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Een kansrijk huwelijk?
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Ervaringen tot nu toe 

• Nationaal: Intentie aanwezig 
• NOA / NOVI co-creatie proces (2015-2018)
• Ruimtelijke adaptatie lijkt speerpunt
• Voorlopig nog bezig met agendering

• Provinciaal: Beetje magertjes
• Overstromingsrisico’s: dat lukt nog wel
• Ruimtelijke adaptatie: niet prominent op agenda 

– Ontbreekt volledig in MER
– Ontbreekt volledig in Cmer advies

• Gemeenten: Ietsjes beter
• Op gebied- of stadsniveau meer ervaring (volgende sprekers)

– Onderdeel van MER adviezen



Nog een wereld te winnen !

• Waarom lukt het (nog) niet?
– Onduidelijkheid in instrumenten
– Zoektocht naar meerwaarde m.e.r.
– Draagvlak voor meerlaagsveiligheid

• Waarom gaat het wel lukken?
– Urgentie van problematiek
– Noodzaak van samenhangend beleid
– Goede voorbeelden helpen



Waarom lukt het (nog) niet?
Onduidelijke focus in sturingsfilosofie

• Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie
– Meerlaagsveiligheidsstrategie

• Vertaling naar regionaal en lokaal niveau
– Kwetsbare schakel

• Borging via Watertoets
– Reactief sectoraal instrument, deels sturend deels corrigerend

• Uitvoering 
– Gebiedsgerichte uitwerking (pilots); City deals, Living Labs, e.d.

• Beperkte affiniteit met RO instrumentarium

• Omgevingsvisies en MER?
• Geen prioritaire instrumenten in Deltaprogramma
• Proactief integraal instrument
• Sturend (mits vroegtijdig ingezet), corrigerend (te laat ingezet)



Waarom lukt het (nog) niet?
Zoektocht naar meerwaarde van MER

• Omgevingsvisies + Co-creatie
– Prima combinatie
– Proces sturend; inhoud volgend

• Omgevingsvisies + Co-creatie + MER
– Lastige combinatie
– Stelt heel hoge eisen aan proces
– Vraagt inzet m.e.r. als procesinstrument
– Vraagt om loslaten C- en D-lijst denken
– Succes formule moet nog gevonden worden

– Ruimtelijke adaptatie is daar (mede) slachtoffer van



Waarom lukt het (nog) niet?
Draagvlak voor adaptatiemaatregelen

• Meerlaagsveiligheid
– Strategisch moeilijk verkoopbaar concept (overstromingen)

• Burger vertrouwd op 1e laag veiligheid (keringen)
• Ruimtelijke maatregelen en evacuaties geen populair thema
• Consequenties moeilijk bevatbaar (voor burgers)

• Concrete maatregelen 
– Prima lokaal uit te werken concept (wateroverlast, hittestress)

• Strategie Rijk ook direct gericht op gebieden en projecten
• Herkenbare, begrijpelijke en zichtbare maatregelen (voor burgers)



Waarom gaat het wel lukken?
Urgentie van problematiek

• Klimaat adaptatie verplicht in m.e.r. beoordelingskader
– Niet alleen neveneffecten

• Randvoorwaarden voor ontwikkeling 
– Ook doelbereik (gewenste effecten)

• Noodzaak voor samenhangend beleid
– Focus op lokale / regionale maatregelen
– Overkoepelde kaders noodzakelijk

• In Omgevingsvisies? In MER?

• Goede voorbeelden helpen
– Missers helaas ook



Conclusie en Discussiestellingen

MER + Omgevingsvisies + Ruimtelijke adaptatie
=

Moeizame relatie
Verbetering zeker mogelijk

Stellingen:
- Omgevingsvisie is beter instrument dan watertoets

- Proactief versus reactief; integraal versus sectoraal
- Discussie meer in het zicht politieke schijnwerpers

- Durf het aan om m.e.r. heel procesmatig in te zetten!
- Vergeet de D- en C-lijst
- Focus op gewenste effecten (doelbereik) en randvoorwaarden voor ontwikkeling



Dank voor de aandacht
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