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Geachte Deltacommissaris, 

De Signaalgroep is opgericht om periodiek duiding te geven aan signalen die van invloed kunnen zijn op de 

strategie van het Deltaprogramma. Recent heeft een commissie onder leiding van Prof. Arthur Petersen een 

evaluatie van de Signaalgroep uitgevoerd, en één van de bevindingen was dat de thematiek van de 

Signaalgroep in de loop der jaren is uitgebreid, van een aanvankelijke focus op fysische (klimaat) signalen, naar 

een toenemende aandacht voor maatschappelijke processen in recentere rapportages. 

De grote hoeveelheid ontwikkelingen die er in dit tijdsgewricht plaatsvinden maken het elk jaar weer nodig om 

een grove selectie te maken van de thema’s die er in de jaarlijkse Adviesbrieven van de Signaalgroep aan de 

orde komen. Een collectie van deze rapportages spant een brede thematiek op, maar dat kan niet verhinderen 

dat er enige willekeur zit in de selectie en uitwerking van de thema’s, en dat gekozen thema’s al weer worden 

ingehaald door nieuwe ontwikkelingen voor ze goed en wel in de Adviesbrief zijn opgenomen. De 

doelmatigheid van deze aanpak zal aan de orde komen in aanstaande nadere besprekingen van de evaluatie 

van Prof. Petersen. 

In de Adviesbrief van vorig jaar hebben we stilgestaan bij de verschijning van het eerste deel van het 6e 

Assessment Rapport (AR6) van het IPCC. Dit jaar verschenen de andere twee delen2. Het Werkgroep II rapport 

– over de effecten van klimaatverandering en opties voor adaptatie – maakt duidelijk dat de door de mens 

veroorzaakte klimaatverandering tot gevaarlijke en wijdverbreide verstoringen in de natuur leidt en 

wereldwijd miljarden mensen raakt. Kwetsbare bevolkingen hebben als gevolg te maken met overstromingen, 

watertekorten en mislukte oogsten. Werkgroep III concludeert dat het afgelopen decennium (2010–2019) de 

grootste toename van de mondiale uitstoot van broeikasgassen in de geschiedenis liet zien, ook al vlakte de 

groei af. Het huidige beleid van landen, en ook de plannen verwoord in hun nationaal bepaalde bijdragen 

onder de Overeenkomst van Parijs, zijn nog onvoldoende voor het beperken van de mondiale 

temperatuurstijging tot 1,5 graden aan het einde van deze eeuw. Zonder verdere aanscherping verwacht het 

IPCC dat de wereld afkoerst op circa 2,8 graden opwarming in 2100. En recent rapporteerde ook de Wereld 

Meteorologische Organisatie dat er afgelopen jaar een recordhoeveelheid broeikasgassen is uitgestoten, 

waarbij vooral de emissie van methaan opviel3. De wereld zal nog geruime tijd te maken krijgen met de 

gevolgen van een opwarmend klimaat. 

Tegen deze achtergrond zijn er ook dichter bij huis een flink aantal ontwikkelingen die binnen scope van de 

Signaalgroep vallen. We hebben voor de huidige editie opnieuw een select aantal thema’s gekozen. Het thema 

“Grip op grilligheid” heeft alles te maken met de manier waarop klimaatverandering zich manifesteert, en hoe 

de samenleving daarmee omgaat. “Ruimtelijke ontwikkelingen” is opgenomen vanwege de lopende 

maatschappelijke discussie over woningbouw in laaggelegen en buitendijkse gebieden, waar de 

 
1 De Signaalgroep Deltaprogramma bestaat uit Bart van den Hurk (voorzitter; Deltares), Pieter Bloemen en Luc de Vries 
(secretaris; Staf DC), Patrick Bogaart (CBS), Pim Dik (WUR), Rob van Dorland (KNMI), Willem Faber (WVL), Ron Franken 
(PBL), Marjolijn Haasnoot (Deltares), Judith Klostermann (WUR), Susan van ’t Klooster en Frank Hallie (waarnemer; DGWB).  
2 Zie bijlage 1 voor de Kabinets-appreciatie van beide IPCC rapporten 
3 https://public.wmo.int/en/media/press-release/more-bad-news-planet-greenhouse-gas-levels-hit-new-highs 
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Deltacommissaris vorig jaar een aantal briefadviezen over heeft gepubliceerd. Het thema “Maatschappelijke 

weerbaarheid” bouwt voort op beschouwingen die vorig jaar al werden opgetekend.  

De thema’s zijn niet onafhankelijk van elkaar. “Maatschappelijke weerbaarheid” wordt in onze analyse 

benaderd vanuit het perspectief van burgers en bevolkingsgroepen, en wordt beïnvloed door 

informatievoorziening over en tijdens extreme omstandigheden (“Grip op grilligheid”) en door locatiekeuzes 

voor woningbouw (“Ruimtelijke ontwikkelingen”) (zie Figuur 1).   

 

Figuur 1: Samenhang van de thema’s in deze Signaalbrief 
 

Voor de analyse van elk van de drie thema’s maken we onderscheid tussen “Observaties en ontwikkelingen” 

(wat zien we gebeuren?), “Signalen” (is er sprake van een systematische trend of overschrijding van een 

kritische waarde?), en “Advies” (welke implicaties zijn er voor de strategie van het Deltaprogramma?). Bij die 

adviezen hanteren we doorgaans verschillende categorieën: “Investering in activiteiten om probleem beter te 

begrijpen”, “Investering in beleidsvorming” of “Bestaand beleid en kennis inzetten”.  

We geven een samenvatting van deze componenten in een overzichtstabel per thema. Voor het thema 

“Maatschappelijke weerbaarheid” is een uitwerking opgenomen in een bijlage. Voor het thema “Ruimtelijke 

ontwikkelingen” is in het Signaalportaal4 een Infographic gemaakt over het onderwerp “Woningbouw op 

kwetsbare locaties”5. 

Grip op grilligheid 
Voor het thema “Grip op grilligheid” staan we stil bij het management van extreme weersomstandigheden, 

met name in het crisismanagement, en bij een actualisatie van het kennisdossier zeespiegelstijging. Het thema 

“droogte” heeft in de vorige Signaalbrief veel aandacht gekregen, en ondanks de prominente aandacht voor de 

droogte die zich in 2022 in een groot deel van West Europa heeft voorgedaan is daaruit geen nieuw signaal 

gedestilleerd. 

In Tabel 1 (op pag 7) staat een overzicht van de verzamelde ontwikkelingen, signalen en adviezen voor het 

thema “Grip op grilligheid”. 

