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Aan de minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Mevrouw dr. J. Cramer

Postbus 20951  IPC 100 

2500 EZ Den Haag 

Datum:  10 mei 2007

Kenmerk: 070427060

  VRR2007001279

Betreft:   aanbieden advies  

‘De hype voorbij. Klimaatverandering als structureel ruimtelijk vraagstuk’ 

Mevrouw de Minister,

Met genoegen bieden wij u het advies ‘De hype voorbij. Klimaatverandering als structureel 

ruimtelijk vraagstuk’ aan. In de afgelopen jaren is het besef doorgedrongen dat klimaat

verandering ook ruimtelijke aanpassingen vergt. De eerste stappen van die aanpassing worden 

momenteel gezet. De VROMraad signaleert dat de verschillende partijen geneigd zijn vanuit 

hun eigen optiek defensieve, sectorale oplossingen te zoeken, die geen recht doen aan de  

complexiteit van en onzekerheid rond het klimaatprobleem.

De VROMraad is van mening dat klimaatverandering aanleiding en uitgangspunt moet  

zijn voor een nieuw, offensief ruimtelijk beleid waarin ook andere ruimtelijke vraagstukken 

meegenomen worden. Het ministerie van VROM zou daarin het voortouw moeten nemen en 

andere partijen uit moeten nodigen om mee te denken. De VROMraad hoopt u met dit advies 

handvatten te bieden dit complexe probleem adequaat aan te pakken.

Hoogachtend,

De voorzitter,     De algemeen secretaris,

mr. H.M. Meijdam     drs. A.F. van de Klundert
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Samenvatting

De hype voorbij. Klimaatverandering als structureel ruimtelijk 
vraagstuk

Klimaatverandering krijgt sinds kort volop de aandacht. Hoewel nog altijd met 
name gezocht wordt naar maatregelen om mondiale klimaatverandering in te  
perken (mitigatie in beleidsjargon), is sinds kort het besef doorgedrongen dat er 
ook in ruimtelijke zin maatregelen nodig zijn om Nederland aan te passen aan 
het veranderend klimaat (adaptatie). 

Aanpassing aan klimaatverandering is geen eenvoudige opgave. Veranderingen in 
het klimaat zijn met grote onzekerheid omgeven en er is geen eenduidige opgave 
te formuleren in termen van bijvoorbeeld temperatuur of zeespiegelstijging. 
Bestuurders en beleidsmakers moeten nadenken over een klimaatbestendige 
inrichting van Nederland, terwijl de aard en snelheid van de klimaatveranderingen 
onzeker is. Maar het zijn niet alleen de complexiteit van het klimaatsysteem,  
de moeilijk voorspelbare effecten en de onzekerheid in de prognoses die aanpas
sing aan klimaatverandering tot een weerbarstig bestuurlijk probleem maken. 
Bestuurders en beleidsmakers hebben te korte zichttermijnen om ook op lange 
termijn de implicaties van huidige besluiten te kunnen overzien. Tevens ontbreekt 
het velen aan voldoende kennis over het onderwerp. De probleemperceptie is 
gefragmenteerd, waardoor bestuurders en beleidsmakers te snel schakelen naar 
sectorale, technische oplossingen. Daarbij is een complicerende factor dat de  
verantwoordelijkheden rond het klimaatvraagstuk niet volledig duidelijk zijn,  
en dat geen enkele instantie de regie neemt. 

De VROMraad pleit daarom voor een paradigmaverandering in het adaptatie
beleid, waarin klimaatverandering niet langer primair als dreiging wordt gezien, 
maar als aanleiding om na te denken over een strategische inrichting van 
Nederland. De VROMraad adviseert niet te kiezen voor sectorale, defensieve 
maatregelen, maar een integrale en offensieve aanpak te hanteren. Een aanpak 
die niet gedomineerd wordt door toevallige mediaaandacht, maar waarvoor 
structureel aandacht en middelen worden ingezet.

Veel van de bestuurlijke problemen zijn terug te voeren op het feit dat momenteel 
niemand de regie heeft. We adviseren daarom het ministerie van VROM hierin 
het voortouw te nemen. Het ministerie kan de komende tijd gebruiken om een 
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strategische ruimtelijke visie op Nederland te ontwikkelen, waarin niet alleen  
klimaatverandering, maar ook andere ruimtelijke vraagstukken een rol spelen. 
Met een dergelijke exercitie worden niet alleen de zichttermijnen verlengd,  
maar wordt ook de aandacht voor het probleem langer vastgehouden. Het is  
cruciaal om in de ontwikkeling van zo’n visie goed aandacht te besteden aan de 
complexiteit en onzekerheid die inherent is aan het klimaatprobleem. 

De belangrijkste aanbevelingen luiden dan ook:

-   Ontwikkel scenario’s waarin de ruimtelijke gevolgen van klimaatverande-
ring en andere belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen een rol krijgen.

-  Formuleer als ministerie van VROM in samenspraak met andere  
ministeries je ruimtelijke ambities.

-  Organiseer een spraakmakende en enthousiasmerende manifestatie om  
te komen tot een breed gedragen maatschappelijke visie op een klimaat-
bestendig Nederland. Betrek lagere overheden, andere departementen, 
ontwerpers, projectontwikkelaars en anderen hierbij.
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1 Inleiding 

1.1  Klimaatverandering: het twijfelachtige voordeel van meer aandacht

Klimaatverandering krijgt de laatste tijd veel mediaaandacht. Klimaatverandering 
is echter niet nieuw. Sterker nog, het is van alle tijden. En toch is het nu plotseling 
een ‘hot issue’. Via de media klinkt de roep om klimaatverandering op de politieke 
agenda te zetten. De politieke druk om te reageren op de mediaaandacht groeit 
daarmee en beleidsmakers en bestuurders kunnen bijna niet meer om het thema 
heen. De grote mediaaandacht voor het thema klimaatverandering is terug te 
zien in figuur 1. In 2006 zijn dagelijks berichten over klimaatverandering in de 
Nederlandse dagbladen te vinden.
 
Figuur 1. Voorkomen van klimaatverandering in krantenartikelen (Trouw, AD, 
NRC-Handelsblad, Financieel Dagblad, Volkskrant en Parool)
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Terwijl in de media het beeld van smeltend ijs op de poolkappen steeds weer 
terugkeert, hebben beleidsmakers vooral veel oog voor ‘mitigatie’ (beleidsjargon 
voor het terugdringen van de CO2uitstoot). Emissiehandel, Kyoto, duurzame 
energiebronnen en spaarlampen domineren de beleidsdiscussie. Het draait hier
bij steeds om het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is een 
belangrijk aandachtsgebied: het voorkomen van verdergaande (mondiale) effecten 
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van klimaatverandering vergt een vergaande gedragsverandering. De laatste jaren 
komt er ook meer aandacht voor het vraagstuk van noodzakelijke aanpassing aan 
een veranderend klimaat (‘adaptatie’ in beleidstermen). Hoe kunnen we het laag
gelegen Nederland blijvend beschermen tegen wateroverlast, van overstromingen 
tot stijgende kweldruk? 

Mitigatie en adaptatie

Wanneer er over klimaatverandering gesproken wordt, gaat dat decennialang 

enkel in de context van de mogelijkheden om de veranderingen beperkt te houden 

door de door mensen teweeggebrachte emissies terug te dringen. Deze strategie 

wordt in beleid aangeduid met de term mitigatie. Inmiddels is duidelijk dat de 

klimaatverandering dusdanig is, dat de ruimtelijke inrichting aangepast zal 

moeten worden aan het veranderende klimaat. Deze strategie wordt in beleids

kringen adaptatie genoemd. Dit maakt mitigatie echter niet overbodig. Integen

deel, mitigatie is noodzakelijk om de toekomstige veranderingen te beperken en 

de veranderingen met adaptatie te kunnen bijbenen. 

Effecten van broeikasemissies zijn wereldwijd merkbaar. Mitigatie is daarom bij 

uitstek een mondiale opgave. Het terugdringen van broeikasemissies van één 

land, levert nauwelijks merkbaar resultaat op. Alleen door wereldwijde samen

werking zijn substantiële stappen te zetten. In het Kyotoprotocol, vernoemd 

naar de plaats van de onderhandelingen in Japan, zijn zulke afspraken gemaakt 

met een groot aantal landen. Naleving van deze afspraken is echter lastig.

Adaptatie kan ook als een nationale en/of lokale opgave worden benaderd. 

Hoewel de effecten van klimaatverandering zich mondiaal voordoen, zullen 

lokaal maatregelen getroffen moeten worden om de drinkwatervoorziening te 

garanderen, de landbouw in stand te kunnen houden en bebouwd gebied te 

beschermen tegen wateroverlast. Veel meer dan voor mitigatie het geval is,  

kan ieder land en iedere regio afzonderlijk maatregelen treffen om zich voor te 

bereiden op de effecten van klimaatverandering. Dit advies is gericht op het 

adaptatievraagstuk in Nederland. 

Klimaatverandering, of het mitigatie of adaptatie betreft, is in de afgelopen tijd 
uitgegroeid tot een mediahype. De hernieuwde aandacht voor grote milieu 
problemen is toe te juichen, maar mediahypes zijn allerminst onschuldig. 
Problemen worden in mediaberichten namelijk steevast op een specifieke manier 
besproken, die sommige aspecten veel aandacht geeft, maar andere aspecten  
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onbesproken laat. Zo is er ten aanzien van klimaatverandering bijvoorbeeld wel 
aandacht voor problemen veroorzaakt door hogere piekafvoer van rivieren,  
terwijl mogelijke problemen door opkomend kwelwater nagenoeg onbesproken 
blijven. In mediahypes is er vaak maar één specifiek frame (ofwel denkkader) 
waarbinnen het probleem geplaatst en besproken wordt. Het denkkader maakt 
het probleem voor iedereen herkenbaar, maar maakt ook dat het denken buiten 
dit kader bemoeilijkt wordt. 

Drogredenering: Zeespiegelstijging als dominant frame

In het klimaatdebat zijn we diverse drogredeneringen tegengekomen. Een  

drogredenering is een redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. 

Drogredeneringen leiden veelal tot schijnzekerheden, zoals in het geval van  

zeespiegelstijging als dominant frame. 

Als in wetenschappelijke scenario’s en de media over de gevolgen van klimaat

verandering gesproken wordt, dan wordt dat vrijwel altijd gekoppeld aan tempe

ratuur en zeespiegelstijging. Zeespiegelstijging spreekt daarbij duidelijk tot de 

verbeelding. Het verhaal van de stijgende zeespiegel is hiermee het dominante 

frame geworden in ons denken over klimaatverandering. Echter, dit dominante 

‘zeespiegelstijgingframe’ is een veel te eenvoudige weergave van de werkelijke 

problematiek. Het frame fungeert als pars pro toto, een metafoor voor een veel 

breder en complexer fenomeen waarbij een gedeelte van het verhaal wordt  

uitgelicht om het beter bevatbaar te maken. Bij zeespiegelstijging wordt als  

eerste gedacht aan problemen aan de kust: het risico op het doorbreken van de 

duinen, waardoor het land achter de duinen onderloopt met zeewater. Als meest 

verregaande oplossing is zelfs voorgesteld een dijk van 30 meter hoog langs de 

kust te leggen. Door het veelvuldig hanteren van het ‘zeespiegelframe’ wordt 

echter vergeten dat het werkelijke klimaatprobleem vele malen complexer is.  

Zo is er nauwelijks aandacht voor andere aspecten van het veranderende klimaat 

zoals een toename van de intensiteit van stormen en meer piekneerslag. Deze 

extreme weervormen vragen eerder om actie dan de zeespiegelstijging.

De hypeachtige aandacht voor klimaatverandering legt een grote druk op bestuur
ders en beleidsmakers snel tot oplossingen te komen. Het onderwerp klimaat
verandering is echter bijzonder complex en omgeven met grote onzekerheden. 
Snelle acties vanuit een beperkt perspectief op het probleem zijn daarmee per 
definitie onverstandig, ook al wordt daar nog zo hard om gevraagd. In die zin  
kan de mediaaandacht het probleem voor bestuurders verder compliceren. 
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1.2 Klimaatverandering als ongetemd probleem

De grote mediaaandacht voor klimaatverandering doet een beroep op bestuurders 
en beleidsmakers om vooral snel actie te ondernemen. Dat is echter nog niet zo 
makkelijk, want het klimaatprobleem is bijzonder weerbarstig. Klimaatverandering is 
door de WRR (2006) getypeerd als ‘ongetemd probleem’. Ongetemde problemen 
kenmerken zich door het feit dat er onduidelijkheid bestaat over zowel de oor
zaken als de oplossingsrichtingen. Deze problemen zijn niet oplosbaar met meer 
kennis. Ook wanneer er meer duidelijkheid komt over de werking van het klimaat
systeem blijft de onzekerheid, mede omdat de kennis van de uiteenlopende  
kennisinstituten niet eenduidig is. Beleidsmakers zien kennis graag als ‘input’ 
voor besluitvorming. Maar bij ongetemde problemen leidt ‘wachten op de juiste 
kennis’ enkel tot uitstel. Vandaar dat bij klimaatverandering besluitvorming zal 
moeten plaatsvinden bij structurele onzekerheid. 

Prognoses en verwachtingen over klimaatverandering hebben de afgelopen 
decennia een wisselend beeld laten zien, waarbij de doemscenario’s en de opti
mistische berichten elkaar opvolgen. De beleidsdiscussie staat daardoor in het 
teken van een strijd tussen een grote groep die gelooft in een spoedige klimaat
verandering met grote impact en een minderheid die sceptisch is. In wezen houden 
beide partijen elkaar hierbij in een houdgreep, waarbij de één pleit voor snelle 
actie en de ander iedere actie als geldverspilling afdoet. Dit wellesnietesdebat 
draagt bij aan een afwachtende houding van beleidsmakers en bestuurders. 

De mogelijke gevolgen van klimaatverandering zijn echter zodanig groot dat niets 
doen onverantwoord is. Afwachten is geen optie. Juist de combinatie van grote 
onzekerheid en grote potentiële gevolgen maakt adequate beleidsvorming moeilijk, 
en toch noodzakelijk. In zaken als klimaatverandering is prudentie het devies en 
dient het voorzorgsprincipe te gelden. De mediahype rond het thema klimaatver
andering maakt het des te lastiger om genuanceerd te handelen. Krantenkoppen 
roepen immers voortdurend op tot snelle actie. Soms kan daaraan worden tege
moetgekomen, zoals bij het aanpakken van de zwakke plekken aan de kust. Maar 
in algemene zin is het lastig om snel de goede aangrijpingspunten te bepalen. 
Hier is een offensieve benadering gevraagd waarin weldoordacht geanticipeerd 
wordt op klimaatverandering. Deze benadering kan aanzienlijk aan kracht winnen 
als de ruimtelijke inrichtingsscenario’s worden gekoppeld aan het halen van 
andere doelen, bijvoorbeeld op het gebied van landschaps en natuurontwikke
ling, recreatie en/of energievoorziening.
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Adaptatie aan klimaatverandering wordt ten onrechte enkel als een fysiek of ruim
telijk vraagstuk gezien. Het is in belangrijke mate ook een maatschappelijk en 
politiekbestuurlijk vraagstuk. Het zijn deze dimensies die in de huidige discussies 
onderbelicht zijn. Dit advies gaat dan ook met name in op deze aspecten. Hoe 
wordt het probleem bestuurlijk opgepakt? Waarvoor is voldoende aandacht, en 
welke delen van het probleem blijven onderbelicht? Hoe is de afstemming  
tussen en binnen bestuursorganen? Wie voelt zich verantwoordelijk? En hoe 
wordt de samenleving bij het vraagstuk betrokken? Centrale vraag is op welke 
manier de Nederlandse overheid het beste kan anticiperen op de ruimtelijke 
gevolgen van klimaatverandering. 

  
1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een kort overzicht van de zekerheden en onzekerheden van het 
klimaatsysteem en de ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. 
De maatschappelijke perceptie van het probleem klimaatverandering wordt 
beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op de bestuurlijke aspecten. De 
aanbevelingen van de VROMraad zijn in hoofdstuk 5 terug te vinden, waar de  
elementen van een ruimtelijke strategie besproken worden.

