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Programma
• Introductie
• Klimaatrisico’s en beleid

Ontwikkelen gezamenlijk beeld: waar hebben we 
het over?

• Vragen en discussie:
*Rol klimaatrisico’s in beleid?
*Wat te monitoren en hoe te organiseren?
*Conclusies/aanbevelingen



2009

Verzoek VROM
Input voor Nationale
Adaptatie Strategie

2011

Verzoek Deltaprogramma
Input voor ontwikkelen
beleidsopties

Verzoek IenM
Update van eerste
assessment 2005

2012

Waar heeft PBL aan gewerkt - een selectie 
2005

Verzoek VROM
Eerste inzicht in effecten
klimaatverandering



2015 2015

Verzoek Ministerie IenM
Bouwstenen voor de NAS 2017

2017

Verzoek Deltaprogramma
Input voor M&E systeem
Deltaprogramma

Waar heeft PBL aan gewerkt – een selectie

2013

Verzoek IenM
Input voor aanpak 
Nationale Adaptatie Strategie



warmer, natter, droger, zeespiegelstijging, weersextremen
Klimaatverandering

Klimaateffecten/risico’s en kansen

Fysieke leefomgeving

Socio-economische ontwikkelingen, overig beleid + transities

DP/NAS adaptatiebeleid en -maatregelen

effectiviteit en
efficiëntie adaptatiebeleid

Basis voor beleid:  kennis van systeem en klimaateffecten/risico’s 

De klimaateffecten en risico’s zijn de resultante van de interactie tussen klimaat, socio-economische ontwikkelingen, 
de inrichting van de fysieke leefomgeving en het adaptatiebeleid van overheden en een breed spectrum van sectorale 
organisaties en private partijen.  
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Welke inzet en 
maatregelen?

de CO2 van het
adaptatiebeleid
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Welke inzet en 
maatregelen?

de CO2 van het
adaptatiebeleid

KNMI

DP/NAS

PBL

CPB, SCP, PBL, e.a kennisinstituten, 
ministeries, provincies, gemeenten, 
waterschappen, private partijen, 
maatschappelijke organisaties

PBL e.a.



2015: Klimaatrisico’s in beeld

• Economische schade
• Persoonsgebonden schade
• Milieu- en natuurschade

Basis voor Nationale klimaat-
Adaptatiestrategie 2016



Verschillende typen klimaatrisico’s

• Geleidelijk veranderingen 
temperatuurstijging, zeespiegelstijging, verandering neerslagtekort, verandering 
seizoenkarakteristieken en gevolgen gezondheid, landbouw, toerisme, natuur, 
ziekten en plagen

• Toename frequentie en/of intensiteit weersextremen
Hitte, droogte, piek- en hagelbuien + windhozen en 
toenemende schades: economisch, persoonsgebonden, natuur

• Systemische veranderingen
Afsmelten ijskappen en zeespiegelstijging, weerspatronen, afname/stilvallen 
warme golfstroom

‘Normaal’ adaptatiedomein

Plan B analyses



Nodig: afstemming aanpak over domeinen heen

Overzicht beschouwde klimaatrisico’s voor Nederland 2015

- Waterveiligheid – Deltaprogramma
- Zoetwatervoorziening – Deltaprogramma
- Ruimtelijke Adaptatie – Deltaprogramma
- Energie
- Transport en infrastructuur
- ICT netwerken
- Gezondheid
- Natuur
- Landbouw, tuinbouw
- Visserij
- Internationale risico’s 

Gemeenschappelijke
aanpak en eenheden nodig

Kans op voorkomen

3 impact-
klassen



Economisch



Economisch



Economisch

Nu al update nodig: 

* recente schades door
regen/hagelextremen in 
Brabant/Limburg 2016
>700 miljoen euro

* droogteschade landbouw
2018 met 800-1400 
miljoen euro



Sociaal/persoonsgebonden



Persoonsgebonden



Milieu- en natuur



Milieu- en natuur



3x3 tabellen basis 
voor bollenfiguren NAS

Klimaatrisico's in NAS NWA
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Sectoren



Ervaringen onderzoek klimaateffecten en -risico’s

v Op ad hoc basis bijeenbrengen van de informatie voor een 

overzicht van klimaateffecten en -risico’s nu en in de toekomst

is steeds een enorme klus (2005, 2012, 2015)

v Er wordt veel gemeten in NL, maar niets ligt klaar, 

De beschikbare informatie is veelal zeer ongelijksoortig.

v Beschikbare modellen mbt klimaat, water, ruimtelijke ontwikkeling, 

bevolking en sectorale effectmodellen onvoldoende op elkaar afgestemd

en onvolledig. 



Waar brengt dit ons? 

Hoe klimaatimpacts en 
+ periodieke herijking    
klimaatrisico’s
monitoren/organiseren? 
- Wat willen we weten?

- Hoe dat te organiseren?



Wat is mogelijk?
Wat is haalbaar?
Wie doet wat?

Periodieke herijking: terugkijken + vooruitkijken
Beleid effectief? Bijsturen nodig?
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Rol in beleid
Hoe erg is het/kan het worden? Wat willen we bereiken?  Is het beleid effectief?  

Klimaatschades
en -risico’s

- Economisch
- Persoonsgebonden
- Natuur & milieu

Ontwikkelen systeemkennis
ondersteuning adaptatiebeleid

2020 2050

Nulmeting: klimaatschades en -risico’s 
onder een Business-as-usual scenario 
(PBL e.a. 2015)

Beperkt ambitieniveau 

Medium ambitieniveau 

Hoog ambitieniveau 

Klimaat-
schades

TRANSITIES

?



Drivers

Impacts and risks

Products, services, qualities

Adaptive
capacity

and
governance

Physical and 
ecological system

Societal
system

General 
Adaptation
Strategy

and 

Spatial and 
sectoral
adaptation
policies

Land, Water, Nature
Agricultural area
Urban area
Infrastructure

People
Economy
Culture
Institutions
Policies

Other major
transitions

- Energy system
- Agriculure and 
Food system

- Urban system 
- Transport system
- Circulair economy
- Digital society

Climate change, 
population, economic, societal and environmental

developments, international developmentsTransition:
Adaptation to 
climate change

Use and management 
of physical environment

Water, Agriculture and Fisheries, Transport, Energy and 
ICT networks, Urban environment, Human health and 
diseases, Nature and Environment, Economic performance, ….  

© PBL



Naar een beleidsgericht kennissysteem op hoofdlijnen

1. MONITOREN KLIMAATRISICO’S: ontwikkeling methodiek + monitoringssysteem 

voor actualisatie en periodieke herijking klimaatrisico’s.

VERBETEREN SYSTEEMKENNIS + MODELSYSTEEM: de interactie tussen klimaat, 

fysieke leefomgeving, maatschappij en beleid.

2. MONITOREN IMPLEMENTATIE MAATREGELEN + EFFECTEN: wat gebeurt er in 

het veld en wat zijn de verwachte effecten van de ingrepen?

3. OPTIES VOOR KLIMAATBESTENDIGE TRANSITIES: welke mogelijkheden zijn er 

om adaptatie op slimme wijze te mainstreamen in de beoogde transities?

4. PERIODIEKE HERIJKING IMPACT ADAPTATIEBELEID: hoe werkt het beleid uit? Is 

het effectief? Moet er worden bijgestuurd en zo ja waar/hoe?



Vragen & 
discussie