1. Management van extreme weersomstandigheden 

Er is in de wetenschappelijke literatuur en de beleidsvertaling daarvan veel aandacht voor extreme 

gebeurtenissen. Grote schokken, zoals de overstromingen van 2021, de oorlog in Oekraïne, en de 

grootschalige Europese droogte in 2022, hebben invloed op de risicoperceptie van de samenleving. Hoewel de 

 
4 www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma/kennisontwikkeling-en-signalering/signaalgroep/signaalportaal 
5 Zie Bijlage 5: Infographic en toelichting over “Woningbouw op kwetsbare locaties” 
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herinnering aan extreme gebeurtenissen vervaagt naarmate de tijd vordert, zorgen deze schokken voor 

bijstellingen van regels, ambities of strategieën. Zowel na de droogte van 2018 als de watersnood van 2021 

zijn beleidstafels ingesteld die nagaan of bestaande beleidskaders en uitvoeringspraktijken kunnen worden 

verbeterd. Er is mede door COVID19 een groeiend bewustzijn van cascade-effecten van grote crises, zoals 

momenteel ervaren wordt bij de invloed van de Oekraïne-oorlog op energie- en voedselzekerheid. En de 

oplopende frequentie van extreme klimaatgebeurtenissen lijkt in de publieke discussies te leiden tot een 

groeiend besef dat klimaatverandering zich daadwerkelijk voltrekt en vraagt om actie. Klimaatgerelateerde 

schokken hebben dus nu al invloed op de samenleving.  

Anderzijds vergt het principe van een proactief en evidence-based beleid een zekere terughoudendheid om te 

snel bestaand beleid bij te stellen als reactie op incidenten. Een schokbestendige samenleving doet er goed 

aan om lange-termijn ontwikkelingen als uitgangspunt te nemen voor de formulering van strategisch beleid, 

maar daarbij niet voorbij te gaan aan de lessen die zijn te trekken uit ervaringen met extreme gebeurtenissen. 

Sterker nog, crises bieden de mogelijkheid om lange-termijn opgaven mee te nemen in de aanpak of herstel 

van de crisis. In de praktijk, zien we echter dat een crisis vaak leidt tot uitstel van lange-termijn opgaven. 

Exploitatie van nieuwe gasvoorraden op de Noordzee en ophogen van de subsidies op (fossiele) energie 

vanwege de energiecrisis zijn voorbeelden daarvan. Dit is potentieel een risico voor het Deltaprogramma: door 

andere crises (Oekraïne, COVID), maar ook door klimaateffecten, bestaat het risico minder hulpbronnen, zoals 

financiële middelen, maatschappelijk/politiek draagvlak, en institutionele capaciteit beschikbaar te hebben 

voor klimaatadaptatie, en reactief beleid domineert dan over anticiperen op de uiteindelijke opgaven. 

In deze context zijn er een aantal interessante en vermeldingswaardige initiatieven. Ten eerste wordt er in 

diverse wetenschappelijke en beleidsmatige circuits expliciet aandacht besteed aan “impact-cascades” om een 

klimaatrisico-analyse uit te voeren6. Een ander voorbeeld is een quick-scan van mogelijke gevolgen wanneer 

het neerslagsysteem van juli 2021 naar andere locaties is verplaatst, waarna de hydrodynamische gevolgen 

voor vrij afwaterende gebieden en laaggelegen poldersystemen in kaart zijn gebracht7. De resultaten leveren 

voor de Beleidstafel Hoogwater en verschillende waterschappen bruikbare informatie over het verloop van de 

hydrologische gebeurtenissen, de mogelijke schade en de optimale respons van de crisisdiensten8. Toename 

van de grilligheid, domino-effecten en samenvallende omstandigheden vragen een inspanning op alle lagen 

van de meerlaagsveiligheid. Preventieve maatregelen en gevolgbeperking door een duurzame ruimtelijke 

inrichting richten zich nu op de waarschijnlijke events. Wanneer we via maatregelen ook in willen spelen op 

datgene wat niet verwacht wordt of met de huidige kennis en inzichten eigenlijk niet voor mogelijk wordt 

gehouden, komt gevolgbeperking door crisismanagement nadrukkelijk in beeld9.  

Een onderzoek uit 2015 in het kader van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) bevat aanbevelingen voor de 

praktijk van het crisismanagement op basis van simulaties waarbij keteneffecten bij extreme 

weersomstandigheden in beeld gebracht worden10. Hierbij wordt een groot beroep op de crisisorganisatie 

gedaan om beelden te vormen van onbekende en ongekende crisis, en daarbij ook gericht aandacht te 

besteden aan de realisatie van gedeeltelijke gevolgbeperking.  

Om in beeld te krijgen hoe de huidige organisaties betrokken bij crisismanagement in de watersector op deze 

ontwikkelingen anticiperen is navraag gedaan bij de Landelijke Commissie Overstromingen (LCO), de Landelijke 

Commissie Waterverdeling (LCW), de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) en de 

RWS crisisorganisatie. Hieruit blijkt dat er in diverse betrokken organisaties wordt gewerkt aan een actualisatie 

van de pijlers van de derde laag van de meerlaagsveiligheid.  

 
6 Zie Bijlage 3 
7 https://publications.deltares.nl/11206890_010_0006.pdf 
8 De Beleidstafel Hoogwater presenteert in het najaar van 2022 haar definitieve adviezen, en zal daar mogelijk specifiek 
aandacht besteden aan het belang van continue bewustwording bij burgers, en het herstel na natuurrampen. Ook zal een 
verdiepingsslag worden uitgevoerd van de verkenning van de implicaties van extreme neerslag in andere gebieden van 
Nederland, waaraan regio-specifieke aanbevelingen zullen worden verbonden 
9 Dit heeft de Deltacommissaris ook benoemd in zijn reactie op het 2021 advies van de Signaalgroep. 
10 Staat niet meer online; zie voor algemene informatie https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/nas/impact-
klimaatverandering 
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De SMWO stelt een nieuwe strategische agenda 2030 voor het crisismanagement water op, als maatregel uit 

het Deltaprogramma Waterveiligheid. Een aantal verhaallijnen is opgesteld die een beschrijving geven van 

gebeurtenissen zoals hoogwater en overstromingen, langdurige droogte en een water gerelateerde 

milieuramp, met een beschrijving van enkele cascade effecten. Ook is een verhaallijn gewijd aan de manier 

waarop de crisisorganisatie anno 2030 zou moeten samenwerken om een onbekende (ongekende) crisis 

tegemoet te treden, met daarin een grote rol voor kennis delen, multidisciplinaire teams, en adviseren onder 

onzekere omstandigheden. Een uitvoeringsplan voor deze strategie moet nog worden opgesteld. 

In de recent opgestelde visie crisismanagement RWS 2022-202611 wordt op een soortgelijke wijze een aantal 

pijlers onderscheiden, waaronder een pijler voor een veerkrachtige crisisorganisatie die ook voorbereid is op 

onbekende crises en kan omgaan met onzekerheid, grote complexiteit, verwevenheid en onvoorspelbaarheid. 