De VROMraad is dit adviestraject gestart met een uitgebreide literatuuranalyse 
van het klimaatsysteem en de huidige kennis over klimaatveranderingen. Een deel 
van deze literatuur is terug te vinden in de lijst met geraadpleegde literatuur. 
Daarna hebben we de omgang met die kennis in het beleid bekeken. Daarbij zijn 
wij op een aantal drogredeneringen (denkfouten) gestuit die een nuchtere 
omgang met de klimaatverandering in de weg zouden kunnen staan. De meest in 
het oog springende drogredeneringen zijn in de blauwe kaderteksten aangegeven. 
In bijlage 1 is verder een overzicht te vinden van de vertegenwoordigers van  
verschillende organisaties, waarmee de VROMraad in de voorbereiding van dit 
advies gesproken heeft. 
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2 Klimaatverandering en ruimtelijke 
gevolgen

2.1 Zekerheden en onzekerheden in het klimaatsysteem 

Het klimaat op aarde wordt bepaald door de hoeveelheid invallend zonlicht en  
de mate waarin dat weerkaatst wordt. Die weerkaatsing wordt door een grote  
hoeveelheid factoren beïnvloed. Niet alleen de hoeveelheid roetdeeltjes en de 
waterdamp in de atmosfeer spelen een rol, maar bijvoorbeeld ook de aanwezig
heid van wolken. Deze factoren zijn vaak onderling gerelateerd en fluctueren. 
Daarmee is het mondiale klimaat voortdurend aan verandering onderhevig.  
In de afgelopen miljoenen jaren hebben zowel variaties in de hoeveelheid inval
lende zonnestraling als wijzigingen in de weerkaatsende factoren geresulteerd in 
grote schommelingen in de mondiale temperatuur. De ijstijden zijn daar het 
bekendste voorbeeld van. 

Figuur 2 geeft een overzicht van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op 
het mondiale klimaatsysteem. Veel van deze factoren zijn aan elkaar gerelateerd. 
Wetenschappers proberen al eeuwenlang deze verbanden in kaart te brengen en 
te doorgronden hoe wijzigingen in het systeem het mondiale klimaat beïnvloeden. 

Figuur 2. Belangrijke elementen in het klimaatsysteem
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De afgelopen honderd jaar is mondiaal een stijging van de temperatuur opgetreden 
na een redelijk stabiele temperatuur in de voorgaande 1000 jaar (IPCC 2001).  
Dit wordt in belangrijke mate toegeschreven aan de grootscheepse verbranding 
van fossiele brandstoffen door de mens. In reactie daarop is de afgelopen decen
nia het aantal wetenschappers dat zich met het mondiale klimaatsysteem bezig
houdt snel toegenomen en daarmee het kennisniveau. Onzekerheid domineert 
echter nog altijd de discussie. Met alle nieuwe kennis wordt steeds duidelijker dat 
men het systeem niet volledig kan doorgronden en dat dit ook in de toekomst 
hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zal zijn. Hoewel veel verbanden theoretisch 
herleidbaar zijn, worden wetenschappers geregeld verrast en worden nieuwe  
variabelen geïdentificeerd. Dat geldt zeker voor deelsystemen met invloed op het 
klimaatsysteem, zoals bijvoorbeeld de koolstofcyclus, die alle bronnen en opslag
plaatsen van koolstof omvat. Nog altijd worden nieuwe koolstofbronnen of 
koolstofopslagen ontdekt, of wordt hun rol in de cyclus bijgesteld. Nieuw ont
dekte positieve of negatieve terugkoppelingen kunnen een groot effect hebben  
op de snelheid waarmee veranderingen optreden. 

Een voorbeeld van een positieve terugkoppeling vormen de ijsvlaktes aan de 
polen. Grote ijsvlaktes zijn sterke reflectoren. De albedo van ijs bedraagt 0,84. 
Dit houdt in dat maar liefst 84% van de zonnestraling weerkaatst wordt (NASA 
2006). Indien een deel van het poolijs afsmelt, neemt het ijsoppervlak af en 
wordt daardoor minder zonnestraling gereflecteerd. De temperatuur loopt daar
mee op, en de afsmelting zet voort. Andersom wordt in een periode van koelte, 
waarin extra ijs aangroeit op de polen, ook meer zonnestraling gereflecteerd. Dit 
versterkt de afkoeling. De ijsmassa’s op Groenland, Antarctica en de gletsjers ver
tegenwoordigen respectievelijk 6, 61 en 0,5 meter potentiële zeespiegelstijging.

Het IPCC verwacht tot 2100 een mondiale zeespiegelstijging van 18 tot 59 centi
meter (IPCC 2007). Het KNMI rekent voor Nederland met een stijging van 15 tot 
35 centimeter in 2050, van 35 tot 85 centimeter in 2100, en 100 tot 250 centimeter 
in 2300 (KNMI 2006). Klimaatsceptici vinden deze voorspellingen te somber;  
zij wijzen op de feedbackloop die ontstaat door een grotere verdamping van de 
oceanen bij hogere temperaturen. Tegelijkertijd zijn er echter geluiden vanuit de 
wetenschappelijke wereld dat de zeespiegelstijging ook veel sneller zou kunnen 
gaan (Velicogna en Wahr 2006). Geologische analyses suggereren recentelijk een 
hogere maximumsnelheid voor deze effecten. 
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Drogredenering: ‘Tipping points’ en klimaatverandering op geologische tijd-

schalen

Klimaatactivisten waarschuwen voor zogenaamde ‘tipping points’. ‘Tipping 

points’ zijn punten waarop een proces plots dramatisch versnelt. In klimaatter

men zou bijvoorbeeld de opwarming na het passeren van een dergelijk punt 

opeens veel sneller kunnen verlopen. Hieraan liggen positieve terugkoppelingen, 

zoals beschreven in paragraaf 2.1, ten grondslag. Na het passeren van een ‘tipping 

point’ is er geen weg terug; er treedt na verloop van tijd een andere evenwicht

situatie op. Alhoewel het reëel is aan te nemen dat er ‘tipping points’ in het  

klimaatsysteem zijn, bieden ‘tipping points’ geen aanknopingspunten voor 

adaptatiebeleid. Wanneer onduidelijk is wat er zal gebeuren en op welk moment 

zo’n omslag plaats kan vinden, kan het geen uitgangspunt voor beleid zijn. 

Ook worden er, met name door geologen, soms bagatelliserende opmerkingen 

gemaakt over de huidige ophef over temperatuurstijging in de komende decennia. 

‘Uiteindelijk wordt het kouder’. Dat het over 10.000 jaar uiteindelijk kouder 

wordt, hoe waar wellicht ook, is geen argument in de beleidsmatige discussie 

over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hier denken we tenslotte over 

heel reële effecten die zich de komende decennia kunnen voordoen. 

Voor de ontwikkeling van het Nederlandse klimaat zijn daarnaast wijzigingen in 
de Golfstroom relevant. De Golfstroom, verantwoordelijk voor de aanvoer van 
grote massa’s relatief warm water in de Atlantische Oceaan, wordt veroorzaakt 
door temperatuurverschillen en verschillen in zoutgehalte in de diverse oceanen. 
Een forse toevoer van koud, zoet water door het afsmelten van grote ijsmassa’s 
kan de warme Golfstroom tot stilstand brengen. Dat zou een afkoeling van 
NoordwestEuropa impliceren. In de afgelopen jaren is de kracht van de 
Golfstroom afgenomen (Stocker en Raible 2005, Schiermeier 2006). Hoewel 
wetenschappers het eens zijn over deze theoretische mogelijkheid van een com
plete stilstand, is er nog weinig duidelijkheid over kritische grenzen of daadwerke
lijke effecten.

Ook al vertoont de kennis van het klimaatsysteem en over klimaatverandering 
nog hiaten, het is wel duidelijk dat het systeem aan het veranderen is en in welke 
richting dat gebeurt. De weersextremen van de afgelopen vijftien jaar vertonen 
een duidelijk afwijkend patroon van het langjarig gemiddelde. Of, zoals het KNMI 
het formuleert: ‘uitzonderlijk warm is minder zeldzaam geworden’. Deze afwijking 
wordt verklaard door fluctuaties in de variabelen van het klimaatsysteem. De ver
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hoogde CO2concentratie in de atmosfeer, veroorzaakt door de verbranding van 
fossiele brandstoffen, is daarvan de belangrijkste. 

De onderlinge relaties tussen de belangrijkste variabelen maken het mondiale  
klimaatsysteem tot een buitengewoon complex systeem. Menselijke invloed heeft 
in de afgelopen eeuwen interacties vertoond met delen van het systeem. Probleem 
bij de bestudering van het klimaatsysteem is dat er maar zeer beperkt experimen
teel materiaal voorhanden is. Er is immers maar één mondiaal klimaatsysteem en 
meetgegevens daarover kunnen alleen op basis van historische gegevens gepro
duceerd worden. Deze historische gegevens laten een duidelijk verband zien tus
sen de mondiale temperatuur en de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer, 
maar de causaliteit daarvan is niet aan te tonen. Dit is dan ook één van de onder
werpen van discussies tussen voor en tegenstanders.

Algemene verwachting van klimaatwetenschappers is dat de temperatuurstijging 
zich hoe dan ook nog enige tijd voortzet, ook indien de hoeveelheid broeikasgas
sen in de atmosfeer vanaf nu niet meer toeneemt. Zelfs bij zo’n optimistisch  
scenario, waarin er per direct geen menselijke uitstoot van broeikasgassen meer 
is, verwacht men dat de gemiddelde temperatuur van de aarde zal stijgen (26°C 
in 2400). Ook de zeespiegel stijgt in zo’n geval toch nog tot 25 centimeter per 
eeuw tot het jaar 2400 (Wigley 2005). 

In het wetenschappelijk debat is er dus sprake van diverse onzekerheden. Met 
name vragen over de causaliteit en de rol van de mens hebben de mediadiscussies 
lang gedomineerd. In publicaties van de afgelopen tijd staat de onzekerheid veel 
minder centraal, en is er meer oog voor de dramatische effecten van klimaat
verandering. In dat licht wordt adaptatie, de aanpassing van Nederland aan het 
veranderende klimaat, een belangrijk thema. 

2.2 De ruimtelijke gevolgen voor Nederland

In dit advies wordt enkel ingegaan op de ruimtelijke gevolgen van klimaat
verandering voor Nederland. Mitigatiestrategieën, hoe essentieel ook, worden 
niet besproken. De VROMraad (2004) heeft hier eerdere adviezen aan gewijd.  
De raad is zich er terdege van bewust dat klimaatproblemen elders in de wereld 
grotere gevolgen hebben en dat aanpassing elders een grotere opgave zal zijn dan 
in Nederland. Kleine eilandstaten als Tuvalu en de Malediven hebben nauwelijks 
ruimte om zich tegen de stijgende zeespiegel te wapenen. Smeltende gletsjers 
kunnen in bijvoorbeeld de Himalaya de drinkwatervoorziening van honderden 
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miljoenen mensen in gevaar brengen. Deltastaten als Bangladesh zullen de  
grootste moeite hebben het geld op te brengen om zich te beschermen tegen 
overstromingen. Elders zullen perioden van grote droogte voorkomen. Dit kan  
leiden tot verwoestijning in bijvoorbeeld ZuidEuropa.

Klimaatveranderingen en de ruimtelijke inrichting van Nederland

De mondiale temperatuurstijging heeft grote gevolgen. De zeespiegel stijgt, 

doordat warmer water een groter volume heeft. Een hogere zeespiegel vergroot 

op zijn beurt de kweldruk en zouttong. De neerslagpatronen veranderen,  

doordat de verdamping toeneemt. Met het veranderen van de neerslagpatronen 

verandert de maatgevende afvoer van rivieren. Ook het sneller smelten van 

sneeuw en gletsjers in de bergen heeft invloed op de maatgevende afvoer. De 

stormintensiteit neemt toe, aangezien stormen hun energie uit warme lucht 

halen. Tenslotte zijn er meer en langere periodes van droogte.

Voor de ruimtelijke inrichting van Nederland zijn vooral de gevolgen voor de 

waterhuishouding van belang. De verhoogde zeespiegel zorgt voor een extra 

bedreiging van de kust. De grotere kweldruk en zouttong (de landinwaartse 

instroom van zout water in rivieren) beïnvloeden landbouw, natuur en de 

gebouwde omgeving. De hogere neerslagintensiteit vraagt bijvoorbeeld extra 

capaciteit voor de afvoer van regenwater in bebouwd gebied. Watereffecten van 

klimaatverandering in Nederland zijn daarmee samen te vatten als droogte, 

meer water van boven (regen) en zout water van beneden (kwel), en hogere 

waterstanden in zee en rivieren. 

Maar ook de temperatuurstijging zelf heeft gevolgen, bijvoorbeeld voor de  

klimaatbeheersing in gebouwen. De verhoogde stormintensiteit kan voor grote 

materiële schade en tijdelijke ontwrichting van het maatschappelijk leven gaan 

zorgen.

Klimaatverandering heeft daarmee invloed op alle elementen van de Nederlandse 

ruimtelijke ordening. Blauw vraagt meer aandacht vanwege de opvang en afvoer 

van alle extra water. Groen wordt beïnvloed door veranderende waterstanden, 

zoutgehalten, droogte en hogere temperaturen. Rood heeft te maken met de 

extra afvoer van regenwater en de verhoogde temperaturen.
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Nederland heeft als welvarende staat de middelen om zich tegen de effecten van 
klimaatverandering te beschermen. De VROMraad kiest ervoor om dit advies te 
richten op Nederland, gezien het lokale karakter van adaptatiemaatregelen. 

De klimaatverandering is het meest ingrijpend voor wat betreft de ruimtevraag 
van water (blauw). De stijgende zeespiegel vraagt om extra maatregelen in rivier
delta’s en laaggelegen gebieden om inwoners, kapitaal en de bebouwde omgeving 
tegen het water te beschermen. Dit vraagt meer ruimte voor kustverdediging.  
De extremere regenval maakt dat rivieren een veel grotere piekafvoer krijgen te 
verwerken. Dit kan zowel bovenstrooms als benedenstrooms voor problemen 
zorgen in het hele rivierbed. De verhoogde kweldruk vergt extra pompcapaciteit 
om het kwelwater af te voeren. Bij forse zeespiegelstijging kan de kweldruk zo 
groot worden, dat het water op zwakke plekken uit de grond omhoog komt zetten. 
Heviger buien vragen daarnaast om betere berging en afvoermogelijkheden op 
het land. Langdurige droogte tast de sterkte van dijken aan.

Aanpassing aan klimaatverandering vraagt niet alleen om aanpassingen in de 
waterhuishouding. Ook in de landbouw en de natuur (groen) verandert er veel. 
De biotoop van verschillende soorten verschuift naar het noorden. Zowel voor 
flora als fauna hebben zachtere winters gevolgen. Bloeiperiodes verschuiven, 
broedperiodes vallen vroeger en voor sommige soorten is het zoeken naar een 
nieuwe niche. Soorten zullen verdwijnen uit Nederland, andere zullen in de  
toekomst hun entree maken. Met deze verschuivingen kunnen ook andere  
ziektebeelden (denk aan bijvoorbeeld malaria) hun intrede doen. De verhoogde 
kweldruk heeft effect op de waterstand in lage polders. Bepaalde gebieden  
hebben last van zoute kwel, hetgeen grote consequenties heeft voor de teelt  
van sommige gewassen. Datzelfde geldt voor de grotere zouttong in het rivieren
gebied. Landbouw en natuur merken de gevolgen. Landbouwers moeten flexibel 
blijven kijken naar de optimale gewassen bij veranderende omstandigheden.

Ook in stedelijk gebied zijn aanpassingen noodzakelijk. Bebouwd gebied moet 
beter afgestemd worden op grotere neerslaghoeveelheden, zwaardere stormen en 
hogere temperaturen in de zomermaanden. Daarnaast moet er op strategischer 
wijze nagedacht worden over hoe de ruimtevraag van waterberging en water
verdediging zich verhoudt tot uitbreidingsgebieden voor bebouwing. De Europese 
Commissie (2007) voorziet bijvoorbeeld een mogelijke groei van het strandtoe
risme aan de Noordzee, wanneer de Middellandse Zeekust in de zomermaanden 
te warm zou worden.
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In bovenstaande opsomming wordt duidelijk dat de verscheidenheid aan effecten 
van klimaatverandering groot is. Effecten lopen uiteen van overlast (regen die  
niet snel genoeg afgevoerd kan worden waardoor de straat even blank staat),  
via ontwrichtend (intense (sneeuw)stormen die het verkeer platleggen) tot levens-
bedreigend (extreem hoge waterstanden in rivieren en op zee en de dreiging van 
een dijkdoorbraak). Er doen zich daarnaast ook nieuwe kansen voor Nederland 
voor, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en de ontwikkeling en export van 
nieuwe technologieën om te kunnen leven met water.

Klimaatverandering vraagt daarmee om een herbezinning op de ruimtelijke  
inrichting van Nederland, waarbij rekening gehouden wordt met de diversiteit  
aan effecten die zich in de loop van deze eeuw voor kunnen doen. Dat is geen 
gemakkelijke opgave, aangezien het achterliggende probleem nog altijd als weinig 
concreet wordt ervaren. De urgentie is er echter wel degelijk, zeker als meegenomen 
wordt dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen het ruimtegebruik voor vele decennia 
vastleggen. 
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3 Strijd om aanpassing

3.1 Hype en ontkenning

De manier waarop burgers, bedrijven, beleidsmakers en bestuurders het  
probleem klimaatverandering ervaren, wordt sterk bepaald door de manier 
waarop media over het probleem berichten. In hoofdstuk 1 is al geconstateerd dat 
er momenteel zoveel mediaaandacht voor klimaatverandering is, dat sprake is 
van een hype. Een mediahype wordt door Vasterman (2000, 2005ab) gedefini
eerd als een zichzelf versterkende nieuwsgolf. Echte mediahypes zijn daarmee 
bijna explosief van aard en worden gekenmerkt door kortdurende intensieve aan
dacht, die doorgaans ook snel weer verdwijnt of plaats maakt voor een nieuwe 
hype over een ander thema. Het thema klimaatverandering heeft dankzij de 
media het grote publiek inmiddels bereikt. Klimaatverandering wordt te pas en te 
onpas aangehaald bij problemen van uiteenlopende aard. Iedere warme dag of 
fikse regenbui wordt in de alledaagse conversatie gekoppeld aan klimaatverande
ring. In dit advies definieert de raad de huidige aandacht voor klimaatverandering 
als een hype, gebaseerd op de snelle opkomst van het thema, en de dominantie 
en wijdverspreide aandacht voor het onderwerp bij het bestuur, de politiek, de 
media en in gesprekken in het dagelijks leven.

