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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 2 december 2016 

Betreft Aanbieding Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 

(NAS) 

  

 
Geachte voorzitter, 

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, de 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister en staatsecretaris 

van Economische Zaken, de minister van Veiligheid en Justitie en de minister voor 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, conform eerdere toezegging, 

de Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 aan.  

 

De strategie is in nauw overleg met andere overheden, maatschappelijke- en 

natuurorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven tot stand gekomen. 

In kaart is gebracht hoe Nederland zich kan aanpassen aan klimaatverandering. 

De Nationale klimaatadaptatiestrategie doet een beroep op de innnovativiteit en 

het aanpassingsvermogen van iedereen. Een welvarende samenleving zal immers 

in toenemende mate klimaatbestendig moeten zijn.  

 

In de strategie worden de gevolgen van de verwachte klimaatverandering voor 

Nederland systematisch in beeld gebracht en risico’s benoemd waarvoor de 

komende jaren extra aandacht nodig is omdat ze grote gevolgen voor de 

samenleving kunnen hebben. Te denken valt aan de verwachte toename van 

extreme weersomstandigheden, zowel in aantal als in intensiteit, de toename van 

hittestress, frequentere uitval van energie-, telecom- en IT-voorzieningen door 

extreem weer en een toename van infecties en allergieën. 

 

Investeren in klimaatadaptatie is investeren in de toekomst van Nederland. Het 

versterken van de klimaatbestendigheid van Nederland is immers niet alleen 

noodzakelijk voor onze toekomstige veiligheid, maar ook voor ons welzijn en onze 

welvaart en bevordert tegelijkertijd ook innovaties en versterkt ons 

verdienvermogen in binnen- en buitenland.  
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In 2017 zal de strategie verder worden uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma 

Klimaatadaptatie. 

 

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

Sharon A.M. Dijksma 

 


