabeslissing in 2016.
Uitkomst was dat de tot dan toe gevolgde aanpak niet
voldoende was om de doelen daaruit op tijd te bereiken,
zegt Mark van Kruining van het team dat het plan voorbereidde. ‘Er was een versnelling nodig, mede omdat uit
nieuwe klimaatscenario’s en neerslagstatistieken blijkt
dat klimaatverandering veel sneller gaat dan eerder
gedacht.’
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