In zekere zin is een hype goed nieuws voor de beleidsmaker. Ten tijde van een 
mediahype kunnen bestuurders maatregelen relatief makkelijk communiceren 
naar het grote publiek en op veel draagvlak rekenen. Kingdon (1984) noemt dit een 
‘window of opportunity’ voor beleidsmakers. Het gevaar bestaat echter dat na een 
periode van buitensporige mediaaandacht het nog altijd relevante probleem van 
de publieke agenda wordt afgevoerd vanwege een zekere ‘vermoeidheid’ van het 
publiek rond dit thema. Downs (1972) spreekt in deze context van de ‘beperkte 
houdbaarheidsdatum’ van maatschappelijke kwesties. Na verloop van tijd neemt 
de aandacht voor een onderwerp af, wanneer het besef van de complexiteit, de 
kosten en de maatschappelijke inspanning die een oplossing met zich meebrengt, 
tot het publiek doordringt. Het is dan ook niet te verwachten dat een probleem 
als klimaatverandering voortdurende mediaaandacht blijft trekken en daarmee 
continu (hoog) op de publieke agenda blijft staan. 

Pieter Winsemius heeft in dit verband de beleidslevenscyclus uitgewerkt (1986). 
Winsemius gaat in zijn model uit van vier fasen: beleidserkenning, beleidsformule-
ring, implementatie en beheer. Ook uit dit model blijkt dat de politieke en maat
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schappelijke aandacht voor een thema in de loop van de ‘levenscyclus’ afneemt. 
Het is zaak om verstandig beleid te formuleren vóór de hype verzwakt. 

Naast de problemen met hypes, bestaat het gevaar van ontkenning (‘denial’)  
van het probleem. Onder processen van ‘denial’ verstaat de VROMraad de maat
schappelijke en/of politieke ontkenning van problemen, maar ook van oplossingen 
voor die problemen. Ontkenning kan op verschillende momenten optreden. Vrij 
gangbaar is de ontkenning van een probleem dat nog niet breed geaccepteerd is. 
Met name actoren die verwachten op kosten te worden gejaagd door een dergelijk 
probleem kunnen met deze strategie vaak kostbare tijd winnen. Zo hebben olie
maatschappijen in het verleden veel tijd en geld gestoken in de ontkenning van de 
klimaatproblematiek, omdat erkenning grote gevolgen voor hun bedrijfsvoering 
kan hebben. Cohen (2001) betitelt dit als ‘literal denial’. 

Daarnaast komt ook de ‘implicatory denial’ (Cohen 2001) regelmatig voor. Bij deze 
implicatieontkenning wordt niet de kennis zelf, maar worden de maatschappelijke 
implicaties ervan genegeerd. Het is een bekend verschijnsel onder rokers; zij ont
kennen niet dat er schadelijke gevolgen zijn verbonden aan roken, maar hebben 
wel een aantal redenaties waarom die voor hen minder opgaan. Bij klimaatveran
dering treedt deze vorm van ‘denial’ ook op: het abstracte karakter van het pro
bleem en de lange termijn waarop het probleem speelt leidt tot doorschuifgedrag. 
Zo beargumenteren sommige sceptici dat mitigerende maatregelen gezien de 
lange termijn niet kosteneffectief zijn. Voor ruimtelijke aanpassing aan klimaatver
andering gaat een dergelijke redenering echter niet op. Stern (2006) heeft boven
dien voor GrootBrittannië laten zien dat aanpassing nu relatief geringe kosten 
met zich meebrengt, terwijl een uitgestelde reactie veel duurder is.

De raad onderscheidt een derde vorm van ontkenning die samenhangt met de 
verminderde aandacht na een hype. Deze wordt met name gekenmerkt door een 
verminderde bereidheid om open naar het probleem te kijken. Na het afzwakken 
van de aandacht voor de milieuproblematiek in de jaren ’90 van de vorige eeuw 
was het een tijd lang moeilijk om nieuw beleid te introduceren. Bij het afnemen 
van de maatschappelijke aandacht lijkt ook de ernst van het probleem op de  
achtergrond te raken. Vragen over het probleem worden in zo’n situatie snel  
afgekapt, vraagstellers zwart gemaakt. Suggesties voor een nieuwe aanpak wor
den gepareerd met ‘dat doen we al’ of ‘dat hebben we al gehad’. 

Het is van belang om deze golfbewegingen in het beleid te onderkennen. Media
hypes zijn daarmee zeker niet alleen maar een zegen voor de beleidsmaker. Naast 
de in het vorige hoofdstuk gesignaleerde druk om te komen tot snelle symbolische 
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acties, ziet de VROMraad ook nog het gevaar dat door het optreden van ‘denial’ 
de beleidsruimte voor adaptatie snel verdwenen is. Ook dit is indirect een pleidooi 
voor snelle acties, terwijl bij een zo complex en onzeker probleem als adaptatie 
afgewogen beleidsinterventies gewenst zijn. 

3.2 Maatschappelijke perceptie van het klimaatprobleem

Beleid ten aanzien van klimaatverandering wordt gecompliceerd door de maat
schappelijke perceptie van grote kosten tegenover onduidelijke baten. Daarbij 
komt dat Nederland het gevoel voor de waterproblematiek is kwijtgeraakt. De 
waterdreiging en mogelijke extreme weersomstandigheden maken veel minder 
deel uit van het dagelijks leven dan vroeger. Nederlanders waren gewend rekening 
te houden met en te reageren op de gevaren van het water. De VROMraad  
signaleert echter een zekere onverschilligheid van burgers als het om weer en 
waterzaken gaat. In zekere zin is het enorme succes van het waterbeleid van na 
1953 daar debet aan. Het besef van de verwoestende macht van het water is  
weggeëbd. Rekening houden met de grilligheden van de natuur is in de moderne 
samenleving zozeer uit beeld verdwenen, dat de individuele burger ook nauwe
lijks goed meer kan anticiperen op extremere weersomstandigheden. Een hete 
zomerdag of een winterse sneeuwbui is tegenwoordig voorpaginanieuws. Door de 
afgenomen kennis van natuurlijke processen, lijkt ook het gevoel voor potentieel 
gevaar of de kans schade te lopen, verdwenen. 

In diezelfde lijn ligt de observatie dat burgers en bedrijven een vrijwel grenzeloos 
vertrouwen lijken te hebben in de overheid als het om het waterbeleid gaat. Men 
heeft de stellige overtuiging dat de overheid voor droge voeten zal zorgen. De 
gevolgen van klimaatverandering zijn voor burgers en bedrijven niet meer goed 
voorstelbaar. 
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Overstromingen en waterwerken

Nederlanders leven al eeuwenlang met de continue dreiging van het water van 

met name zee en rivieren. Al in de negende eeuw werden structurele waterstaat

kundige maatregelen genomen. Daarbij werden ook burgers ingeschakeld. Zij 

waren verplicht in het kader van ‘lantwere’ een (fysieke) bijdrage te leveren. 

In de late Middeleeuwen werd de molenbemaling ingevoerd. Hiermee konden 

meren drooggemalen worden. Streekwaterschappen ontstonden en ook binnen 

het landsbestuur van de verschillende gewesten ontwikkelde zich de zorg voor 

de waterstaat. Het landsbestuur greep in als bepaalde situaties gevaar opleverden 

voor het gehele land, zoals bij de versteviging van de Hondsbosse zeewering.

In de Gouden Eeuw werd er veel land aangewonnen. Er vonden stormvloeden en 

rivieroverstromingen met catastrofale gevolgen plaats. Dit leidde tot technische 

en organisatorische vernieuwingen. Er was een toenemend nationaal gevoel 

waardoor bij overstromingsrampen overal in de Republiek collectes gehouden 

werden en hulpcomités opgericht. Aan de andere kant kwam er een einde aan 

de ‘lantwere’: de onderhoudsplicht van dijken ging van de grondeigenaren naar 

de waterschappen.

Na 1800 vonden dijkversterkingen vooral plaats na calamiteiten, zoals de storm

vloeden van 1808 en 1906 in Zeeland. Na de stormvloed van 1825 werden de  

dijken versterkt in Friesland. De watersnoodramp van 1916 in vooral Noord

Holland was aanleiding voor dijkversterkingen en versnelde de besluitvorming 

tot de Zuiderzeewerken. De watersnoodramp van 1953 was doorslaggevend bij 

het besluit tot de Deltawerken (19561997). 

De gemeenschappelijke strijd tegen het water heeft grote invloed op de 

Nederlandse cultuur. Eeuwenlang was dit een belangrijk verbindend element. 

Met de delegatie van het waterrisico naar bestuurders, verdwijnt langzaam maar 

zeker het waterbesef. Terugkerend element in de geschiedenis van vechten 

tegen het water is het feit dat zowel burgers als bestuurders met name na 

rampen handelend optreden.

Bron: Van de Ven 2003
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Manifestaties van klimaatverandering kunnen leiden tot een nieuw natuurbesef. 
Mensen kunnen zich weer bewust worden van het leven met risico’s van water. 
We zullen ons aanpassen aan extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld door 
grootscheepse introductie van airconditioning in gebouwen). Het is ook goed 
denkbaar dat burgers of bedrijven verdergaande acties zullen ondernemen,  
bijvoorbeeld verhuizen van plaatsen die als risicovol worden gezien.

Hier ligt een opgave voor beleid. Omdat klimaatverandering zeer complex is,  
reageren burgers en bedrijven aan de hand van incidentele gebeurtenissen. 
Daarbij wordt bijvoorbeeld een overstroming of dijkbreuk (een nieuwe ‘Wilnis’) 
gekoppeld aan klimaatverandering. Wanneer grote groepen mensen hun gedrag 
plots gaan aanpassen, kan dit grote maatschappelijke gevolgen hebben. De raad 
definieert dergelijke effecten als secundaire effecten van klimaatverandering. 
Deze omvatten de gevolgen die voortkomen uit de reacties op berichtgeving en 
verhalen over en onzekerheid rond klimaatverandering, al dan niet in combinatie 
met het zich voordoen van incidenten. Voorbeelden van secundaire effecten zijn 
mogelijke wijzigingen in vestigingsplaatsvoorkeuren, veranderingen in imago van 
bepaalde delen van Nederland, maar ook het opstellen van actieprogramma’s bij 
overheden. 

Waar de klimaatverandering zelf gekenmerkt wordt door relatief trage verande
ringen en ook door trage gevolgen voor de ruimtelijke ordening, ligt dat anders in 
het maatschappelijk veld. Maatschappelijke reacties kunnen elkaar in korte tijd 
versterken. Kenmerkend voor secundaire effecten is dat ze zich daarmee in veel 
snellere en in veel extremere mate voor kunnen doen dan de primaire, ruimtelijke 
gevolgen. Wanneer verhalen gaan rondzingen, creëren ze hun eigen dynamiek. 
Mensen horen hetzelfde verhaal van verschillende kanten en denken dat daarmee 
het waarheidsgehalte toeneemt. Het irrationele van secundaire effecten is dat het 
niet uitmaakt of deze verhalen op feiten berusten; indien burgers massaal ver
wachten dat ze huizen in buitendijks gebied in de toekomst moeilijker kunnen 
verkopen, zal dat al op korte termijn gevolgen hebben voor de verkoopbaarheid. 
Dat sterkt de grote groep in het gelijk van die opvatting. In de sociologie werd dit 
principe van de zichzelf waarmakende voorspelling verwoord door Thomas en 
Thomas (1928, p. 572): ‘If men define situations as real, they are real in their  
consequences’.

Secundaire effecten kunnen daarmee grillig zijn, snel optreden en hoeven niet op 
feiten gebaseerd te zijn. Deze mogelijke secundaire effecten vragen om aandacht 
bij het nadenken over beleidsstrategieën. Veel beleidsmakers zijn zich hiervan 
bewust. Zij denken expliciet na over communicatie over een complex onderwerp 
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als klimaatverandering, vanuit de wetenschap dat er hypeachtige situaties kunnen 
ontstaan die secundaire effecten zullen creëren.

Secundaire effecten

Regelmatig duiken er verhalen op in Nederland dat buitenlandse ondernemers 

klimaatverandering als een belangrijk argument gebruiken om zich niet in 

Nederland te willen vestigen. De herkomst en betrouwbaarheid van deze  

verhalen valt slecht te traceren. Klimaatverandering en/of ligging ten opzichte 

van zee of NAP komt niet voor op overzichten met relevante vestigingsplaats

factoren, zoals bijvoorbeeld gepubliceerd door CushmanWakefield. In de presti

gieuze European Cities Monitor komt klimaatverandering vooralsnog niet als 

argument voor. Ook onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en 

van Foreign Investment Agencies levert geen concrete gevallen op van bedrijven 

die aarzelingen hebben bij de Nederlandse ligging. Rondvraag van de VROM

raad onder bedrijven die hun vestigingslocatie veranderen levert ook hooguit 

verbaasde reacties op. In één geval realiseerde men zich pas in het gesprek dat 

er sprake was van een verhuizing van het hoofdkantoor naar een locatie onder 

NAP. 

De VROMraad constateert dat secundaire effecten zich tot op heden nog niet 
(zichtbaar) voordoen. Dat neemt niet weg dat secundaire effecten in de toekomst 
een ontwrichtende werking kunnen hebben op de ruimtelijke inrichting en econo
mische structuur van Nederland. Dat ze zich anno 2006 (nog) niet voordoen  
verklaart de raad onder meer uit het breed gedeelde vertrouwen dat burgers en 
bedrijven hebben in de overheid als het gaat om waterveiligheidsbeleid. Die repu
tatie dient ook daarom goed te worden bewaakt. 

3.3 Wat kan van partijen buiten de overheid verwacht worden? 

In de dynamiek van onzekerheid over klimaatverandering, is het voor de overheid 
moeilijk om het overzicht te bewaren. Het is dan ook waardevol als andere  
partijen de overheid alert houden op haar verantwoordelijkheid. De VROMraad 
heeft geanalyseerd in hoeverre externe partijen kunnen functioneren als een  
dergelijke institutionele waarborg, en constateert dat deze in het huidige systeem 
vrijwel ontbreken. 
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Maatschappelijke partijen blijken in hoge mate op de korte termijn gericht. De 
meeste bedrijven zijn vooral bezorgd om de rentabiliteit van nieuwe investerin
gen. Maar deze worden veelal binnen een termijn van tien tot vijftien jaar afge
schreven. Alleen zaken die binnen die termijn een bedreiging vormen voor de 
investering worden door deze groep proactief aan de orde gesteld. 

Het bedrijfsleven ziet al wel de kansen van klimaatverandering. Nu al duiken er 
overal producten en initiatieven op, zoals offensieve plannen van projectontwik
kelaars voor drijvende woningen en kassen, en van landschapsarchitecten voor 
aanpassingen aan de waterhuishouding. Deze plannen worden met behulp van  
de maatschappelijke aandacht voor klimaatverandering aan de man gebracht.  
De meer indirecte ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering zijn het bedrijfs
leven (nog) niet duidelijk. 

Belangengroeperingen richten zich tot op heden voornamelijk op het terugdringen 
van antropogene emissies. Het thema adaptatie krijgt in deze hoek maar weinig 
aandacht. Ook hier geldt wellicht dat men primair denkt dat de overheid wel voor 
de ruimtelijke maatregelen zorgt. Tevens vreest men dat aandacht voor adaptatie 
ten koste gaat van aandacht voor mitigatie. 

Een bijzondere groep vormen de verzekeraars. In de tekstbox op de volgende 
pagina wordt beschreven dat de overheid hoge verwachtingen heeft van de moge
lijke rol van verzekeraars bij de bewustwording van het klimaatvraagstuk. De 
gedachte is dat zodra een verzekering tegen overstromingen gerealiseerd wordt, 
de verzekeraars ook zelf nauwlettend de dijken in de gaten zullen houden en 
waterschappen en Rijkswaterstaat zullen attenderen op slechte plekken. Dit valt 
naar indruk van de VROMraad echter niet te verwachten. Voor verzekeraars is het 
veel kosteneffectiever om achteraf de overheid aansprakelijk te stellen als zij in 
gebreke is gebleven. Zij ontberen bovendien de specifieke kennis om als waarborg 
te functioneren.