Ook RWS wil scenario’s ontwikkelen met aandacht voor langdurige en gelijktijdige crises, ten behoeve van 

opleidingen en oefeningen.  

Ook de financiële sector ontwikkelt nieuwe strategieën en scenario’s om de snel veranderende 

klimaatomstandigheden het hoofd te bieden. Zo ontwikkelt De Nederlandse Bank voor haar toezichtfunctie 

handleidingen voor de inventarisatie van klimaat- en milieurisico’s op basis van ECB richtlijnen12, zoeken 

verzekeraars proactief naar kennis en informatie die de dekking van financiële schade van rampen kan 

ondersteunen13, en werken diverse sector partners samen in het Klimaatverbond Financiële sector14. 

In de nieuwe strategische visies wordt dus ruim aandacht besteed aan grilligheid, onzekerheid en 

onbekendheid. De formulering van referentiescenario’s ten behoeve van stress-testen is sterk in ontwikkeling, 

en de noodzaak van regionale en multidisciplinaire samenwerking wordt benadrukt. Concepten om 

samenvallende omstandigheden of grootschalige keteneffecten in beeld te brengen zijn evenwel nog in een 

beginstadium.  

Activiteiten om de nieuwe strategische visies te vertalen naar de praktijk van het water gerelateerde 

crisismanagement zijn in ontwikkeling, maar worden beperkt door beschikbare middelen en 

organisatiemogelijkheden. De droogte in 2018 en 2022 en het Maas hoogwater in 2021 worden gebruikt als 

leermateriaal voor een verbeterde voorbereiding door gedetailleerde analyses en oefensessies. Oefeningen in 

multidisciplinair verband, met samenvallende, minder waarschijnlijke gebeurtenissen zijn daarin nog relatief 

beperkt.  

2. Actualisatie kennisdossier zeespiegelstijging 

Ook in het afgelopen jaar zijn er verschillende publicaties en conferenties geweest die nieuw licht laten 

schijnen op het onderwerp zeespiegelstijging. In dit korte overzicht noemen we er twee: de verkenning van 

high-end zeespiegelscenario’s en de waargenomen zeespiegelstijging op mondiale en regionale schaal. 

High-end zeespiegelscenario’s 

Niet alleen het klimaat zelf vertoont grote grilligheid: ook gepubliceerde schattingen van deskundigen van de 

high-end projecties van zeespiegelstijging vertonen grote fluctuaties door de jaren heen. Recent publiceerde 

de Universiteit Utrecht15 een verdieping van de high-end scenario’s die in 2021 door IPCC zijn gepubliceerd, 

door een aantal aanvullende fysische randvoorwaarden op te leggen. Hun schatting voor de komende eeuw en 

bij gematigde temperatuurscenario’s zijn lager dan die van IPCC, maar scenario’s met op termijn vele meters 

zeespiegelstijging zijn nog steeds in beeld.  

 
11 RWS intern document: Visie Crisismanagement Rijkswaterstaat 2022-2026 
12 https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/banken/prudentieel-toezicht/factsheet/dnb-
toepassing-van-de-ecb-gids-inzake-klimaat-en-milieurisico-s-voor-banken/ 
13 https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/een-veranderend-klimaat-de-verzekeringssector-verandert-mee 
14 https://klimaatadaptatienederland.nl/samen/klimaatbestendig/klimaataanpassingen/klimaatbestendige-financiele-
sector 
15 Van de Wal et al, 2022; https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022EF002751 
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Tijdens een grote mondiale zeespiegelconferentie in Juli 2022 – georganiseerd door het World Climate 

Research Program16 – werd expliciet gewezen op de grote variatie in schattingen van extreme 

zeespiegelstijging voor het jaar 2100 gedurende het voorbije decennium (zie Figuur 2). Omdat deze 

schattingen gepaard gaan met grote onzekerheid en vaak gestoeld zijn op specifieke aannames waarvan de 

waarschijnlijkheid niet is vast te stellen is deze spreiding niet vreemd.  

 

 

Figuur 2: Verloop van schattingen van high-end zeespiegelstijging in 2100; Screenshot van presentatie van 

David Behar op de Singapore Zeespiegelconferentie16 
 

Het Nederlandse Kennisprogramma Zeespiegelstijging voert verkenningen uit naar de houdbaarheid van de 

Nederlandse waterveiligheidsstrategie voor een bepaald zeeniveau. Dit maakt de conclusies en implicaties 

ervan minder gevoelig voor uitspraken over de kansen en periodes waarin dat zeeniveau zich zal manifesteren. 

Ook de verkenningen naar adaptatie-opties voor hogere zeespiegelstijging in opdracht van het 

Deltaprogramma en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging gaan uit van bepaalde zeeniveaus die afhankelijk 

van een temperatuurscenario eerder of later kunnen plaatsvinden (of voorkomen kunnen worden wanneer de 

opwarming kan worden beperkt)17. Het recente rapport over oplossingsrichtingen concludeert dat: ‘de 

noodzaak voor aanvullende maatregelen op het huidige Deltaprogramma plan ook in beeld komen wanneer de 

opwarming van de aarde onder de 2C blijft. Een adaptief plan dat op termijn minimaal 2-3 m 

zeespiegelstijging aan kan (of tenminste een zinvolle tussenstap is op weg naar een lange termijn oplossing die 

dat wel kan), lijkt daarmee een no-regret.’18 

Inmiddels werkt in Nederland ook een brede coalitie aan een concrete uitwerking van de inrichting van 

Nederland bij extreme klimaatcondities. Sommige activiteiten van de aan elkaar gelieerde initiatieven – 

Redesigning Deltas geleid door Delta Convergence19 en Rethink the Delta geleid door Deltares20 – vertonen 

parallellen met het KP ZSS. Maar de insteek van deze initiatieven is doorgaans breder, met een sterk accent op 

ontwerpend onderzoeken en een benadering die breder is dan alleen zeespiegelstijging. Ook in de private 

sector wordt actief nagedacht over de vormgeving van Nederland onder lange-termijn 

klimaatomstandigheden21. Er zijn goede contacten tussen het ministerie, staf DC en betrokken instellingen 

 
16 https://sealevelconference.org/ 
17 In het Kennisprogramma wordt ook aandacht besteed aan de rol van signalering van extreme zeespiegelstijging in de 
toekomst. Op de genoemde WCRP conferentie werden interessante voorbeelden uit de internationale praktijk 
gepresenteerd over de opstelling van zo’n signaalsysteem in samenwerking met betrokken burgers; zie Bijlage 4 
18 Haasnoot, M, F. Diermanse (ed.) (2022) Analyse van bouwstenen en adaptatiepaden voor  aanpassen aan 
zeespiegelstijging in Nederland. Deltares 11208062-005-BGS-0001, 
https://www.deltares.nl/app/uploads/2022/09/Rapport-Bouwstenen-en-Adaptatiepaden-Zeespiegelstijging-final.pdf 
19 https://convergence.nl/redesigning-deltas-towards-inclusive-and-sustainable-urbanizing-deltas-by-design/ 
20 https://www.deltares.nl/nl/evenementen/rethink-the-delta/ 
21 Zo heeft de Deloitte Impact Foundation een meerjarig programma opgesteld om de bijdrage/invloed van de Nederlandse 
financiële sector op de lange termijn klimaatbestendigheid in kaart te brengen; zie ook voetnoot 14 
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over deze initiatieven, die elkaar inhoudelijk sterk kunnen aanvullen en de denkkracht en draagvlak kunnen 

vergroten voor de ideeën die eruit voort zijn gekomen. 

