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Waarom klimaat in m.e.r.?
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• Het is een aanzienlijk milieueffect

• M.e.r. is een proceshulpmiddel, 
dat slimme oplossingen 
vroegtijdig helpt identificeren, 
ook voor klimaat

• EU-richtlijn noemt het nu 
expliciet

• De Omgevingswet komt eraan: 
ruimtelijke kwaliteit moet en 
klimaat is hier onderdeel van

Presenter
Presentation Notes
Zoals voor bijvoorbeeld bij een veenweidegebied is het een effect dat existentieel is. nog 100 jaar en dan is het Sluss. Toch vaak niet in beeld; als een blinkde vlek. Als het als effect wordt meegenomen, kan en moet je in je MER ook naar maatregelen en zelfs alternatieven kijken. 



Wat willen we nu al zien?
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• Stap 1: Breng risico’s en 
kwetsbaarheden van het 
gebied in beeld

• Stap 2: Beschrijf de 
mogelijkheden voor adaptatie

• Stap 3: Geef aan hoe met 
onzekerheden wordt 
omgegaan



Wat zien we in de praktijk?
• Vooral:

- risico’s overstromingen
- risico’s zoetwatervoorziening

• Nog beperkte aandacht voor:
- gezondheidsrisico’s (hittestress, infectieziekten)
- kwetsbaarheden vitale netwerken (energie, infrastructuur, voedselvoorziening)
- klimaatrobuuste stedelijke en landelijke omgeving
- positieve effecten (landbouwproductie, recreatie)
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Welke belemmeringen?
• Gat tussen kennis en toepassing

- kennis aanwezig
- praktijk weerbarstig
- omgaan met onzekerheden

• Politiek-bestuurlijk
- kosten en baten
- focus op harde randvoorwaarden
- focus op korte termijn
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Wat helpt?

• Klimaatdoelen koppelen aan doelstelling voornemen

• Klimaataspecten vroegtijdig meenemen in planontwikkeling 
en dus in MER

• Monitor daadwerkelijke effecten en houdt maatregelen 
‘achter de hand’
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Omgevingswet en m.e.r.: kansen voor klimaat?
• Instrumentarium

• Klimaat voor een nieuw m.e.r.

• Praktijk van Delft

• Sessies landelijk gebied en stedelijk gebied

• Afsluiting en borrel
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