Verzekeraars hebben wel specifieke kennis over klimaatverandering en de  
mogelijke gevolgen daarvan in huis. Met name de internationaal opererende  
(her)verzekeraars, zoals Lloyd’s (2006) en Münchener Rück (2006) signaleren 
dat de kans op schade door zware stormen de afgelopen jaren sterk is toe
genomen. Het World Economic Forum (2006) schetst klimaatverandering als  
één van de vier belangrijkste scenario’s die kunnen resulteren in grote schade, 
naast een sterke stijging van de olieprijs, terrorisme en een pandemie. Ook een 
herverzekeraar als Swiss Re (2000, 2002, 2003, 2004, 2006) waarschuwt al enkele 
jaren voor de gevolgen van klimaatverandering. De verzekeraars zijn daarbij met 
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name gericht op de stormschade. NoordwestEuropa is met de grote kapitaaldicht
heid een schadegevoelig gebied. De aandacht voor intensere stormen die (her) 
verzekeraars hebben, mist bij andere partijen. De overheid kan beter gebruik 
maken van de kennis van stormschade die (her)verzekeraars hebben. 

Het verzekeren van overstromingsrisico’s

De Taskforce Verzekerbaarheid Overstromingen, een samenwerkingsverband van 

overheid en verzekeraars, werkt momenteel aan de mogelijkheid overstromings

risico’s verzekerbaar te maken. Daar zitten nog wel haken en ogen aan. Zo moet 

de solvabiliteit voldoende zijn (er is waarschijnlijk maximering van de hoogte van 

de schade nodig), moeten de risico’s voldoende calculeerbaar zijn, en moet er een 

voldoende grote risicogemeenschap zijn (alleen bewoners van overstromings

gevoelige gebieden is onvoldoende). Bovendien moet het economisch rendabel 

zijn en moet er voldoende capaciteit zijn op de mondiale herverzekeringsmarkt. 

Het is maar zeer de vraag of de hoogte van de potentiële schade voor herverzeke

raars niet te groot zal zijn. Herverzekeraars opereren internationaal en, mocht  

het komen tot een grote overstroming, dan is de kans groot dat een groot deel  

van NoordwestEuropa hiermee te maken zal krijgen, hetgeen leidt tot een accu

mulatie van schade. 

Het is dus nog de vraag of verzekeraars werkelijk zullen overgaan tot het  

aanbieden van dergelijke verzekeringen. Als zij dat al gaan doen, zal de overheid 

zeker ook een deel van het risico van de verzekering moeten gaan dragen en  

zal de overheid bovendien een aantal dingen moeten garanderen, zoals goed 

onderhoud van de dijken. Daarnaast moet de overheid niet alsnog, zoals nu 

gebruikelijk is, onder maatschappelijke druk toch de schade gaan vergoeden.  

Dat neemt de noodzaak tot verzekeren volledig weg.

Verzekeraars stellen overigens aanvullende eisen alvorens bepaalde verzekerden 
te accepteren, en houden op die manier andere partijen wel alert op de gevolgen 
van klimaatverandering. Zo zijn in het Westland aanvullende eisen aan de afwate
ring gesteld, alvorens verzekeringspolissen aan kassenbouwers zijn verstrekt. In 
de RZGdriehoek (Rotterdam – Zoetermeer – Gouda) worden tuinbouwbedrijven 
door hun verzekeraars aangespoord om actief contact te zoeken met het water
schap om op die manier voldoende bescherming af te dwingen. 
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3.4 Een centrale rol voor de overheid

Uit de voorgaande twee paragrafen wordt duidelijk dat de samenleving sterk naar 
de overheid kijkt als het gaat om adaptatie aan klimaatverandering. Burgers  
hebben nauwelijks besef van water en weerrisico’s en hebben bovendien een 
schier grenzeloos vertrouwen in de overheid als het gaat om waterbeleid. 
Belangenorganisaties zijn tot op heden vooral bezig met mitigatie (reductie CO2
uitstoot) en het versterken van de aandacht daarvoor. Ook bij het bedrijfsleven is 
mitigatie de eerste associatie bij het thema klimaatverandering. Investerings
termijnen zijn bovendien te kort om nu al in adaptieve zin rekening te houden 
met het veranderende klimaat. 

Alleen verzekeraars hebben een duidelijke rol als het gaat om aandacht vragen 
voor de effecten van klimaatverandering, naast mitigatie. Zij stellen aanvullende 
eisen aan verzekerden om bijvoorbeeld bedrijfsvoering klimaatbestendiger te 
maken. Meer dan dat valt vooralsnog niet te verwachten van de verzekeraars.

Dit betekent dat de overheid de enige partij is die de adaptatie aan klimaat
verandering kan initiëren. Waarmee natuurlijk direct de vraag wordt gesteld of de 
overheid tot een dergelijk eenduidig bestuurlijk optreden in staat mag worden 
geacht.
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4 Adaptatie aan klimaatverandering 
als bestuurlijke opgave

4.1 Hoe wordt adaptatie bestuurlijk opgepakt?

De complexiteit en onzekerheid die het klimaatprobleem omgeven, maken het 
probleem ook bestuurlijk complex. Niet in alle gevallen is duidelijk wie 
verantwoordelijk is, wie welke kennis precies bezit. Er is bovendien veel aandacht 
voor technische oplossingen en weinig voor de onzekerheid. We werken deze 
observaties in deze paragraaf verder uit.

De opgave is niet goed institutioneel belegd
Adaptatie aan klimaatverandering lijkt institutioneel goed belegd. De wettelijke 
verantwoordelijkheid voor veiligheid is immers in de Grondwet vastgelegd. Artikel 
21 van de Grondwet luidt: ‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaar
heid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu’ (Grondwet 
voor het Koninkrijk der Nederlanden 2002). Maar hoe vertaalt zich dit in beleids
matige verantwoordelijkheden? Welke taken zijn voor de rijksoverheid, welke voor 
andere overheden en waar begint de verantwoordelijkheid van burgers en  
bedrijven? Wie neemt waar en wanneer het voortouw? Dit is van belang voor een 
klimaatbestendig Nederland, maar ook bij een eventuele calamiteit. 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is het formele aanspreekpunt voor 
waterveiligheid wanneer het gaat om kustverdediging en de grote wateren. Veel 
andere waterwerken zijn in beheer van de waterschappen. Besluiten over niet 
watergerelateerde adaptieve ruimtelijke ingrepen liggen bij het ministerie van 
VROM. Die neemt daarin ook een coördinerende rol, maar stuit daarbij op het feit 
dat het merendeel van de regelgeving rond de uitvoering onder het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat valt. Ook andere ministeries hebben een deelverantwoor
delijkheid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt zich 
bezig met gevolgen van klimaatverandering voor landbouw en natuur. Aan
passingen aan bedrijventerreinen vallen mede onder verantwoordelijkheid van het 
ministerie van Economische Zaken. 
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Figuur 3. Primaire verantwoordelijkheden bij een stijgende zeespiegel
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Een goed voorbeeld is het effect van een stijgende zeespiegel (zie figuur 3). Over
duidelijk is dat dit een overstromingsrisico vormt; reden voor Rijkswaterstaat om 
de kustverdediging te versterken en dijken op te hogen. Een hogere zeespiegel ver
groot echter tevens de kweldruk, die zonder aanvullende maatregelen tot een 
hogere waterstand leidt. Het op peil houden van de grondwaterstand binnen door 
de provincie vastgestelde normen, is de verantwoordelijkheid van het waterschap. 
De ruimte voor het waterschap om de waterstand op peil te houden wordt beperkt 
door de eisen die door het landgebruik gesteld worden. Dat landgebruik, bijvoor
beeld landbouw en verstedelijkingspatronen, valt onder provincie en gemeente en 
de ministeries van respectievelijk LNV en VROM. Ze beïnvloeden met hun beslui
ten de kaders waarbinnen het waterschap zijn taken moet uitvoeren. De water
schappen blijven zich echter verantwoordelijk voelen, terwijl ze in hun werk soms 
behoorlijk belemmerd worden door besluiten van ministeries, provincies en 
gemeenten. In hoeverre kan het waterschap haar verantwoordelijkheden naar  
burgers dan nog waarmaken? 

In discussies tussen bestuurders en beleidsmakers worden vragen over verant
woordelijkheden en eventuele overlappingen of gaten daarin, makkelijk afgedaan 
als niet relevant. ‘Daar komen we wel uit’ of ‘dat gaat in goed overleg’ is de  
reactie. Alle partijen beschouwen dit als vanzelfsprekend. Pas in geval van schade 
of calamiteiten worden vraagtekens gezet. Als met het stijgen van de zeespiegel 
bepaalde gebieden vanwege verzilting permanent ongeschikt worden voor  
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verbouw van bepaalde gewassen, wie moet dan de schade dragen? En wie moet 
hier nieuwe ontwikkelingen een halt toeroepen?

Wie is er verantwoordelijk voor schade bij overstroming in een diepe polder?

De afgelopen jaren is er veel discussie over grote nieuwbouwprojecten in diepe 

polders in de buurt van Gouda, zoals de Zuidplaspolder en Westergouwe. Alle 

betrokken actoren hebben uitgesproken meningen, niet alleen over de omvang 

van de risico’s, maar ook over de verantwoordelijkheden. Deze liggen niet altijd 

op één lijn. Dat wordt goed duidelijk wanneer uitspraken van verschillende par

tijen grafisch weergegeven worden. In de rijen staan steeds actoren, die de ver

antwoordelijkheid neerleggen bij andere actoren. Interessant in deze opsom

ming is met name de diagonaal. Hierop staan de partijen die zich ook zelf 

verantwoordelijk voelen. Opvallend is dat het waterschap de enige partij is die de 

verantwoordelijkheid ook en vooral bij zichzelf zoekt. Alle andere partijen hou

den met name anderen verantwoordelijk voor de ontstane situatie.
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Rijksoverheid vindt

Burger vindt

Waterschap vindt

Projectontwikkelaar vindt

Makelaar vindt

Verzekeraar vindt

Gemeente vindt

Legenda

 Duidelijk verantwoordelijk

 Verantwoordelijk

 Medeverantwoordelijk

Verantwoordelijke partij

Ook voor nieuwe situaties kost de verdeling van verantwoordelijkheden vaak heel 
wat hoofdbrekens. De ruimtelijke ordeningsafdeling van Rijk, provincie en/of 
gemeente stelt een nieuwe locatie voor. Het waterschap adviseert over deze locatie, 
maar dit advies is niet bindend. Zo is bij Westergouwe het negatief bouwadvies 
van het waterschap terzijde geschoven. De gemeente heeft dit gebied aangewezen 
als uitbreidingslocatie. Het waterschap heeft aangegeven dit een onverstandige 
keuze te vinden, omdat hiermee een bergingsgebied verloren gaat. Uiteindelijk is 
op ministerieel niveau besloten dat de bouw van start kon gaan, ondanks de 
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bezwaren van het waterschap. Het Hoogheemraadschap van Schieland en 
Krimpenerwaard blijft echter desondanks verantwoordelijk voor de waterhuis
houding in dit gebied. Het waterschap aanvaardt en erkent die verantwoordelijkheid. 

De watertoets

Sinds enkele jaren hebben de waterschappen de beschikking over de watertoets. 

Hierdoor worden de effecten van voorgenomen ruimtelijke ingrepen op de 

waterhuishouding veel explicieter meegenomen in het planproces. Uit de evaluatie 

van de watertoets (Werkgroep Evaluatie Watertoets 2006) wordt echter duidelijk 

dat de watertoets tekortschiet bij vragen van meer strategische aard, zoals bij

voorbeeld een locatiekeuze. De watertoets wordt tot op heden hoofdzakelijk 

gebruikt door waterschappen om inrichtingsvraagstukken bij gegeven locaties 

te beantwoorden. 

Bij nadere bestudering is daarmee de verdeling van bevoegdheden en verantwoor
delijkheden veel minder duidelijk dan het in eerste instantie lijkt. De betrokken 
partijen signaleren deze onduidelijkheden zelf nauwelijks. Tot heldere discussies 
over gaten en overlappingen komt het dan ook niet. 

Drogredenering: Bouwen in diepe polders

Is het bouwen in diepe polders nog verantwoord? Het bouwen in diepe polders 

zoals de Zuidplaspolder en in Westergouwe wordt gerechtvaardigd met het  

argument dat al jaren ver onder NAP wordt gebouwd, zoals bijvoorbeeld in de 

Alexanderpolder (bijna 7 meter onder NAP). Beleidsmakers en politici zeggen: 

‘waarom zouden we daar nu opeens mee stoppen?’ Het kan zijn dat er goede 

redenen zijn door te bouwen in de droogmakerijen, maar dat doen ‘omdat het 

altijd zo gedaan is’ is een drogredenering. Het gegeven dat in het verleden  

bepaalde beleidskeuzes zijn gemaakt mag nooit een reden zijn om hier mee 

door te blijven gaan. Voortschrijdend inzicht kan tenslotte een nieuw licht  

werpen op beleidskeuzes uit het verleden. 

Regie ontbreekt
Mede door de hiervoor gesignaleerde onduidelijkheden in de verantwoordelijk
heden, is er tot op heden niet één partij die zich als eerste aanspreekpunt opstelt 
voor het klimaatbestendig maken van Nederland en daarin ondersteund wordt 
door andere partijen. Aanpassing aan klimaatverandering staat sinds eind 2005 
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op de beleidsagenda. In het Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat (ARK)  
werken verschillende overheden samen aan de ruimtelijke aanpassing. Hoewel 
het ministerie van VROM als coördinator van het programma functioneert, heeft 
het nauwelijks een sturende rol in het geheel. Klimaatverandering als thema ont
beert daarmee centrale regie. 

Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat

Met het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) is de rijks

overheid in 2006 gestart met het nadenken over de ruimtelijke aanpassing van 

Nederland aan klimaatverandering. ARK is een samenwerkingsverband van de 

ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat (V&W), Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV), Economische Zaken (EZ) en Algemene Zaken (AZ), met 

de VNG, het IPO en de UvW en is opgesteld in samenspraak met kennisinstituten. 

In dit programma wordt een strategie uitgestippeld voor het omgaan met  

klimaatverandering, resulterend in een uitvoeringsagenda ruimtelijke adaptatie. 

Evenals in dit advies, staat de vraag centraal hoe Nederland zich ook in bestuur

lijke zin voor kan bereiden op de ruimtelijke aspecten van klimaatverandering. 

Het erkent de noodzaak tot interdepartementale samenwerking en is niet alleen 

met de verre toekomst, maar ook met snelle veranderingen in de nabije tijd 

bezig. Het programma biedt een goede start voor het aanpassen van de ruimte

lijke inrichting aan klimaatverandering. Op een aantal punten schiet het echter 

tekort. Er is weliswaar volop aandacht voor het interdepartementale karakter en 

de noodzaak tot samenwerking met externe partijen, maar toch blijft ARK tot op 

heden vooral een ambtelijke aangelegenheid van de ministeries van VROM en 

V&W. Buiten de betrokken ambtenaren is de aandacht voor aanpassing aan  

klimaatverandering nog steeds klein, ondanks het feit dat deze verbreding één 

van de centrale aanbevelingen uit ARK is. In de nationale strategie wordt boven

dien vrij snel geschakeld naar relatief concrete, sectorale oplossingen. Zo wordt 

klimaat als sector toegevoegd aan de ruimtelijke ordening, als een van de vele 

deelbelangen, terwijl dit zo’n groot, complex en langlopend probleem is dat het 

de deelbelangen overstijgt. In ARK wordt klimaatverandering niet gezien als de 

aanleiding voor strategisch ruimtelijk beleid, het is één van de onderwerpen 

waar het ministerie zich mee bezig houdt. De impact van ARK kan worden  

vergroot door de blijvende onzekerheid tot uitgangspunt te nemen en een  

uitvoeringsagenda daar op te baseren. 

ARK dreigt te worden verzwolgen in de veelheid van interdepartementaal afge

stemde prioriteiten. De VROMraad constateert dat een nog grotere inzet nodig 
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is om klimaatverandering daadwerkelijk ook als ruimtelijk thema breed ingang 

te laten vinden. Gelukkig is die ruimte er nog binnen ARK. De afronding van de 

‘Nationale strategie ARK’ wordt rond de zomer van 2007 verwacht, daarna zal 

de uitvoeringsagenda tot stand komen met concrete initiatieven en projecten. 

De aanbevelingen van de VROMraad (zie hoofdstuk 5) kunnen wellicht een uit

gangspunt vormen voor deze uitvoeringsagenda. 

Focus op technische oplossingen voor deelproblemen
Veel bestuurders en beleidsmakers hebben een te eendimensionale perceptie van 
het probleem klimaatverandering, en de probleempercepties vertonen onderling 
verschillen. Er wordt door beleidsmakers onderling te weinig over de veronder
stelde afbakening van het probleem gesproken. Wat betekent klimaatverandering? 
Op welke manieren worden we ermee geconfronteerd? Welke marges zijn er?  
Wie is verantwoordelijk? De meningen en kennis daarover lopen uiteen en de 
betrokkenen zijn zich onvoldoende bewust van deze verschillen. Bestuurders en 
beleidsmakers denken voldoende van het onderwerp te weten en veronderstellen 
dat dat ook voor hun collega’s geldt, zonder dit in gesprekken expliciet na te gaan. 