Toch is er ook binnen de gemeenschap van experts soms sprake van verschillen in inzicht. Rond het dossier 

“Woningbouw in laaggelegen of buitendijkse gebieden22” leiden verkenningen van lange termijn strategieën 

tot discussies over de aannames en over de wenselijkheid, framing en zelfs reputatierisico’s die hiermee 

gepaard gaan. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) voert momenteel een analyse uit van de 

argumenten die leiden tot verschillen in opvattingen over de vraag of verdergaande bebouwing van 

laaggelegen of buitendijkse gebieden wenselijk is. Deze analyse zal mogelijk leiden tot aanbevelingen voor de 

prioritering, presentatie en nadere uitwerking van de aannames en resultaten van het onderzoek op dit 

terrein. 

Waargenomen stijging zeespiegel 

Ook dit jaar verscheen er nieuw onderzoek over de verandering van de massabalans van grote ijskappen. Een 

studie over de “doomsday glacier” Thwaites op Antarctica kreeg veel media-aandacht. Door het bestuderen 

van de afdrukpatronen van de dagelijkse beweging van de gletsjertong op de zeebodem door het getij werd 

vastgesteld dat de snelheid van terugtrekking sneller gaat dan op grond van satellietwaarnemingen is 

waargenomen23. Dit bericht is onderdeel van een voortdurende stroom publicaties over de ijskappen, de 

bijdragen aan zeespiegelstijging en de verdeling daarvan over de globale kustlijnen en de tijd. KNMI bereidt de 

klimaat- en zeespiegelscenario’s voor die in 2023 zullen verschijnen, waarin een nadere verfijning van de 

informatie uit het KNMI’21 Klimaatsignaal zal worden aangebracht. Via consultaties met gebruikers en experts 

wordt geregeld afstemming gezocht. Daarin wordt specifieke aandacht besteed aan de presentatie en 

onderbouwing van de high-end scenario’s en de aansluiting tussen de scenario’s en de recente waarnemingen 

langs de Nederlandse kust.  

Over die lokale waarnemingen verscheen dit jaar een studie van de TU Delft die op basis van statistische 

analyses een significante versnelling van de zeespiegelstijging sinds 1993 detecteert in die waarnemingen24. 

Ook KNMI publiceerde een studie over dit onderwerp, en stelt die versnelling vast op basis van de analyse van 

specifieke fysische bijdragen aan lokale zeespiegelstijging, waaronder het wind- en stormklimaat en 

grootschalige oceaancirculaties25. Het onderwerp duikt met enige regelmaat op in de Nederlandse 

berichtgeving en discussies, onder andere omdat de lokale zeespiegelstijging het zandsuppletiebeleid langs de 

Nederlandse kust mede bepaalt. De praktische implicaties zijn echter gering: de mate waarin of het moment 

waarop de lokale versnelling plaatsvindt heeft een geringe invloed op de geschatte zeespiegelstijging voor de 

komende decennia. Ook voor de zeespiegelstijging op lange termijn is de detectie van versnelling langs de 

Nederlandse kust van ondergeschikt belang: die versnelling wordt gedomineerd door processen die zich op 

mondiale schaal manifesteren en lokale waarnemingen vormen daarvoor geen goede indicator. 

3. Ontwikkelingen, signalen en adviezen 

Tabel 1 geeft een concluderende samenvatting van het thema Grip op grilligheid. 

 
22 Zie brieven van de DC in 2021 hierover, en het thema “Ruimtelijke ordening” 
23 https://www.nature.com/articles/s41561-022-01019-9 
24 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac753a 
25 https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/zeespiegel-nederlandse-kust-stijgt-sneller-door-klimaatverandering; zie ook 
Keizer et al, 2022; https://egusphere.copernicus.org/preprints/2022/egusphere-2022-935/ 
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Tabel 1: Observaties en ontwikkelingen, signalen en adviezen voor het thema “Grip op grilligheid”. Adviezen 

zijn onderscheiden naar “Ontwikkeling nieuwe kennis” (K), “Formuleren van Beleid” (B)” en “Inzetten 

bestaande kennis en beleid” (I). 

 
Observaties en ontwikkelingen Signalen Adviezen 

 

Oplopende frequentie van extreme (en 
samenvallende) gebeurtenissen leiden in 
publieke discussies tot een groeiend besef 
dat klimaatverandering zich daadwerkelijk 
voltrekt en nu al vraagt om concrete 
maatregelen 

Toenemende potentie en 
behoefte om complexe 
samenhangende gebeurtenissen 
in beeld te krijgen 
   

(I) Beelden van complexe cascade-
gebeurtenissen opnemen in de 
nieuwe generatie klimaatscenario’s 
en stress-test scenario’s die voor 
crisisbeheersing worden gebruikt. 
Opname in nieuwe strategische visies 
moet gevolgd worden door 
omzetting naar de praktijk (OG 
Deltascenario’s; crisismanagement 
organisaties)  
 

Concepten om complexe impact-cascades 
in beeld te brengen zijn in ontwikkeling 

 

Grotere keten afhankelijkheden, 
complexiteit, samenvallende 
gebeurtenissen zijn wel in beeld maar doen 
groot beroep op de crisisorganisatie om 
beelden te vormen van onbekende en 
ongekende crises, en daarbij ook gericht 
aandacht te besteden aan de realisatie van 
gedeeltelijke gevolgbeperking 

De crisisorganisaties hebben niet 

alle mogelijkheden en middelen 

om keteneffecten concreet in 

beeld te brengen 

(I) Toename van de grilligheid, 
domino-effecten en samenvallende 
omstandigheden vraagt een 
inspanning op alle lagen van de 
meerlaagsveiligheid, inclusief die van 
de crisisorganisatie 
(crisismanagement organisaties)  
 

 

We zitten in een “poly-crisis” tijdperk 
(Oekraïne, COVID, klimaat)  

Hierdoor ontstaat risico op 
dominante gerichtheid op korte 
termijn crises en weinig 
capaciteit om anticiperende 
invulling van klimaatadaptatie 
vorm te geven 