In besprekingen over ruimtelijke aanpassing aan klimaatverandering schakelen 
bestuurders en beleidsmakers snel door naar praktische oplossingen binnen hun 
jurisdictie. De discussie gaat over dijken ophogen versus rivieren ruimte geven, 
over al dan niet bouwen in diepe polders. Daarbij valt op dat er brede overeen
stemming is over de technische oplosbaarheid van het klimaatprobleem. Verschil
lende deelnemers aan de discussie presenteren genoegzaam een eigen, veelal 
eenvoudige, technische oplossing om aan te tonen dat we het vooral ook niet 
moeilijker moeten maken dan het is. De genoemde oplossingen bieden veelal 
slechts een oplossing voor het partiële probleem, zoals gedefinieerd door de 
betrokkene. Zo kan bij zeespiegelstijging een dijkverhoging als oplossing voorge
steld worden, terwijl het ophogen van bestaande dijken geen soelaas biedt voor 
het opkomend kwelwater. De onderlinge discussie gaat vervolgens over de 
waarde van de oplossingen, zonder dat verschillen in onderliggende probleem
percepties expliciet gemaakt worden. 

In de discussie over technische oplossingen ontbreekt bovendien aandacht voor 
de bestuurlijke complexiteit. De oplossing om laag Nederland met zand enkele 
meters op te hogen, duikt serieus op in discussies, zonder dat daarbij stilgestaan 
wordt bij de maatschappelijke en bestuurlijke consequenties van het voorstel. 
Ook wordt de strijdigheid van deze ‘oplossing’ met bijvoorbeeld de realiteit van 
nieuwbouwwijken in diepe polders niet geproblematiseerd. 
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Tenslotte signaleert de VROMraad dat nagenoeg alle bestuurders op landelijk 
niveau met klimaatverandering bezig zijn, met alle hierboven gemaakte kant
tekeningen van dien. Beleidsmakers en bestuurders hebben echter structureel 
onvoldoende aandacht voor de gevolgen voor landbouw, natuur, toerisme of 
inrichting van stedelijke gebieden en beperken zich tot de directe gevolgen voor 
de waterhuishouding. 

Drogredenering: Relatieve veiligheid

‘Of we nu in een polder van vijf of zeven meter onder NAP bouwen; als de dijken 

breken loopt alles onder en dan maakt die twee meter ook niet uit’. Deze redene

ring bevat een schijnlogica. Immers, als het breken van de dijken werkelijk tot de 

mogelijkheden behoort, dan moet ook het bouwen en wonen op vijf meter onder 

NAP ter discussie worden gesteld. Het enige geldige argument voor bouwen op 

vijf of zeven meter onder NAP mag zijn dat de dijken zo stevig zijn dat ze vol

doen aan de geldende normen. 

Het aantal meters onder NAP zegt niet alles over het risico. De waterhoogte in 

de polder na een dijkdoorbraak is veel bepalender voor het risico: twintig centi

meter geeft enkel overlast en schade, terwijl twee meter levensbedreigend kan 

zijn. Ook de snelheid waarmee het water komt, beïnvloedt het risico. Langzaam 

opkomend water maakt schade beperken en vluchten reële opties. De ene polder 

komt bij een doorbraak van bijvoorbeeld een rivierdijk veel sneller onder water te 

staan dan de andere polder. Het hoogteverschil tussen polder en boezemwater 

bepaalt ook een deel van het risico. Als alleen de binnendijk doorbreekt, bepaalt 

dat hoogteverschil de maximale waterhoogte in de polder. 

Te weinig oog voor onzekerheid
In discussies tussen bestuurders en beleidsmakers krijgen de onzekerheid en 
complexiteit van het vraagstuk onvoldoende aandacht. Soms klinkt nog het idee 
dat gewacht moet worden op meer duidelijkheid, alvorens maatregelen te treffen. 
In hoofdstuk 2 staat beschreven waarom dit geen perspectief biedt. De onzeker
heid is blijvend en de gevolgen zijn dusdanig groot, dat afwachten geen optie is. 

Aandacht voor de onzekerheid rond klimaatverandering neemt toe naarmate 
bestuurders en beleidsmakers meer van het onderwerp weten. Om die reden  
kunnen deskundigen onderling eindeloos discussiëren over de hun bekende  
onzekerheden. Dit maakt het voor beleidsmakers des te moeilijker om op hun 
oordeel af te gaan. Het is verleidelijk te luisteren naar mensen met een minder 
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complexe probleemdefinitie en minder kennis van het probleem, die tevens  
eenvoudiger oplossingen aandragen. Dit is echter een riskante werkwijze. 

Daarbij komt dat de traagheid waarmee klimaatveranderingen zich voordoen en 
de veelomvattendheid van het vraagstuk ook gemakkelijk verlammend kunnen 
werken. Het probleem is bijna te groot om te kunnen bevatten. Het is dan aanlok
kelijk het probleem sterk in complexiteit te reduceren tot een behapbaar vraagstuk. 
Dat leidt echter tot de hierboven geschetste problemen met gefragmenteerde 
probleempercepties. Reductie van complexiteit en onzekerheid uit zich onder 
meer in het scherp trechteren van informatie. Er wordt slechts met een deel van 
de informatie gewerkt, in plaats van de volledige set. In andere gevallen worden 
gemaakte tegenwerpingen in een kwaad daglicht gesteld, omdat ze de besluit
vorming compliceren. In plaats van onzekerheid trachten te reduceren, moeten 
bestuurders onzekerheid leren accepteren als blijvend gegeven. 

Zichttermijnen zijn te kort
De trage dynamiek van klimaatverandering maakt lange zichttermijnen voor 
beleid noodzakelijk. Op korte termijn zijn alleen kleine verschillen zichtbaar,  
die nauwelijks structureel te interpreteren zijn. Wat betekent die ene hete zomer 
of natte herfst voor de toekomst? Modeluitkomsten van wetenschappers hebben 
zodanig lange zichttermijnen, dat de praktische betekenis lastig interpreteerbaar 
is. De langzame dynamiek lijkt, zeker in combinatie met de onzekerheid, verlam
mend te werken; er lijkt immers altijd nog tijd te zijn om aanpassingen te doen. 

Lange zichttermijnen zijn altijd lastig voor bestuurders. Het is al geen sinecure 
goed in te schatten hoe maatschappelijke ontwikkelingen er over vijf of tien jaar 
uitzien. Vooruitkijken over enkele decennia, zoals nodig voor adaptatie aan  
klimaatverandering, is bijna onmogelijk. Bestuurders worden bovendien altijd op 
hun kortetermijnresultaten afgerekend, omdat er binnen vier jaar weer verkiezingen 
zijn. Er ontstaan echter problemen wanneer de zichttermijn van actoren korter is 
dan de levensduur van de door hun geplande objecten (zie figuur 4). Zo worden 
afwegingen rond de bouw van een nieuwe woonwijk veelal gemaakt tot uiterlijk 
het jaar 2040 of 2050, terwijl de woningen in 2100 hoogstwaarschijnlijk ook nog 
dienst doen. De effecten van de bebouwing op bijvoorbeeld het waterbeleid na 
2050 worden op die manier in het afwegingsproces niet meegenomen. Bij een 
goed besluit staat dat grondgebruik een effectieve adaptatiestrategie op de lange 
termijn niet in de weg. Een uitweg vormt de keuze voor relatief tijdelijke bebou
wing, zoals kassen of bedrijventerreinen. Door de kortere afschrijvingstermijn 
hoeft dergelijke bebouwing geen blijvend beslag te leggen op ruimte die op ter
mijn nodig is voor adequate adaptatie. Het ruimtelijk ordeningsrecht bemoeilijkt 
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dit tot op heden. De huidige WRO laat alleen bestemmingen toe die naar ver
wachting binnen tien jaar worden gerealiseerd. Juridisch bindende langetermijnre
serveringen zijn daarom momenteel nog niet mogelijk. Het is de vraag of de 
nieuwe Wro die in 2008 ingevoerd wordt, hiervoor wel voldoende mogelijkheden 
biedt.

Figuur 4. Indicatieve zichttermijnen van actoren en levensduur van objecten

Levensduur (horizontale balk) van objecten en indicatieve zichttermijn van actoren 
(verticaal).
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Korte zichttermijnen zijn niet voorbehouden aan bestuurders. De meeste bedrijven 
zijn eveneens op de korte termijn gericht. Hun zorg betreft voornamelijk de renta
biliteit van nieuwe investeringen, die veelal in een termijn van tien tot vijftien jaar 
afgeschreven worden. 

Zowel bij veel beleidsmakers als in het bedrijfsleven is daarmee de zichttermijn  
te kort om goed rekening te kunnen houden met het veranderend klimaat. 
De VROMraad acht de kans groot dat nu genomen besluiten de handelings
vrijheid voor een adequate reactie in de toekomst verkleinen. 
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Investeringen in de glastuinbouwsector

Bij het bouwen van nieuwe kassen lopen tuinders maar geringe klimaatrisico’s, 

vanwege de relatief korte investeringscyclus: ‘We hebben nu de nieuwste van de 

nieuwste kassen. Bij het neerzetten van nieuwe kassen wordt uitgegaan van een 

investering van vijftien jaar. In die tijd zal niet zoveel veranderen aan het kli

maat’, aldus een tuinder die in 2006 een nieuw bedrijf van acht hectare heeft 

gestart in Steenbergen. Ook de voorzitter van de Vereniging van Bloemen

veilingen in Nederland (VBN) verwacht niet dat telers snel zullen reageren op 

het veranderende klimaat, ook vanwege de beperkte levensduur van nieuwe 

investeringen. ‘De lange termijn is voor een teler niet aan de orde, maar een 

heel enkele is daarmee bezig.’

4.2 Kennis, gebrek aan kennis en het gebruik van kennis

Bij een zo complex en omvangrijk systeem als het mondiale klimaat, speelt 
systeemkennis een heel belangrijke rol. Voor adaptatiebeleid signaleert de VROM
raad een aantal knelpunten in de beschikbaarheid en het gebruik van kennis. 

Te weinig lokale kennis over adaptatie
Kennis over het klimaat is in Nederland versnipperd over meer dan twintig  
verschillende kennisinstituten. Deze instituten bezitten aanmerkelijk meer kennis 
over het klimaatsysteem en klimaatverandering, dan over de ruimtelijke gevolgen 
en de (on)mogelijkheden van adaptatie. Voor dat laatste wordt momenteel een 
inhaalslag gemaakt. Er zijn in de afgelopen tijd omvangrijke kennisprogramma’s 
uitgezet, waarvan Klimaat voor Ruimte de bekendste is. In dit programma zijn 
met name de wetenschappelijke kennisinstituten, zoals universiteiten, goed  
vertegenwoordigd. Veel minder aandacht is er voor zogenaamde ‘lokale kennis’, 
die bijvoorbeeld waterschappen, agrariërs of lokale afdelingen van natuur
organisaties bezitten. 

Bij adaptatie is het de kunst de balans te zoeken tussen mondiale klimaat
wijzigingen en lokale effecten op de leefomgeving. Universiteiten kunnen vaak 
goed de vertaalslag van mondiaal naar regionaal maken. Lokale kennis kan dan 
bijdragen om de vervolgslag naar lokale effecten te maken. Adaptatie is voor een 
groot deel maatwerk om praktische lokale oplossingen te vinden die op termijn 
geïmplementeerd kunnen worden.
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Hoeveel water kan Nederland aan? 

Eén van de kennisvragen die nog niet beantwoord kan worden, is de vraag tot 

wanneer Nederland verdedigd kan worden tegen zeespiegelstijging en andere 

gevolgen van klimaatverandering. Hier is sprake van fragmentatie van kennis  

in Nederland. Het versterken van de zeewering levert lange tijd geen grote  

problemen op. Met dijkverhogingen, zandsuppleties en eventueel het verleggen 

van de kustlijn voorziet het ministerie van Verkeer en Waterstaat geen onover

komelijke problemen tot een meter of zes zeespiegelstijging. Echter, bij een zee

spiegelstijging van ongeveer één meter, is afvoer van de grote rivieren onder 

natuurlijk verhang al niet meer mogelijk. Rivieren zullen dan leeggepompt  

moeten worden op zee, hetgeen een forse pompcapaciteit vraagt. Hiervoor zien 

diverse partijen echter nog wel mogelijkheden. Moeilijker ligt het met oplos

singen voor het probleem van opkomend kwelwater. Volgens het Waterloopkundig 

Laboratorium speelt dit probleem al in zeer sterke mate bij een zeespiegel

stijging van zo’n twee meter. De waterdruk van het kwelwater wordt dan zo 

groot, dat bij gaten in de klei of veenlaag, kwelwater spontaan omhoog komt 

zetten. Dijkophoging en duinversterkingen blijken daarmee helemaal niet de 

kritische factor te zijn voor Nederland. De uitwisseling van dergelijke kennis 

vindt tot op heden nog maar moeizaam plaats. 

De vicieuze kenniscirkel en de kloof tussen wetenschap en beleid
De nieuwe kennisprogramma’s over adaptatie zullen binnenkort hun vruchten  
af gaan werpen. Het is dan ook zinnig deze kennis af te wachten, alvorens al te 
concrete beleidsmaatregelen te treffen. Met het beschikbaar komen van nieuwe 
kennis, zullen problemen en onzekerheden echter niet verminderen. Nieuwe  
kennis leidt tot nieuwe vragen en vraagstukken. Naarmate er meer bekend is, 
wordt ook beter duidelijk wat allemaal onbekend is (Beck 1986). Dit leidt vervol
gens veelal tot extra onderzoek, extra kennisproductie en meer discussie tussen 
wetenschappers. In die zin is er sprake van een vicieuze kenniscirkel, waarin 
nieuwe kennis steeds meer vragen oproept. 

In de voorgaande paragraaf is al gesignaleerd dat beleidsmakers veelal streven 
naar reductie van onzekerheid. Zij krijgen bij voorkeur heldere antwoorden op 
hun vragen. Een situatie waarin nieuwe kennis meer discussie en nieuwe vragen 
oproept, draagt bij aan de kloof tussen wetenschap en beleid. De kans bestaat dat 
beleidsmakers in een onzekerheidsreducerende reflex schieten, en nieuwe kennis 
en inzichten negeren. Eveneens kan het gebeuren dat één van de door de weten
schappers geschetste werkelijkheden relatief toevallig opgepakt wordt en als 
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enige grondslag voor het beleid gaat dienen. Hoppe (2002) betitelt dit als een 
flipperkastachtig gebruik van kennis. In andere gevallen wordt nieuwe kennis door 
beleidsmakers gezien als bedreiging voor het huidige beleid; een reden voor 
beleidsmakers om nieuwe onderzoeksresultaten te negeren.

De rol van scenario’s in kennis- en beleidsontwikkeling
Als een overheid dergelijke reducties van onzekerheid wil uitsluiten, ligt het 
gebruik van scenario’s voor de hand. Voor klimaatbeleid wordt natuurlijk al 
gebruik gemaakt van klimaatscenario’s, zoals die bijvoorbeeld door het KNMI 
ontwikkeld zijn. Dit zijn scenario’s waarin wel de meteorologische veranderingen 
beschreven staan, maar niet de ruimtelijke gevolgen. Ruimtelijke klimaatscena
rio’s zijn momenteel nog niet beschikbaar. 

Bovendien constateren we een merkwaardige manier van omgaan met scenario’s. 
Er is over het algemeen een sterke voorkeur voor ‘middenscenario’s’. Daaraan ten 
grondslag ligt het misverstand dat scenario’s een vorm van wenselijke toekomst
beelden schetsen, waarop gestuurd kan worden. Dat is onjuist. Scenario’s zijn 
mogelijke toekomsten die zich voor kunnen doen. Gebruik van scenario’s dient 
om de robuustheid van beleid onder ieder van die mogelijke toekomsten te testen. 
Zo kan bij het gebruik van de economische scenario’s van het CPB niet gekozen 
worden voor een hoge economische groei, dit is immers maar een van de moge
lijke ontwikkelingen. De economische groei wordt niet beïnvloed door de keuze 
van een bepaald scenario. De set scenario’s kan wel gebruikt worden om bijvoor
beeld te analyseren hoe het begrotingstekort uitpakt in verschillende toekomsten. 

Drogredenering: Het middenscenario

De klimaatmarges die uit de scenario’s en modelberekeningen van bijvoorbeeld 

het IPCC komen zijn fors. Dit komt doordat het IPCC werkt met een groot aan

tal combinaties van modellen en scenario’s. Voor de meeste beleidsmakers zijn 

aantallen van zes of meer verschillende scenario’s te complex om te hanteren. 

Het aantal scenario’s wordt daarom meestal teruggebracht tot drie of vier. Hier

mee vermindert veelal ook de klimaatmarge die in beschouwing genomen wordt.