(K) Blijf koersvast op de 
verkenningen van lange termijn 
klimaatimplicaties. Bijvoorbeeld, 
breng de voors en tegens in beeld 
van het ontwikkelen van een adaptief 
plan voor 2 à 3 m zeespiegelstijging 
(Deltacommissaris)  

 

Ruimtelijke ontwikkelingen 
Het tweede thema in deze adviesbrief gaat over ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Het beleid voor 

ruimtelijke adaptatie is nog grotendeels in ontwikkeling. Het is een complex domein waarin verschillende 

schaalniveaus, verantwoordelijke instituties, beleidsterreinen, en tijdschalen tegelijkertijd de dynamiek 

vormgeven. De Monitor van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) brengt in beeld welke ontwikkelingen zich in 

de leefomgeving voordoen, gekoppeld aan beleidsdoelen in verschillende prioriteitsgebieden26. Met name 

“Ruimte voor klimaatadaptatie” en “Toekomstige ontwikkelingen van het stedelijk gebied” acht de 

Signaalgroep relevant voor het Deltaprogramma.  

In deze adviesbrief wordt kort ingegaan op een vijftal aandachtspunten die in de recente NOVI-monitoring 

worden aangestipt: (1) Woningbouw in het rivierbed en in reserveringsgebieden; (2) Woningbouw in 

kwetsbare gebieden; (3) Ontwikkeling van binnenstedelijke woningbouw; (4) Afname aantal inwoners in 

bestaand bebouwd gebied; en (5) Toename verstening. Een samenvatting van de ontwikkelingen, signalen en 

adviezen die hieruit kunnen worden afgeleid wordt hierna weergegeven in Tabel 2 op pagina 10. 

Woningbouw in het rivierbed en in reserveringsgebieden  

De Beleidslijn Grote Rivieren27 bevat beleidsregels en handreikingen voor bebouwing in diverse onderdelen 

van riviergebieden. Om overstromingen in de toekomst te voorkomen moet er voldoende ruimte worden 

 
26 PBL (2022): Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022; https://www.pbl.nl/publicaties/monitor-nationale-omgevingsvisie-
2022 
27 Zie Bijlage 6 
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behouden en gereserveerd om overtollig water te kunnen bergen en afvoeren. In het stroomvoerende deel 

van de rivier mag daarom volgens de NOVI in principe niet worden gebouwd en in het waterbergende deel 

mag dat uitsluitend onder voorwaarden. Ook voor reserveringsgebieden voor rivierverruiming gelden 

ruimtelijke beperkingen28.  

Tussen 2000 en 2021 is in kwetsbare29 gebieden gebouwd, met name in het waterbergende deel van het 

rivierbed van Rijn en Maas30. Hier nam het aantal nieuwe woningen buiten het bestaande bebouwde gebied 

toe van circa 3.400 in 2000 tot 9.400 in 2021. Het aantal nieuwe woningen binnen bestaand bebouwd gebied 

nam in dezelfde periode toe van 55.000 tot 74.000 (Figuur 3). Niet is onderzocht of deze uitbreidingen 

plaatsvonden binnen de randvoorwaarden van het beleid zoals vastgelegd in de Beleidslijn Grote Rivieren. 

 

Figuur 3: Aantal woningen in niet-stroomvoerend deel van het rivierbed31. 
 

Woningbouw in kwetsbare gebieden  

In de NOVI staat dat bij ontwikkeling van nieuwe verstedelijkingslocaties gebieden vermeden moeten worden 

die nodig zijn voor waterhuishouding of te maken hebben met bodemdaling, zoals diepe polders of de slappe 

grond in de veenweidegebieden. Niet bouwen in deze kwetsbare gebieden32 is een forse uitdaging gezien de 

ontwikkeling van de afgelopen jaren: in de periode 2000-2021 nam het aantal woningen er met 26 procent toe 

van circa 526.000 naar 663.000. Het aandeel woningen in kwetsbare gebieden ten opzichte van Nederland als 

geheel nam ook toe: van 7,9 procent in 2000 naar 8,3 procent in 2021. De provincies Noord-Holland, Zuid-

Holland en Limburg kennen in absolute zin de meeste woningen in gebieden die kwetsbaar zijn vanwege 

waterhuishouding en bodemdaling. In de provincie Flevoland, en in mindere mate Gelderland, is het 

percentage woningen in deze gebieden in de periode 2000-2021 het snelst toegenomen. 

 
28 Definities van de verschillende categorieën gebieden en een toelichtende Handreiking zijn opgenomen in de Beleidslijn 
grote rivieren (2019) en onderliggende kaarten; https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-
beleid/waterwet/beleidsregels/beleidslijn-grote/ 
29 Zie voor een nadere beschrijving van “kwetsbare gebieden” Bijlage 5 met een infographic en toelichting 
30 Franken, Ron en Ed Beije, 2022. Woningbouw ontwikkeling op ongunstige locaties voor waterhuishouding of 
bodemdaling 2000-2021. PBL / CBS.  
31 Zie https://www.clo.nl/indicatoren/nl2042-ruimtelijke-ontwikkelingen-in-het-rivierbed-van-grote-rivieren 
32 Woningen op kwetsbare locaties liggen in gebieden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast en/of overstroming als gevolg 
van de waterhuishouding en/of bodemdaling. De gegevens hiervoor zijn afgeleid van de publicatie “Op waterbasis” van 
Deltares, BoschSlabbers & Sweco (2021). https://www.deltares.nl/app/uploads/2021/07/Op-Waterbasis.pdf 
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Figuur 4: Verdeling van het aantal woningen op ongunstige locaties vanwege de waterhuishouding en 

bodemdaling over provincies en jaren tussen 2000 en 2021.30 
 

Ontwikkeling binnenstedelijke woningbouw  

In de NOVI wordt een voorkeur uitgesproken voor verstedelijking in binnenstedelijke gebieden en rond 

openbaarvervoerlocaties. In 2020 vond bijna 60 procent van de uitbreiding van de woningvoorraad en 

ongeveer een kwart van de toename van het aantal inwoners inderdaad plaats binnen het bestaand bebouwd 

gebied. Het aandeel woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied was in 2020 het grootst in Limburg met 

ongeveer 75 procent. Alleen in Flevoland en Zeeland was dit aandeel minder dan 50 procent. 

Afname aantal inwoners in bestaand bebouwd gebied  

In 2020 nam het aantal inwoners in bestaand bebouwd gebied voor het eerst sinds vele jaren weer af, terwijl 

het buiten bestaand bebouwd gebied bleef toenemen. In de meeste provincies is sprake van een gestage 

afname van het aantal inwoners in bestaand bebouwd gebied. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland 

en Utrecht was sinds 2008 sprake van een toename, die in 2020 in Noord-Holland vrijwel tot stilstand kwam en 

in Zuid-Holland veranderde in een afname. Buiten bestaand bebouwd gebied is het aantal inwoners sinds 2000 

in alle provincies toegenomen. Noord-Holland is de enige provincie waar het aantal inwoners binnen bestaand 

bebouwd gebied duidelijk meer toenam dan daarbuiten. 

Toename verstening 

In vergelijking met andere Europese landen wordt in Nederland het landoppervlak in een hoog tempo 
versteend. Die verstening (wonen, werken, infrastructuur) nam in de periode 2000-2018 in Nederland met 1,7 
procent het sterkst toe van alle Europese landen, gemeten als aandeel in het totaal landoppervlak. Dat is een 
toename van ongeveer 8,5 hectare per dag. De verharding van de grond in Europa wordt in toenemende mate 
gezien als een ongewenst verschijnsel. De Europese Commissie heeft in haar ‘Roadmap to a resource efficient 
Europe’ (EC 201133) de doelstelling opgenomen om verstedelijking een halt toe te roepen. Specifiek gaat het 

 
33 European Commission 2011 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN 
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om ‘no net land take in 2050’, wat inhoudt dat het areaal verstedelijking gelijk of niet groter mag zijn dan het 
verstedelijkt areaal dat wordt teruggegeven aan niet-stedelijke functies. 

Tabel 2: Observaties en ontwikkelingen, signalen en adviezen voor het thema “Ruimtelijke ontwikkelingen”. 

Adviezen zijn onderscheiden naar “Ontwikkeling nieuwe kennis” (K), “Formuleren van Beleid” (B) en 

“Inzetten bestaande kennis en beleid” (I).  

  
Observaties en ontwikkelingen Signalen Adviezen 

 

Bebouwing in gebieden die als 
‘ongunstig voor bebouwing’ zijn 
beoordeeld neemt toe. 
De toename van bebouwing in 
ongunstige gebieden kan leiden tot 
een verhoging van de risico’s van 
een overstroming en ernstige 
wateroverlast.  Of die risico’s ook 
daadwerkelijk toenemen wordt 
mede bepaald door de 
hoogteligging van die bebouwing 

Het percentage woningen op 
locaties die gevoelig zijn voor 
wateroverlast en/of overstroming is 
in de afgelopen 20 jaar licht 
toegenomen 

(K) Breid de monitoring van 
bebouwing in ongunstige gebieden 
uit met hoogteligging (PBL, CBS) 
 

(B) Toets deze ontwikkeling aan de 
lange termijn strategie voor de 
verdeling van woningbouw over 
Nederland (Deltacommissaris) 

 

Merendeel van nieuwbouw vindt 
plaats in bestaande woonkernen, 
maar aantal bewoners daar neemt 
af 

Door nieuwbouw en verstening in 
bestaande woonkernen is er minder 
ruimte voor adaptatiemaatregelen 
in het openbaar gebied 

 

(I) Ontwikkel normen voor 
voldoende  groenblauwe ruimte 
rondom woningen voor opvang van 
effecten van klimaatverandering 
(Beheerder RO) Verstening van bebouwd gebied 

stijgt harder dan Europese 
richtlijnen 

 

Maatschappelijke weerbaarheid 
De Signaalgroep Deltaprogramma heeft verkend in hoeverre recente maatschappelijke ontwikkelingen de 

weerbaarheid van de maatschappij negatief beïnvloeden, en wat daarvan de consequenties zouden kunnen 

zijn voor het Deltaprogramma. Deze verkenning bouwt voort op verschillende analytische raamwerken om 

maatschappelijke weerbaarheid in kaart te brengen, zoals die door onder andere IPCC en in de Disaster Risk 

Resilience literatuur worden gebruikt. Daarnaast is er ingegaan op het concept schokbestendigheid zoals dat 

wordt gebruikt in de Monitor Brede Welvaart van het SCP en CBS34. Klimaatverandering is op dit moment nog 

geen onderdeel van deze monitor. De resultaten van de uitwerking van het thema Maatschappelijke 

weerbaarheid kan mogelijk de argumenten opleveren voor deze toevoeging. 

In deze verkenning hebben wij ons gericht op weerbaarheid van de bevolking van Nederland op het niveau van 

de individuele huishoudens. Met name in huishoudens die zich concentreren in wijken met sociale 

woningbouw kan onder invloed van de hoge gasprijs en inflatie de koopkracht verder afnemen, waardoor 

achterstanden ontstaan in de aanpassing van woningen aan klimaatverandering. Door een gevoel van 

verwaarlozing kunnen mensen zich daarnaast gaan afkeren van overheid en politiek, vooral aan de ‘randen van 

Nederland’. 

De afstand tussen het Deltaprogramma en individuele huishoudens is groot. Met alle acties die zijn uitgevoerd 

voor meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid worden huishoudens nog niet echt bereikt. In een 

daadwerkelijke crisissituatie, zoals een grote overstroming, komt dit hiaat tot uiting. Er is veel algemene 

informatie over de ontwikkeling van de crisis beschikbaar maar deze bereikt de huishoudens onvoldoende en 

is niet specifiek genoeg voor verschillende gebieden en fysiek/ruimtelijke risicoprofielen binnen Nederland35. 

 
34 CBS, 2022. Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2022. https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/brede-
welvaart/monitor-brede-welvaart-sustainable-development-goals-2022; zie ook Bijlage 7 
35 Erin Coughlan de Perez, et al, 2022. Learning from the past in moving to the future: Invest in communication and 
response to weather early warnings to reduce death and damage. Climate Risk Management 38, 2022, 100461 
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Daarbij is mogelijk extra aandacht nodig voor verschillende typen kwetsbare huishoudens, waaronder 

alleenwonende ouderen en huishoudens in sociale woningbouw. Gemeenten en waterschappen hebben een 

actieve rol bij het overbruggen van deze afstand.  

Deze ontwikkelingen laten zich niet eenvoudig vangen in een concreet signaal: het is duidelijk dat het 

bevorderen van maatschappelijke weerbaarheid een onderdeel is van de strategie van het Deltaprogramma, 

en de hier gesignaleerde ontwikkelingen hebben waarschijnlijk een invloed op die maatschappelijke 

weerbaarheid. We beschrijven deze ontwikkelingen in Bijlage 8, en richten ons bij de formulering van 

aanbevelingen met name op de verbetering van de monitoring van deze ontwikkelingen en mogelijke 

implicaties. 

Tabel 3: Ontwikkelingen en aanbevelingen voor het thema “Maatschappelijke weerbaarheid”. De observaties 

en ontwikkelingen zijn onderverdeeld in 6 aandachtsgebieden die in de bijlage verder worden toegelicht. 

De informatie over dit thema is nog niet concreet genoeg om daar concrete signalen aan te verbinden. 