In veel gevallen wordt voor het plannen van nieuwe objecten het middenscenario 

gebruikt. Dit geeft immers veel duidelijker uitgangspunten bij het plannings

proces. Het is het meest plausibele scenario, zo is de gedachte. In dit geval wordt 

een scenario verkeerd gebruikt. Het levert slechts schijnzekerheid op; goed 

geconstrueerde scenario’s schetsen mogelijke toekomsten, waarvan de één niet 

plausibeler is dan de ander. 
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Voor klimaatverandering geldt dat een dergelijk verkeerd gebruik van scenario’s 
de schijnzekerheid oplevert van de breedst gedeelde toekomstverwachting. 
Eveneens extreme klimaatscenario’s gebruiken, leidt tot robuustere beleids
ontwikkeling.

 

 4.3 De bestuurlijke betekenis van hype en ‘denial’

Bestuurlijke betekenis van een hype
In hoofdstuk 1 is uiteengezet dat klimaatverandering een hypegevoelig onder
werp is. Dit beïnvloedt de wijze waarop bestuurders met het probleem om kunnen 
en moeten gaan. De mediaaandacht roept reacties vanuit de samenleving op. 
Beleidsmakers worden aangespoord tot actie. Dit nodigt uit tot ‘spierballen
beleid’: korte, hevige, symbolisch geladen, maar niet al te goed doordachte 
beleidsimpulsen om maar te laten zien dat de overheid met het probleem bezig 
is. Dergelijk beleid is geen garantie voor succes, aangezien het probleem op die 
manier maar zelden structureel wordt aangepakt. 

Drogredenering: De ramp als zegen

De ramp als zegen? Bestuurders en beleidsmakers weten als de beste dat na  

een ramp de maatschappelijke en politieke bereidheid voor nieuw beleid snel 

toeneemt; een ramp creëert dan een ‘window of opportunity’ die problemen, 

partijen en oplossingen plotseling samenbrengt (het ‘stromenmodel’ van 

Kingdon, 1984). Beleidsmakers zien soms een ramp of crisis zelfs als voor

waarde om beleidsveranderingen mogelijk te maken. Dit is een drogredenering. 

Bestuurders weten dat het hun taak is om beleid in te voeren en daarmee even

tuele rampen te voorkomen. Daarvoor is het verhoogd draagvlak dat een ramp 

creëert, geen noodzakelijke voorwaarde. 

Voor politici en beleidsmakers is het de kunst om bij toenemende mediaaandacht 
het momentum te grijpen om meer structureel beleid te implementeren. Beleids
makers en bestuurders zijn zich over het algemeen goed bewust van de werking 
van deze ‘window of opportunity’. Maar daarnaast signaleert de VROMraad dat 
bestuurders en beleidsmakers soms op omgekeerde wijze redeneren. Er wordt 
beleid voorbereid en vervolgens is het, bewust of onbewust, ‘wachten op de 
ramp’ tot er voldoende draagvlak ontstaat om beleid te implementeren. Hierbij 
wordt de logica van Kingdon (1984) gevolgd, maar wel diens redenatie om
gedraaid. ‘Geen beter beleid dan een calamiteit’ (zie ook RIKZ, 2002). Bij dergelijk 
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‘rampgebaseerd beleid’ is het de vraag of de politieke belangenafweging wel vol
doende goed gemaakt kan worden, of dat het te vermijden risico te zeer de 
boventoon voert. Tevens is het niet te verantwoorden om beleid dat bepaalde risi
co’s moet verminderen op de plank te laten liggen totdat een ramp heeft plaats
gevonden, die wellicht met het beleid te voorkomen was geweest. 

Bestuurlijke betekenis van ‘denial’
Zoals in hoofdstuk 1 beschreven, wordt een periode van bovenmatige aandacht 
vaak gevolgd door een periode van ondermaatse aandacht. In een dergelijke  
periode is het veel moeilijker om bestuurlijke aandacht voor een thema te krijgen 
en beleid door te voeren. In het verleden is dat het geval geweest met milieu
beleid. Na de grote mediaaandacht voor ‘zure regen’ (een specifiek aspect van 
het bredere vraagstuk van luchtverontreiniging) in de jaren tachtig, was het in de 
jaren negentig moeilijk om nog aandacht te krijgen voor welk aspect van lucht
verontreiniging dan ook. 

Voor klimaatverandering kan dit ook in het verschiet liggen. Mede daarin schuilt 
het gevaar van het spierballenbeleid. Beleid kan maar al te makkelijk de suggestie 
wekken dat het probleem opgelost is, zoals bijvoorbeeld met het beleid voor 
‘zwakke schakels’ aan de kust. Na het versterken van de zwakke plekken is het 
beleid niet ‘af’: er moet opnieuw gekeken worden in hoeverre de kustverdediging 
in het licht van een veranderend klimaat voldoende is voor de komende decennia. 
Mede daarom is het voor klimaatverandering belangrijk om voortdurend te blijven 
reflecteren op eenmaal ingezet beleid om te bezien of dit nog steeds een afdoende 
antwoord vormt op het veranderende klimaat. 
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5 Naar een klimaatbestendig Nederland

5.1 Inleiding

De huidige aandacht voor klimaatverandering staat allerminst garant voor een 
intelligente aanpassing van het Nederlandse beleid inzake de ruimtelijke gevolgen 
van klimaatverandering. Het klimaat verandert niet van vandaag op morgen en 
één winter zonder sneeuw in de Alpen is geen reden voor radicale actie. Klimaat
verandering is traag, en daarin schuilt precies het bestuurlijke gevaar. Wat moet er 
gebeuren voor de overheid tot handelen over gaat? Wanneer weet de overheid 
genoeg om handelend op te treden? Is het gevaar niet dat we nu veel geld  
uitgeven terwijl we nog helemaal niet zeker weten of dit later wel nodig zal zijn? 

Wie klimaatverandering bestuurlijk beziet, realiseert zich dat in dit vraagstuk de 
meest ongunstige voorwaarden voor beleid samenkomen. Het is een (a) abstract 
vraagstuk, met (b) pas op de middellange termijn grote consequenties, die (c) nu 
nog niet goed te bepalen zijn. Klimaatverandering vereist bovendien (d) collectieve 
actie en heeft (e) kosten die aan de baat vooruit gaan. Toch veronderstelt ade
quaat adaptatiebeleid bij klimaatverandering dat we vanaf nu structureel rekening 
houden met klimaatverandering; dat we erkennen dat klimaatverandering vraagt 
om strategisch ruimtelijk beleid; en dat we de institutionele structuur hierop inrich
ten. Op die manier kunnen we nu beleid maken tegen geringe kosten, waar we 
over vele jaren veel baat bij kunnen hebben. Of, in de woorden van het Stern 
rapport (2006) geschreven voor de Britse overheid, wie bestuurlijk verantwoorde
lijk wil handelen moet nu beleid maken om te voorkomen dat we latere generaties 
opzadelen met enorme kosten. Wanneer Nederland nu investeert in klimaat
bestendige oplossingen kan het op termijn zelfs aan klimaatverandering verdienen. 
Op de sleutelbegrippen structureel, strategisch en institutioneel komen we in het 
hiernavolgende terug.

Om die slag te maken is een paradigmaverandering nodig. Allereerst moet worden 
afgestapt van het idee dat bestuurlijke beslissingen eenduidige prognoses vragen. 
De VROMraad adviseert de onzekerheid rond klimaatverandering als een  
blijvend gegeven te zien en die niet te gebruiken als reden voor uitstel van beleid. 
Gezien de complexiteit van de klimaatverandering is het zelfs onwaarschijnlijk  
dat er ooit zekerheid zal komen. De steeds geavanceerdere wetenschappelijke 
modellen zijn input voor beleid, maar voorzien bestuurders nimmer van een  
eenduidig antwoord.
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De hier bepleite paradigmaverandering draait om de vraag hoe we met ruimtelijke 
inrichtingskeuzen nu al kunnen anticiperen op het veranderend klimaat. In dit hoofd
stuk worden de contouren van een dergelijke aanpak geschetst. In plaats van  
klimaatbeleid in termen van onzekerheid en defensieve, sectorale investeringen, 
moet klimaatverandering als aanleiding en als uitgangspunt worden genomen voor 
een nieuwe, offensieve ruimtelijke strategie waarbij de ruimtelijke inrichting van 
Nederland wordt getoetst op klimaatbestendigheid en duurzaamheid. Deze  
strategie stelt ons beter in staat om met de kenmerkende structurele onzekerheid 
om te gaan, en haalt de klimaatdiscussie uit de sfeer van ‘wellesnietes’. 

Deze paradigmaverandering veronderstelt een andere bestuurlijke aanpak. Klimaat
verandering is een grote uitdaging voor de bestuurlijke structuur: hoewel het 
overduidelijk is dat de adaptatieopgave in Nederland primair een kwestie van 
watermanagement is, kan niet worden volstaan met alleen maatregelen op het 
gebied van watermanagement. Sterker nog, klimaatverandering als beleidsmatig 
vraagstuk vraagt om een herijking van de verhouding tussen overheid aan de ene 
kant en burgers en bedrijven aan de andere kant. De uitdaging is om daarbij niet 
in een pendelbeweging terecht te komen waarbij de recente decentralisering van 
het ruimtelijk beleid simpelweg wordt teruggedraaid ten gunste van een centrale 
‘aansturing’. De verkenningen voorafgaand aan dit advies tonen overigens aan dat 
maatschappelijke partijen op het klimaatthema een zeer nadrukkelijke rol voor de 
rijksoverheid veronderstellen. 

Figuur 6. Elementen van de voorgestelde paradigmaverandering

Paradigmaverandering

van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . naar

Sectoraal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integraal

Bedreiging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kans

Defensief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offensief

Complicerende factor. . . . . . . . . . . . . . . . . Aanleiding voor

Niets doen, want onzekerheid . . . . . . . . . . Werken met onzekerheid

Spierballenbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samenspraak

Hype en denial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Structurele aandacht

Blauwdrukplanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flexibiliteit op lange termijn

De overheid moet het doen . . . . . . . . . . . . De overheid neemt het voortouw 

 en nodigt anderen uit
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Het ARKprogramma is een goed initiatief, maar gaat uit van het oude paradigma, 
waarin incrementeel gezocht wordt naar maatregelen die Nederland per sector 
beter bestendig maken tegen een veranderend klimaat. Er wordt te snel geschakeld 
naar partiële oplossingen. ARK stroopt te snel de mouwen op, waar naar mening 
van de VROMraad behoefte is aan een nieuw paradigma waarin ruimte is voor 
meer reflectie en de mogelijkheid om voortdurend bij te sturen, om waar nodig 
de beleidsrespons te versnellen, dan wel te vertragen. 

In het onderstaande wordt deze paradigmaverandering verder uitgewerkt en 
worden de contouren van bijbehorend strategisch beleid voor een klimaat
bestendig Nederland neergezet. 

5.2 Een verantwoordelijke rijksoverheid 

Sommige zaken zijn principieel des overheids. De VROMraad concludeert dat de 
overheid veel duidelijker het voortouw moet nemen bij het aanpassen van 
Nederland aan klimaatverandering, zoals dat eerder ook al door de Commissie 
Waterbeheer 21e eeuw (2000) is geconstateerd. Sleutelwoorden daarbij zijn 
betrouwbaarheid en nuchterheid. Betrouwbaarheid, gezien het geconstateerde 
breed gedragen vertrouwen in de overheid op het gebied van waterveiligheid. 
Alhoewel klimaatverandering thans nog niet tot ‘stemmen met de voeten’ leidt, 
zou het beschamen van dit vertrouwen naar de mening van de VROMraad grote 
maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. Daarnaast is nuchterheid gepast om 
je niet op te laten jagen in een periode van verhoogde maatschappelijke aandacht 
(hype) en om voortdurend te sturen op een reële benadering van de potentieel 
grote consequenties van klimaatverandering voor de lage landen.

De samenleving kijkt naar de overheid
Adaptatie en mitigatie gaan hand in hand. Maar hoewel klimaatverandering in het 
bedrijfsleven als thema begint door te dringen, gaat het hier steeds om mitigatie. 
Het gaat om CO2reducties en verhandelbare emissierechten, of het tonen van 
een groen imago aan consumenten. Adaptatie in de zin van gevolgen voor vesti
gingslocaties, de kwetsbaarheid van fabrieken of vestigingen voor overstromingen 
of extreme droogte, of nieuwe markten die ontstaan door een gewijzigd klimaat, 
spelen nu nog niet of nauwelijks. Zo passen tuinders wel hun productiemethoden 
aan het veranderende weer aan, maar anticiperen zij vooralsnog niet op verder
gaande veranderingen. Het beperkt anticiperen op klimaatverandering is, vanuit 
het afzonderlijke bedrijf bezien, volledig rationeel: hun bedrijfsmatige plannings
horizon is daar simpelweg te kort voor. De overheid moet het bedrijfsleven 
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daarom ook niet aan willen spreken op een ‘adaptatieplicht’. Dit is een zaak waar 
de rijksoverheid, met de lange planningstermijnen van ministeries als VROM en 
Verkeer en Waterstaat, haar verantwoordelijkheid dient te nemen. 

De verzekeraars nemen een bijzondere rol in. Hoewel de internationale (her) 
verzekeraars wel veel specifieke kennis hebben over klimaatverandering, en de laat
ste jaren nadrukkelijk hun onrust over het thema uiten (zie paragraaf 3.3), zijn ook 
zij uiteindelijk niet de partij die als eerste overheden, burgers of bedrijven aan
spreekt om werk te maken van aanpassing (adaptatie). Waterschade door over
stromingen vormt het grootste schaderisico, en juist dat wordt niet door private 
polissen gedekt. Pogingen om dit te veranderen door een overstromingspolis aan 
te bieden, hebben volgens de raad weinig kans van slagen. Afgezien van het feit 
dat zelfs de herverzekeringsmarkt echt grote internationale schade niet kan  
dragen, lijken ook de commerciële grondslagen van de verzekeraars ongeschikt 
voor een werkelijk dekkende garantie. Concurrentie tussen verzekeraars zal er altijd 
voor zorgen dat de schade alsnog zeer minimaal gedekt wordt. De (her)verzekeraars 
zijn daarmee niet goed inzetbaar als ‘early warner’ voor overstromingsrisico’s. Dit 
geldt echter wel voor stormschade. Het ligt in de lijn der verwachting dat bouw
normen op termijn worden aangepast op basis van kennis van (her)verzekeraars 
over toenemende stormschade. 

De overheid moet zich een betrouwbare partner tonen
Ook aan burgers en bedrijven mogen niet al te grote verantwoordelijkheden  
worden toebedeeld wanneer het over klimaatgerelateerde risico’s gaat. Het is een 
illusie dat burgers een gedegen afweging kunnen maken van de risico’s die 
bepaalde woonlocaties met zich meebrengen. Het is dan ook onverantwoord de 
risicoafweging van het wonen in buitendijks gebied of diepe polders simpelweg 
bij burgers of bedrijven neer te leggen. Dit past ook niet binnen een commitment 
aan behoorlijk bestuur. Hier moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. 
Burgers, maar ook bedrijven tonen een groot vertrouwen in de overheid op dit 
vlak. Het is de overtuiging van de raad dat juist daardoor de secundaire effecten 
van klimaatverandering tot nu toe beperkt zijn gebleven. Mede in dat licht dient 
dit in de overheid gestelde vertrouwen niet te worden beschaamd.

5.3 De rijksoverheid aan zet

Paragraaf 2.2 beschrijft hoezeer klimaatverandering ingrijpt op alle aspecten van 
de dagelijkse leefomgeving. Klimaatverandering vraagt daarmee om afstemming 
tussen departementen, onder meer om problemen met kwelwater op te vangen 
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of bedrijfsterreinen op termijn plaats te laten maken voor waterberging. Het aan
gewezen instrument voor bovensectorale afwegingen is strategisch ruimtelijk 
beleid. Gezien de grote complexiteit van het vraagstuk, is een strategisch  
ruimtelijke visie nodig (zie paragraaf 5.5) die flexibel genoeg is om de ruimtelijke 
gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dit strategische ruimtelijk beleid, 
dat kaderstellend dient te zijn voor de keuzen en afwegingen van andere overhe
den en als leidraad kan dienen voor burgers en bedrijven, is typisch een taak voor 
de rijksoverheid.

Wie aan klimaatverandering denkt, denkt in Nederland primair aan water. Water 
vanuit zee (zeespiegelstijging), vanuit de rivieren (piekafvoer), van boven (storm 
en slagregens) of van onder (kwel). Onze verkenning maakt duidelijk dat een puur 
sectorale benadering van klimaatverandering tekortschiet. Wel wordt water in de 
komende jaren een steeds belangrijker inrichtingselement, zowel in de blauwe, 
groene als rode sector. Water moet daarom een leidend principe zijn, maar kan 
nooit het enige belang zijn dat in de afweging meegenomen wordt. Er schuilt in die 
zin ook een gevaar van sectoralisering van de ruimtelijke ordening in de klimaat
problematiek: als de ruimtelijke belangenafweging vanwege de ‘wateropgave’ in 
handen gegeven wordt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, prevaleert 
het sectorale belang. Diezelfde sectoralisering dreigt indien de ministeries van 
Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het voortouw 
nemen. In hoofdstuk 4 is bovendien beschreven hoezeer de verschillende over
heden verschillende probleempercepties hebben en verschillende oplossingen 
nastreven. Het is om die reden belangrijk dat ook binnen de overheid één aan
spreekpunt wordt gecreëerd voor het strategisch ruimtelijk beleid. In dit verband 
roept de VROMraad de coördinerende bevoegdheid van de Minister van VROM 
over de ruimtelijke inrichting in herinnering. Cruciaal is dan dat klimaatverande
ring in brede zin, en niet enkel het waterprobleem, als aanleiding wordt genomen 
voor reflectie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

De VROM-raad adviseert het ministerie van VROM het voortouw te 
nemen bij het vormgeven van een offensief strategisch ruimtelijk beleid 
om Nederland klimaatbestendig te maken.

Het is daarbij de taak van het ministerie om continuïteit aan te brengen in zowel 
het debat als het beleid ten aanzien van klimaatverandering. Het klimaatthema 
staat op dit moment weliswaar hoog op de publieke agenda, maar de omzetting 
naar beleid blijft hierbij achter. Wie de ontwikkeling van grote thema’s in het 
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milieubeleid in herinnering roept, zoals zure regen, biodiversiteit of de discussie 
rond het ‘broeikaseffect’ rond 1990 weet dat publieke aandacht ook weer wegebt. 
Het klimaatprobleem is weerbarstig en complex en legt het, bij ongewijzigde 
benadering, snel af tegen andere problemen waarbij straks – om wat voor reden 
dan ook – een grotere politieke urgentie wordt gevoeld. Gebeurt dat, dan dreigt 
het klimaatbeleid terecht te komen in een cyclus van hype en ‘denial’ waarbij 
steeds crises nodig zijn om beleidsprogramma’s doorgevoerd te krijgen. 

Het is ons gebleken dat het idee wijdverbreid is dat crises en rampen sowieso 
nodig zijn om tot echte beleidsverandering te komen. De VROMraad waarschuwt 
voor een dergelijk bestuurlijk cynisme. Miskend wordt dat in dat geval oplossingen 
worden voorgesteld met de specifieke crisis in het hoofd. Beleid dat inzet op een 
intelligente benadering van het bredere structurele verschijnsel van klimaat
verandering wordt niet geholpen door beleid dat voortkomt uit een cyclus van 
hype en ‘denial’. 

Waakhond voor klimaatadaptatie en veiligheid
Nu starten met het vormgeven van beleid voor een klimaatbestendig Nederland 
is nog steeds geen honderd procent garantie voor een veilig Nederland. Als het 
gaat om veiligheid is een tweede verdedigingslinie een belangrijk principe. In 
beleidstermen kan zoiets gerealiseerd worden door een ‘waakhond’ aan te  
stellen, die voortdurend wijst op het belang van klimaatverandering voor een  
veilig Nederland. Deze waakhond vormt een institutionele borging voor het  
klimaatbelang. Door voortdurend kritische vragen te stellen, verantwoordelijk
heden te toetsen en veiligheid ter discussie te stellen worden andere overheden 
alert gehouden.

 De VROM-raad adviseert een ‘klimaatwaakhond’ aan te stellen die veilig-
heidsaspecten van klimaatverandering voortdurend kritisch in de gaten 
houdt en andere partijen bij de les houdt. 

Accepteer onzekerheid
Gezien de complexiteit van klimaatverandering is het onwaarschijnlijk dat er ooit 
zekerheid komt over de gevolgen ervan. Daarom is de bepleite paradigma
verandering zo noodzakelijk. Tegelijkertijd zijn de potentiële gevolgen van  
klimaatverandering dusdanig dat niets doen in het ruimtelijk beleid geen optie is. 
Bestuurders moeten dus besluiten nemen in een situatie van onzekerheid. 
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Bestuurder, accepteer onzekerheid als een blijvend gegeven, en ontwik-
kel strategisch ruimtelijk beleid waarbij de omgang met klimaatverande-
ring in samenhang met andere ruimtelijke aspecten wordt doordacht. 

Besluiten in onzekerheid kan vorm krijgen door in het besluitvormingsproces 
onzekerheid voortdurend binnen het proces te halen. Dit kan bijvoorbeeld door 
scenario’s te gebruiken, door ruimte en middelen te reserveren, door te kunnen 
vertragen en versnellen wanneer dat nodig is. Dergelijke handreikingen om  
onzekerheid binnen het besluitvormingsproces te halen, worden in paragraaf 5.4 
in meer detail beschreven. 

Differentieer je tijdshorizon
Klimaatverandering speelt niet alleen op de lange termijn. In de afgelopen drie 
jaar hebben de veranderende weersomstandigheden al forse impact gehad.  
Nú speelt de overlast, straks de ontwrichting en op termijn kunnen de gevolgen 
levensbedreigend zijn. De raad signaleert dat juist de langetermijngevolgen in 
ruimtelijke zin onvoldoende belicht worden. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 
komt de tijdshorizon van klimaatverandering niet overeen met de plannings
horizon van het ruimtelijk beleid, of de wens van politici om binnen een termijn 
van vier jaar zichtbare resultaten te boeken. Een gedifferentieerde plannings
horizon van twintig, vijftig en honderd jaar is essentieel om een slimme omgang 
met investeringen ten behoeve van een klimaatbestendig Nederland mogelijk te 
maken. 

Ruimtelijk beleid moet dus enerzijds de termijn opschuiven om ook de zeer lange 
termijn in ogenschouw te nemen. Welke gebieden zijn op termijn onmisbaar voor 
de kustverdediging? Vrijwaar die dan van concurrerende ontwikkelingen. Kun je 
nu gebouwde huizen in een diepe polder over vijftig jaar nog wel beschermen 
tegen het kwelwater? 

Anderzijds moet er meer dan voorheen aandacht komen voor maatregelen op 
zeer korte termijn. Juist bij deze minst complexe vragen rond zaken als de aanleg 
van verhoogde entrees van winkelpanden en woningen, die desondanks rolstoel
toegankelijk zijn, of de mogelijkheid van waterberging bij piekneerslag onder 
grote gebouwen is betrekkelijk eenvoudig vooruitgang te boeken.
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 Werk met meervoudige tijdshorizonnen. Klimaatverandering is een pro-
bleem van het huidige en volgende kabinet, maar speelt ook nog in 2040 
en 2100. 

 
Verspreid de kennis
Drogredenen markeren het klimaatdebat. In dit advies hebben we een aantal voor
beelden gegeven van redeneringen die onjuist en onvolledig zijn, of zelfs kunnen 
worden omgedraaid. Een nuchtere en betrouwbare overheid is een overheid die 
weet waar ze over spreekt. Die indien nodig geruchten kan ontzenuwen, maar ook 
snel kan reageren als de noodzaak zich voordoet. Op dit moment ontbreekt de  
kennis daarvoor in veel overheidslagen. Door de brede mediaaandacht voor het 
thema, is iedere bestuurder en beleidsmaker zich meer bewust van de mogelijke 
gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. Om klimaatverandering op de 
juiste wijze in het besluitvormingsproces mee te wegen, is echter meer gedegen 
kennis van klimaatverandering en de mogelijke gevolgen noodzakelijk bij bestuur
ders en beleidsmakers. Deze kennis is veelal aanwezig bij kennisinstituten en 
externe partijen (zoals de herverzekeraars). Kennis moet evenwel niet alleen  
worden gegenereerd, maar juist ook worden verspreid. Het Milieu en Natuur
planbureau lijkt de aangewezen instantie om de breder bestaande kennis bijeen te 
brengen en te operationaliseren, ook waar die bij private partijen (zoals de herverze
keraars of grote bedrijven op de waterbouwkundige markt) voorhanden is. Het 
ministerie van VROM zou, in samenspraak met het MNP, als onderdeel van het 
strategisch ruimtelijk beleid moeten zorgen voor een bredere verspreiding van deze 
kennis onder andere overheden om zo de waarschijnlijkheid van de verinnerlijking 
van het strategisch doel van een klimaatbestendig Nederland dichterbij te brengen.

 Het Milieu- en Natuurplanbureau kan kennis in kaart brengen; het 
ministerie van VROM moet de verspreiding van bestaande klimaatken-
nis onder andere overheden organiseren.

5.4 Beleid bij blijvende onzekerheid

Bij onzekerheid als blijvend gegeven, moet beleid ontwikkeld worden dat structu
reel rekening houdt met veranderende omstandigheden. Flexibiliteit is daarbij het 
sleutelwoord. Om dergelijke flexibiliteit in te bouwen, werken we in deze para
graaf een aantal handvatten verder uit. 
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Identificeer ‘no-regrets’ en hun ruimtebeslag
Sommige van de plannen en/of oplossingen bieden in nagenoeg iedere denkbare 
toekomst soelaas. Zogenoemde ‘noregret’maatregelen zijn altijd zinnig om te 
nemen. Zo kan het verhoogd aanleggen van infrastructuur die daarmee tevens 
een compartimentering vormt, in alle gevallen een goede optie zijn. Andere voor
beelden zijn het vernatten van stukken van de ecologische hoofdstructuur of het 
overstroombaar maken van dijken, welke in nagenoeg alle scenario’s hun waarde 
kunnen bewijzen. Identificatie van dergelijke ‘noregrets’ is daarmee een belang
rijke stap in de voorbereiding. 

Ook ‘noregret’maatregelen hoeven niet altijd onmiddellijk genomen te worden. 
Het is echter wel zaak de mogelijkheid te creëren deze maatregelen op ieder 
gewenst moment te kunnen implementeren. Daartoe moeten de eventueel  
benodigde middelen en ruimte vrijgehouden worden. 

De VROM-raad adviseert de overheid op korte termijn ‘no-regret’-oplossin-
gen te identificeren die te zijner tijd moeten worden uitgevoerd en de 
ruimte en middelen hiervoor te reserveren.

Maak reserveringen
Naast ‘noregret’maatregelen, zijn er maatregelen te identificeren die wellicht in 
een gegeven situatie een goede oplossing kunnen bieden. Zo kan er bijvoorbeeld 
een grotere behoefte aan waterbergingsgebieden ontstaan of is de kans groot dat 
bepaalde duingebieden uitgebreid moeten worden. Voor dergelijke waarschijnlijke 
maatregelen geldt dat ze zo lang mogelijk uitgesteld moeten kunnen worden, 
maar er wel voor moet worden gezorgd dat de maatregelen op termijn niet onuit
voerbaar of onnodig duur worden. Uitstel is alleen mogelijk, als de speelruimte 
om besluiten te nemen in stand blijft. Juist ruimte is cruciaal om goed te kunnen 
anticiperen. Immers, veel strategische ingrepen vergen ruimte. Voorkom dat 
mogelijke waterbergingsgebieden in de toekomst niet meer beschikbaar zijn, 
omdat andere plannen met het gebied tussentijds zijn ingeleid of uitgevoerd. 

Het is daarom zaak om ruimte (en middelen) beschikbaar te houden om waar
schijnlijke maatregelen in een later stadium uit te voeren (zie ook VROMraad, 
2006). Ruimte reserveren betekent echter niet dat er in deze gebieden niets meer 
mag gebeuren. Er is in reserveringsgebieden nadrukkelijk wel ruimte voor nieuw 
beleid dat speelt met de tijdelijkheid van andere bebouwingsvormen. Bedrijven
terreinen of glastuinbouw kenmerken zich door een korte levensduur. Wanneer 
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duidelijk is dat een stuk land op termijn beschikbaar moet zijn als bijvoorbeeld 
noodoverloopgebied of ruimte voor dijkverzwaring, kan besloten worden om voor 
een beperkte periode van bijvoorbeeld twintig jaar wel bebouwing toe te staan. 
De nieuwe Wro biedt daartoe meer juridische mogelijkheden. Dit vergt uiteraard 
goed overleg met de betrokkenen en uitgesproken duidelijkheid over de uitgangs
punten en juridische randvoorwaarden. 

 Identificeer vroegtijdig waarschijnlijke maatregelen en reserveer ruimte 
en middelen om deze in een later stadium uit te kunnen voeren.

Koppel mee en koppel door
Bij het reserveren van ruimte en middelen voor mogelijke (toekomstige) maat
regelen is het noodzakelijk dit zoveel mogelijk te koppelen aan ander ruimtelijk 
beleid. Is er ruimte nodig voor natuur? Kijk dan of dit kan samenvallen met  
mogelijk te reserveren ruimte in het kader van het adaptatiebeleid. Dit is denk
baar op talloze andere terreinen zoals landschapsontwikkeling en cultuurhistorie 
(Waterlinie). Juist voor dit soort aspecten is input van maatschappelijke partijen 
onontbeerlijk. Zij kunnen wijzen op nieuwe koppelingskansen. Zijn mee
koppelende belangen gevonden, koppel dan door en realiseer dergelijke partiële 
oplossingen. 

Heroverweeg bestaand beleid
Huidige beleidsvoornemens, zoals bouwlocaties of aanwijzingsgebieden voor 
Natura 2000, mogen toekomstige strategische ingrepen niet in de weg staan. 
Zoals in hoofdstuk 4 beschreven staat, moet bij nieuwe ontwikkelingen bij uitstek 
de langetermijnproblematiek van klimaatverandering in ogenschouw genomen 
worden. Indien nieuw ruimtegebruik voor langere termijn beslag legt op mogelijker
wijs cruciale ruimte, moet minimaal de zichttermijn van het besluit aangepast 
worden. Besluiten kunnen in ieder geval niet beargumenteerd worden met  
vergelijkbare gevallen uit het verleden. Klimaatverandering maakt immers dat  
de toekomst onvergelijkbaar is met het verleden. 

Momenteel liggen er ruimtelijke plannen waarvan de voorbereidende werkzaam
heden in de afgelopen jaren zijn gedaan. Aangezien de aandacht voor klimaat
verandering in ruimtelijke zin van recente datum is, is dit belang niet bij alle  
plannen evengoed meegenomen. Zo zijn bij de nieuwbouwplannen voor de 
Zuidplaspolder klimaatscenario’s niet voldoende meegewogen. Dit laaggelegen 
gebied zou mogelijk vrijgehouden moeten worden voor waterberging. De woning
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bouw die nu gepland wordt, maakt dit op de lange termijn onmogelijk. De VROM
raad adviseert dergelijke besluiten nogmaals kritisch te bezien op hun klimaat
bestendigheid. Dit levert nu misschien een financiële tegenslag op maar kan veel 
grotere financiële tegenslagen in de toekomst voorkomen.

 Maak een inventarisatie van huidig ruimtelijk beleid dat mogelijk  
adequaat handelen in de toekomst in de weg staat en heroverweeg  
dergelijk beleid in het licht van klimaatverandering. 

Nooduitgangen
Bij besluitvorming in onzekerheid kan het goed zijn om nog tijdens het proces bij 
te sturen, als veranderingen zich sneller of langzamer voordoen dan verwacht, of 
in een andere vorm. In de bestaande bestuurlijke processen is het lastig om terug 
te komen op eerder genomen besluiten of besluiten te herzien. Het verdient 
daarom aanbeveling om expliciet momenten van heroverweging in het besluit
vormingsproces op te nemen. Met behulp van dergelijke ‘nooduitgangen’ kan 
optimaal gebruik gemaakt worden van veranderende inzichten.

De VROM-raad adviseert expliciet ‘nooduitgangen’ in het bestuurlijk  
proces op te nemen, waarmee al genomen besluiten heroverwogen  
kunnen worden. 

Versterk het strategische waterbelang op lokaal niveau
Lokale waterbelangen worden momenteel onvoldoende meegewogen in besluit
vormingsprocessen. Dat ligt niet aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
waterschappen, maar wel aan een gebrek aan doorzettingsvermogen in onder
handelingsprocessen met andere overheden. In bijvoorbeeld de locatiekeuzen 
voor woningbouw of bedrijvigheid krijgen andere belangen dan het klimaatbelang 
toch vaak de overhand. De VROMraad constateert dat de bevoegdheden en ver
antwoordelijkheden van waterschappen uiteenlopen. Ook wanneer de uiteindelijk 
voor de ruimtelijke ordening verantwoordelijke partijen een negatief advies van 
het waterschap naast zich neerleggen, blijft het waterschap verantwoordelijk voor 
het waterbeheer ter plaatse. 

In het licht van adaptatie aan klimaatverandering is een betere weging van lokale 
waterbelangen van groot belang. De waterschappen moeten daarin veel duidelijker 
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hun rol nemen en zich voortdurend bewust zijn van het feit dat zij de voornaam
ste belangenbehartiger voor water en waterveiligheid zijn. De andere partijen  
zullen die rol niet op zich nemen. De andere overheden moeten adviezen van 
waterschappen veel beter ter harte nemen. Het terzijde schuiven van een negatief 
advies kan op termijn grote consequenties hebben, die over het algemeen door 
andere betrokkenen moeilijker in te schatten zijn. 

Zorg voor betere borging voor het meewegen van adviezen van water-
schappen bij de besluitvorming.