Adviezen zijn onderscheiden naar “Ontwikkeling nieuwe kennis” (K), “Formuleren van Beleid” (B) en 

“Inzetten bestaande kennis en beleid” (I) 

Observaties en ontwikkelingen Signalen Adviezen 

 

Koopkracht van huishoudens die niet 
goed mee kunnen doen aan 
klimaatadaptatie neemt verder af  

- (I) Zoek manieren om gemeenten en woningeigenaren bij te 
staan in de transitie naar klimaatbestendig wonen, en 
inventariseer de kwaliteit van preventieve maatregelen voor 
klimaatadaptatie in kwetsbare wijken (Deltacommissaris) 
 

Sommige banken kondigen aan op 
termijn hypotheken te gaan 
differentiëren 

 

Er is slechts beperkt crisispreventie 
informatie op gemeentelijk niveau 
beschikbaar 

- (I) Schakel bestuurslagen 
gemeenten en 
waterschappen in om 
bewoners over 
klimaatrisico’s te 
informeren (regionale 
overheden) 
 

(K) Verken status en mogelijke 
verbeteringen van maatregelen 
in laag 3 van meerlaagsveiligheid 
voor kwetsbare groepen 
(crisismanagement organisaties) 
  

Gebrek aan ervaring met zeldzame 
crises beperkt effectiviteit van 
informatievoorziening aan burgers en 
bedrijven 

 

Laagopgeleide mensen en mensen 
met lage inkomens lijken nog niet in 
beeld te zijn bij het Deltaprogramma 

- (K) Zorg bij de monitoring 
van waterveiligheid, -
beschikbaarheid en 
ruimtelijke planning dat 
diverse bevolkingsgroepen 
en regio’s goed in beeld zijn 
(PBL, CBS) 
 

(I) Onderzoek psychologische en 
sociologische processen die 
bijdragen aan maatschappelijke 
weerbaarheid in relatie tot 
klimaatadaptatie. Zoek naar 
communicatiemethoden die een 
brede groep burgers bereiken 
(Kennismanagement 
departementen; 
Deltacommissaris) 
 

Een laag vertrouwen in de overheid 
kan de participatie in 
gebiedsprocessen bemoeilijken. Er 
zijn regionale verschillen aangetoond 
in de mate van vertrouwen in de 
overheid 

 

Met vriendelijke groeten, namens de Signaalgroep Deltaprogramma 

 

Bart van den Hurk 

Voorzitter Signaalgroep Deltaprogramma 
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Bijlage 1: Samenhang van de thema’s in deze Signaalbrief 
 
Voor de Signaalbrief van 2022 is gekozen voor een drietal thema’s. Het thema “Maatschappelijke 

weerbaarheid” bouwt voort op beschouwingen die vorig jaar al werden opgetekend. “Bouwen in ongunstige 

gebieden” is opgenomen vanwege de lopende maatschappelijke discussie over woningbouw in laaggelegen en 

buitendijkse gebieden, waar de Deltacommissaris vorig jaar een aantal briefadviezen over heeft gepubliceerd. 

Het thema “Grip op grilligheid” heeft alles te maken met de manier waarop klimaatverandering zich 

manifesteert, en hoe de samenleving daarmee omgaat.  

De thema’s zijn niet onafhankelijk van elkaar. “Maatschappelijke weerbaarheid” wordt in deze analyse 

benaderd vanuit het perspectief van burgers en bevolkingsgroepen, en wordt beïnvloed door 

informatievoorziening over en tijdens extreme omstandigheden (“Grip of grilligheid”) en door locatiekeuzes 

voor woningbouw (“Bouwen in ongunstige gebieden”). Onderstaande figuren illustreren hoe de interacties 

tussen ontwikkelingen in de 3 thema’s tot zowel een negatieve als een positieve spiraal kan leiden. 
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Bijlage 2: Kabinetsappreciatie IPCC AR6 rapporten WG2 en WG3 
 

Op 28 februari 2022 publiceerde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde 

Naties (VN) het rapport: 'Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability'36, over de effecten van 

klimaatverandering en de mogelijkheden voor aanpassing (adaptatie). Op 4 april verscheen het IPCC-rapport 

‘Mitigation of Climate Change’37 over mitigatieopties. De rapporten maken deel uit van het 6e Assessment 

Report (AR6) van IPCC dat in maart 2023 wordt afgesloten met een synthese rapport.   

1. IPCC-rapport: Climate Change 2022: Impacts, Adaption and Vulnerabity 

Waargenomen en verwachte effecten en risico’s van klimaatverandering 

Het IPCC-rapport uit 2021 over de fysieke staat van het klimaatsysteem concludeerde al dat 

klimaatverandering sneller gaat dan we eerder dachten. Het nieuwe rapport over de effecten van 

klimaatverandering en opties voor adaptatie maakt duidelijk dat de door de mens veroorzaakte 

klimaatverandering tot gevaarlijke en wijdverbreide verstoringen in de natuur leidt en wereldwijd miljarden 

mensen raakt. Daarnaast heeft klimaatverandering nu al geleid tot een verlies aan biodiversiteit, massale 

sterfte van planten en dieren en een achteruitgang van belangrijke ecosystemen. Kwetsbare bevolkingen 

hebben als gevolg te maken met overstromingen, watertekorten en mislukte oogsten. Het rapport benadrukt, 

nog nadrukkelijker dan eerdere rapporten, de noodzaak tot het beperken van de opwarming van de aarde aan 

het einde van deze eeuw tot 1,5 graad.   

Maatregelen om de opwarming tot 1,5 graad te beperken kunnen de verwachte effecten en risico’s van 

klimaatverandering aanzienlijk verminderen, maar niet volledig voorkomen aangezien de gevolgen nu al 

substantieel zijn. Elke verdere toename van opwarming, hoe klein ook, leidt tot een toename van deze 

negatieve effecten. Doordat meerdere effecten en risico’s tegelijk zullen optreden worden de gevolgen en 

risico’s van klimaatverandering bovendien steeds complexer en moeilijker te beheersen. Zo worden 

bijvoorbeeld de gevolgen voor ecosystemen en het verlies aan biodiversiteit verergerd door vervuiling, 

versnippering van leefgebieden en veranderingen in landgebruik.  

Een belangrijke conclusie uit het IPCC-rapport is dat extra opwarming niet alleen leidt tot een grotere 

aanpassingsopgave, maar dat ook de effectiviteit van klimaatadaptatie zal afnemen. Dit effect is al merkbaar 

bij 1,5 graden opwarming. Versnelde mitigatie- en adaptatiemaatregelen zijn noodzakelijk om verdere 

onomkeerbare schade en verlies te voorkomen. 