In sommige gevallen is het de rol van het waterschap om negatief advies uit te 
brengen over een voorgestelde ontwikkeling en dat standpunt ook krachtig te ver
woorden. Het trekken van een rode kaart vergt moed en doorzettingsvermogen. 
Deze duidelijkheid wordt door andere partijen veelal gewaardeerd en is in het 
licht van klimaatverandering bovendien hoogstnoodzakelijk. 

Versnellen en vertragen
De onzekerheid die bestaat rond het thema klimaatverandering zit in de  
onbekendheid van alle mogelijke effecten die zich voordoen, en in de snelheid 
waarmee ze zich voor kunnen doen. Dat de maatgevende afvoer van rivieren zal 
veranderen is veel minder onzeker dan de termijn waarop dat zal gebeuren. 
Daarmee is timing zeer belangrijk voor een ruimtelijke strategie. Grote ruimtelijke 
ingrepen, of het nu gaat om nieuwe spoorwegen of de Maeslantkering, hebben 
een trage dynamiek. De vergelijking met een tanker dringt zich op: moeilijk op 
gang te krijgen, maar ook lastig weer af te remmen. Voor klimaatverandering is 
het noodzakelijk de ruimtelijke ingrepen in tijd flexibel te maken. Daarbij stuit de 
huidige planning en uitvoering overigens wel op allerhande juridische en bestuur
lijke randvoorwaarden.

Versnellen vindt momenteel plaats wanneer de noodzaak opeens heel groot 
wordt. Na een (bijna)ramp, zoals bijvoorbeeld de evacuatie van de Betuwe  
midden jaren negentig, moeten maatregelen versneld worden doorgevoerd. 
Indien klimaatveranderingen sneller gaan dan eerder voorzien, kan er ook de 
behoefte zijn om maatregelen te versnellen. 

Het lange tijdsbeslag van ruimtelijke maatregelen doet zich met name in de voor
bereiding voor. Ontwerp, effectrapportages, besluitvorming, wijziging van 
bestemmingsplannen, inspraakprocedures, financiering en uitkoopprocedures 
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vergen vaak vele jaren. Voorstudies naar waarschijnlijke maatregelen kunnen in 
zo’n geval de voorbereidingstijd verkorten. Zo zouden MERstudies naar verschil
lende pakketten maatregelen al gemaakt kunnen worden, nog voordat de nood
zaak van maatregelen evident is. Dat verhoogt enerzijds het inzicht in mogelijke 
effecten van verschillende pakketten, en anderzijds kan dat de proceduretijd 
bekorten als er echt iets moet gebeuren. Ook andere onderdelen van de voor
bereiding kunnen sneller, zoals bijvoorbeeld bestemmingsplanwijzingen of 
inspraakprocedures. Daarbij komt de democratische legitimiteit echter snel in  
het geding. Zorgvuldigheid is hierbij een groot goed. Daarom verdient het  
aanbeveling reeds nu na te denken over een procedure die dan dient te worden 
gevolgd.

De VROM-raad adviseert te kijken naar mogelijkheden om in  
voorkomende gevallen bestuurlijk-juridische procedures te versnellen  
zonder daarbij afbreuk te doen aan de democratische legitimiteit. 

Versnellen kan eveneens door de uitvoering sneller te maken, bijvoorbeeld door 
het inschakelen van extra werkploegen of door het vervroegd uitvoeren van later 
geplande werkzaamheden. Dit vraagt om het vervroegd beschikbaar stellen van 
het budget voor een dergelijke ingreep. 

Evenzogoed kan het zinnig zijn om projecten te vertragen, indien wijzigingen zich 
minder snel voordoen. Dit is zeker in combinatie met het al van tevoren doen van 
het voorbereidende werk van bestemmingsplanwijzigingen en inspraakprocedu
res een interessante optie. Ook hier zitten echter momenteel haken en ogen aan. 
Een planologische reservering om op termijn maatregelen in een gebied uit te 
voeren, heeft een beperkte geldigheidstermijn. Onbeperkt planologisch reserveren, 
zonder duidelijkheid te creëren over de start van de aanleg, geeft teveel  
beperkingen voor de huidige gebruikers. 

De VROM-raad adviseert in de komende periode juridische en bestuur-
lijke mogelijkheden om projecten te vertragen nader te bestuderen. 



��

K
lim

aatverandering als structureel ruim
telijk vraagstuk

D
e hype voorbij

5.5  Strategisch ruimtelijk beleid voor het omgaan met 
klimaatverandering

In het VROMraadadvies ‘Slimmer investeren’ (2006) is gesteld dat scenario’s 
onmisbaar zijn bij besluitvorming in onzekerheid (zie ook Lempert en Schlesinger 
2001). Scenario’s brengen de diversiteit van mogelijke toekomsten in beeld, 
waarop bestuurlijk adequaat gereageerd moet worden. Scenario’s voor de ruimte
lijke gevolgen van klimaatverandering ontbreken momenteel. Wel zijn scenario’s 
van de planbureaus en het KNMI beschikbaar die als uitgangspunt kunnen dienen 
voor de ontwikkeling van ruimtelijke klimaatscenario’s. 

Het Centraal Planbureau, het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu en Natuur
planbureau (2006) hebben gezamenlijk de zogenaamde WLOscenario’s (Welvaart 
en Leefomgeving) ontwikkeld. De bereidheid internationaal samen te werken en 
de mate van hervorming van de collectieve sector zijn sleutelonzekerheden in de 
WLOscenario’s. Klimaatverandering is in deze scenario’s niet als sleutelonzeker
heid opgenomen, terwijl dit in termen van ruimtebeslag zeker zo belangrijk is. 

Het KNMI heeft klimaatscenario’s ontwikkeld, maar deze zijn nog niet omgezet in 
ruimtelijke scenario’s, waarbij de vertaalslag van weersvariabelen naar inrichtings
variabelen wordt gemaakt. Het uitbreiden van de WLOscenario’s met klimaat als 
sleutelonzekerheid, levert een brede set toekomstbeelden die als uitgangspunt 
kunnen dienen voor strategisch ruimtelijk beleid. 

Het is belangrijk dat deze scenario’s op de juiste wijze worden gebruikt. Het is 
weliswaar mogelijk om een bepaalde clustering aan te brengen, maar het is juist 
de verscheidenheid waarmee gewerkt moet worden. Scenario’s geven geen wens
beelden weer van een ideale toekomst, maar zijn mogelijke ontwikkelingsrichtin
gen. Ze schetsen daarmee de veelzijdigheid van de toekomstige ruimtelijke ont
wikkelingen. Eén scenario eruit lichten werkt niet; goed beleid is geformuleerd 
met gebruikmaking van gegevens uit de brede set scenario’s.

Het is daarbij zaak ook de extremen uit de range van mogelijke toekomsten  
goed te onderzoeken en te doordenken. Het zijn deze extremen die de grenzen 
van de houdbaarheid van bepaalde plannen kunnen laten zien. Het werken met 
extremen is een goede denkoefening die de beleidsmaker voorbereidt op het feit 
dat ontwikkelingen er altijd anders uit kunnen zien dan van tevoren gedacht. 
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In de scenario’s moet ook de voortschrijdende kennisontwikkeling verwerkt  
worden. Het is dus niet zo dat de scenario’s op een zeker moment als ‘af’ 
beschouwd kunnen worden. Ook scenario’s moeten continu ontwikkeld en  
bijgesteld worden om in te kunnen spelen op nieuwe inzichten en beleid zonodig 
bij te sturen. 

Laat de planbureaus en het KNMI gezamenlijk de WLO-scenario’s  
uitbreiden met klimaatverandering als sleutelonzekerheid om mogelijke 
ruimtelijke toekomsten te verkennen. 

Deze set scenario’s vormt voor het ministerie van VROM het uitgangspunt voor 
de ontwikkeling van een strategische ruimtelijke visie op Nederland. Door te werken 
met een set scenario’s waarin zowel klimaatverandering als andere onzekerheden 
worden meegenomen, worden zowel klimaatverandering als andere ontwikkelingen 
meegewogen in het bepalen van een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Nederland. Zoals al vaker geadviseerd door de VROMraad is het hierbij de kunst 
om ‘meekoppelende belangen’ te identificeren die het mogelijk maken om in te 
zetten op ruimtelijke ontwikkelingen die verschillende doelen dienen. 

Visies op een klimaatbestendig Nederland
In een visie voor een klimaatbestendig Nederland moeten niet alleen de technische 
problemen opgelost worden. Een visie moet wervend zijn en andere partijen 
enthousiast maken om over dit onderwerp mee te denken en de visie verder uit te 
werken in concrete plannen. Een visie voor een klimaatbestendig Nederland moet 
bovendien vertrouwen geven in de realiseerbaarheid van een duurzaam Nederland. 
De overheid maakt keuzes op bijvoorbeeld de assen offensiefdefensief, risicovol
risicomijdend en incrementeelrevolutionair. Aan de hand van zo’n visie kan ver
volgens invulling gegeven worden aan begrippen als ‘functie volgt peil’  
en de uitwerking daarvan. Uit een dergelijke visie volgen ook richtinggevende  
uitspraken voor veiligheidsnormen, het buitendijks bouwen of het wonen in  
diepe polders.

Voor het ontwikkelen van een visie moet het ministerie van VROM het voortouw 
nemen. Het ministerie moet allereerst duidelijk maken hoe het zelf het probleem 
definieert en welke handelingsperspectieven het ziet. Waar gaat ons land naar 
toe, hoe willen mensen wonen, werken, recreëren? Welke ruimtelijke toekomsten 
kunnen we daarvoor bieden? Een dergelijke aanzet voor een visie is een startpunt 
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voor de ontwikkeling van een gezamenlijke visie waarin lagere overheden, andere 
departementen, ontwerpers, projectontwikkelaars en anderen meedenken.

 Het ministerie van VROM moet in het komend jaar probleemdefinitie,  
uitgangspunten en handelingsperspectieven formuleren die het startpunt 
vormen voor een gezamenlijke visie op een klimaatbestendig Nederland.

De ruimtelijke ontwikkeling moet de komende tijd nadrukkelijk een kwestie van 
samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partners zijn. De con
touren met de ideeën over ontwikkelingsplanologie en ‘governance’ zijn reeds 
eerder geschetst. Maar wat in het verlengde van de nieuwe bewustwording 
omtrent klimaatverandering nadrukkelijk moet worden geagendeerd is het 
momenteel ontbrekende strategische ruimtelijk beleid. Dat zal, in het licht van de 
principes van ontwikkelingsplanologie en de ‘governance’ benadering, een ander 
karakter moeten krijgen. De raad adviseert het Rijk zelf het vraagstuk van ruimte
lijke strategieën te agenderen. Daarbij zien we twee belangrijke uitdagingen. 
Allereerst moet aanpassing aan klimaatverandering een verantwoordelijkheid 
voor overheid en samenleving worden in plaats van louter een verantwoordelijk
heid van de overheid. Klimaatverandering beïnvloedt de hele maatschappij. Het is 
dan ook niet meer dan logisch dat iedereen meedoet en meedenkt. Daarnaast 
moet het Rijk stimuleren dat klimaatverandering niet zozeer als probleem, maar 
als kans wordt ervaren. 

Terugkijkend over de afgelopen decennia is een ruim opgezette maatschappelijke 
discussie over de ruimtelijke inrichting van Nederland op de lange termijn feitelijk 
een terugkerend gegeven. Goede voorbeelden daarvan zijn de invloedrijke mani
festatie ‘Nederland NU als ontwerp’ uit midden jaren tachtig en de grote exercitie 
‘Nederland 2030’ van de RPD uit midden jaren negentig. Bij het ontwikkelen van 
een eigentijdse variant kan gebruik gemaakt worden van ervaringen opgedaan 
met bijvoorbeeld de Eo Wijers prijsvraag en Nederland 2030. Hoe kunnen gesig
naleerde problemen opgelost worden? Welke mogelijke ingrepen zijn daarvoor 
denkbaar? Welke samenwerkingsverbanden van maatschappelijke groeperingen 
kunnen dergelijke toekomsten voor Nederland helpen realiseren? Wat zijn de 
voors en tegens van dergelijke oplossingen? Dit levert een stortvloed aan  
(ruimtelijke) plannen en nieuwe technieken op, die ieder een deel van de  
mogelijke toekomstige problematiek oplossen. Niet alleen plannen voor kust
verdediging en zeespiegelstijging, maar eveneens de ruimtelijke gevolgen van 
extreme hitte of de veranderende weersomstandigheden. Het is bovendien het 
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type benadering dat ook internationaal duidelijk kan maken dat Nederland, vanuit 
zijn roemruchte traditie, anticiperend en ondernemend omgaat met de uitdaging 
die klimaatverandering aan de lage landen stelt. 

Bij alle noodzaak om te komen tot een paradigmaverandering geldt, paradoxaal 
genoeg, dat er nog meer dan voldoende tijd is voor de ontwikkeling van een der
gelijk mobiliserend en enthousiasmerend perspectief. Het is echter juist nu – op 
het moment van brede aandacht voor het klimaatprobleem – de tijd om te  
besluiten een dergelijk perspectief te gaan ontwikkelen, in samenspraak met 
maatschappelijke partijen. 

De ontwikkeling van een strategisch ruimtelijk beleid kan interactief 
vorm krijgen via een beeldbepalende manifestatie. Het verantwoordelijk 
ministerie van VROM moet hierbij de creativiteit van marktpartijen en 
maatschappelijke partners benutten om te komen tot een breed gedragen 
gemeenschappelijke visie op een klimaatbestendig Nederland.

Door deze visie samen met maatschappelijke partijen te ontwikkelen wordt een 
aantal doelen bereikt. Allereerst is het een vorm van communicatie over het  
probleem met maatschappelijke partijen. Het belang dat de overheid aan het 
thema hecht wordt zo duidelijk gemaakt en het vergroot de betrokkenheid van 
maatschappelijke partijen bij het ruimtelijk beleid. Daarnaast is het een manier 
om de hype’denial’ cyclus te doorbreken. Door op korte termijn (in de hype) met 
verschillende partijen een discussie aan te gaan is de kans groot dat ook wanneer 
de mediaaandacht afzwakt, het thema wel op de beleidsagenda blijft staan.

Op basis van deze visie kan het ministerie van VROM vervolgens een ruimtelijke 
strategie ontwikkelen om in de komende decennia Nederland voortdurend aan te 
kunnen passen aan veranderende klimaatomstandigheden. Onderdelen van zo’n 
ruimtelijke strategie vormen het reserveren van ruimte, het identificeren van  
‘noregrets’, en het heroverwegen van bestaand beleid.
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5.6 Tot besluit

Klimaatverandering is sinds korte tijd een ‘hot issue’, maar zal Nederland de 
komende eeuw blijven bezighouden. De tijd van het vooruitschuiven van een  
reactie is voorbij, maar het ingezette beleid ontbeert nog het wenselijke offen
sieve karakter. De eeuwenlange ervaring van Nederland met waterbeleid moet  
nu worden gecombineerd met de herintroductie van strategisch ruimtelijk beleid, 
iets waar Nederland al evenzeer een internationale reputatie mee heeft verwor
ven. De hier voorgestelde paradigmaverandering draagt ertoe bij dat Nederland 
de klimaatverandering met meer vertrouwen tegemoet kan treden en geeft de 
wens om van Nederland een duurzame regio te maken mede inhoud en kleuring. 
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	 	 ruimtelijke	ordening	in	de	21e	eeuw

033	 juni	2002	 Impuls	voor	ruimtelijke	investeringspolitiek

	 	 advies	naar	aanleiding	van	de	(ICES-)	investeringsimpuls	2002

032	 maart	2002	 Smaken	verschillen:	multicultureel	bouwen	en	wonen

031	 november	2001	 Plannen	met	visie:	advies	over	het	Voorontwerp	

	 	 Fundamentele	Herziening	Wet	op	de	Ruimtelijke	Ordening

030	 oktober	2001	 Grotestedenbeleid,	voortzetten	en	verbouwen:	

	 	 advies	over	grotestedenbeleid

029	 oktober	2001	 Kwaliteit	in	ontwikkeling:	uitwerking	stedelijke	netwerken,	

	 	 contouren	en	instrumenten

028	 oktober	2001	 Waar	een	wil	is,	is	een	weg:	advies	over	het	NMP4

027	 juli	2001	 Denklijnen	voor	het	Noorden	en	overig	Nederland:	advies	over

	 	 een	snelle	verbinding	tussen	het	Noorden	en	de	Randstad

De	raad	voor	de	volkshuisvesting,	de	ruimtelijke	ordening	en	het	milieubeheer	(VROM-

raad)	is	ingesteld	bij	Wet	van	10	oktober	1996	(Stb.	551).	De	raad	heeft	tot	taak	de	

regering	en	de	beide	kamers	der	Staten-Generaal	te	adviseren	over	hoofdlijnen	van	het	

beleid	inzake	de	duurzame	kwaliteit	van	de	leefomgeving	en	over	andere	onderdelen	

van	het	rijksbeleid	die	relevant	zijn	voor	de	hoofdlijnen	van	het	beleid	op	het	gebied	van	

volkshuisvesting,	ruimtelijke	ordening	en	milieubeheer.
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