 

Aanpassing aan klimaatverandering (adaptatieopties) 

Het IPCC concludeert dat er wereldwijd weliswaar vooruitgang is geboekt op het gebied van klimaatadaptatie, 

maar dat veel acties gericht zijn op het verminderen van directe klimaatrisico’s op korte termijn. Een dergelijke 

aanpak verkleint de mogelijkheid tot systemische aanpassing. Een goede planning en implementatie van 

adaptatiemaatregelen is nodig, waarbij rekening wordt gehouden met langetermijneffecten. Daarbij dient 

klimaatadaptatie zoveel mogelijk in andere klimaatgerelateerde beleidsvelden zoals biodiversiteit te worden 

geïntegreerd. Dit biedt de mogelijkheid tot een efficiënte aanpak en voorkomt averechtse effecten door 

zogenaamde maladaptatie38.  

In het rapport worden diverse haalbare en effectieve adaptatieopties per sector belicht, zoals voor land- en 

watermanagement, infrastructuur en energie. Te denken valt aan het verbeteren van natuurlijke wateropslag 

om overstromingsrisico’s te verminderen door o.a. het herstellen van veenweide gebieden en rivieren.  Hierbij 

 
36 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/ 
37 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/ 
38 Maladaptatie verwijst naar adaptatiemaatregelen die kunnen leiden tot negatieve gevolgen voor klimaat, waaronder 
toename van broeikasgasemissies en toename van klimaatkwetsbaarheid 
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kan de natuur, met natuurlijke oplossingen, ook een rol spelen, mits goed opgezet. Overigens geeft het IPCC 

aan dat bij elke maatregel rekening moet worden gehouden met regionale en sectorale verschillen in de 

mogelijkheden voor de toepassing. 

Voor een effectieve en haalbare aanpak tegen de gevolgen van klimaatverandering is ondersteuning vanuit 

institutionele en bestuurlijke mechanismes noodzakelijk. Hieronder vallen bijvoorbeeld politiek commitment, 

institutionele kaders, beleidsinstrumenten met duidelijke doelen en prioriteiten, verbeterde kennis over 

impacts en oplossingen, toegang tot adequate financiering, en inclusieve bestuurlijke processen. Ook 

concludeert het IPCC dat voor effectief adaptatiebeleid met de mogelijkheid tijdig bij te sturen, monitoring en 

evaluatie van adaptatieopties voor verschillende sectoren en systemen van groot belang is. 

Mondiale klimaatbestendige ontwikkeling 

Het IPCC concludeert dat wereldwijde klimaatbestendige ontwikkeling39 urgenter is dan ooit tevoren. Hiervoor 

is samenwerking op alle niveaus en tussen verschillende stakeholders nodig. Maatschappelijke keuzes en 

acties die in het komende decennium worden genomen zijn daarom bepalend voor de mogelijkheid voor 

landen om zich klimaatbestendig te ontwikkelen en de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen 

(SDGs).  

Het beschermen van biodiversiteit en ecosystemen is van fundamenteel belang voor een klimaatbestendige 

ontwikkeling, gezien de bedreiging die klimaatverandering vormt en de rol die zij spelen bij adaptatie en 

mitigatie. Daarom benadrukt het rapport het belang van voldoende beschermde natuur (30-50% van het 

aardoppervlak) om de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor biodiversiteit en voor mensen te 

beperken.    

2. IPCC-rapport: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change  

Trends en beleidsopgave  

Het IPCC concludeert dat het afgelopen decennium (2010–2019) de grootste toename van de mondiale 

uitstoot van broeikasgassen in de geschiedenis liet zien, ook al vlakte de groei af. De uitstoot steeg in de 

industrie, transport, energieproductie, landbouw en de gebouwde omgeving. Bijna 65 procent van de 

mondiale uitstoot van broeikasgassen komt uit fossiele brandstoffen en industrie. De regionale verschillen zijn 

groot, in 2019 waren de ontwikkelde landen verantwoordelijk voor 24 procent van de uitstoot en de 

allerarmste landen voor drie procent. De grootste uitstoot vond plaats in opkomende economieën in Azië. 

Positieve ontwikkelingen, zoals stringenter mitigatiebeleid en nationale klimaatwetten, hebben geleid tot 

meer investeringen in koolstofarme technologieën en infrastructuur. De kosten van technologieën zoals 

zonnepanelen, windenergie en energieopslag in batterijen, zijn sinds 2010 scherp gedaald door 

innovatiebeleid en schaalvergroting.40 Toch konden de positieve ontwikkelingen in schonere energieproductie, 

gecombineerd met de afname van de mondiale energie-intensiteit van de economie, de mondiale toename 

van uitstoot niet compenseren. Wereldwijd wordt nog altijd meer geïnvesteerd in fossiele brandstoffen dan in 

klimaatmitigatie en -adaptatie samen. Het huidige beleid van landen, en ook de plannen verwoord in hun 

nationaal bepaalde bijdragen (Nationally Determined Contributions, NDC’s) onder de Overeenkomst van Parijs, 

zijn nog onvoldoende voor het beperken van de mondiale temperatuurstijging tot 1,5 graden aan het einde 

van deze eeuw. Zonder verdere aanscherping van NDC’s, verwacht het IPCC dat de wereld afkoerst op circa 2,8 

graden opwarming in 2100. Volgens het IPCC zijn de huidige en geplande fossiele investeringen en 

infrastructuur al voldoende voor overschrijding van de 1,5 gradengrens. 

 
39 Klimaatbestendige ontwikkeling verwijst naar de integratie van adaptatie en mitigatie maatregelen om een leefbare en 
duurzame toekomst voor iedereen veilig te stellen. 
40 In de periode 2010–2019 daalden de eenheidskosten voor zonne-energie met 85%, windenergie met 55% en lithium-ion 
batterijen met 85%, met een grote toename van hun gebruik (bijv. >10x voor zonne-energie en >100x voor elektrische 
voertuigen), al verschilde dat sterk van regio tot regio 
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Het rapport geeft verschillende emissiescenario’s voor het bereiken van de temperatuurdoelen. In scenario’s 

voor beperking van de opwarming tot 1,5 graden, met geen of beperkte overschrijding gedurende deze eeuw, 

pieken de mondiale broeikasgasemissies vóór 2025 en zijn ze in 2030 al met gemiddeld circa 43 procent 

gedaald ten opzichte van 201941. Rond het midden van de eeuw moet voor koolstofdioxide (CO2) wereldwijd 

netto nul uitstoot worden bereikt. Daarbij zijn ook drastische reducties van andere broeikasgassen, met name 

methaan, noodzakelijk. In de meeste scenario’s consistent met het 1,5 gradendoel worden de mondiale CO2-

emissies na 2050 negatief, dat wil zeggen dat CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald. De hoeveelheid hangt af 

van de mate van overschrijding van de 1,5 graden gedurende de eeuw. 

Mitigatieopties in sectoren 

Emissiepaden om te komen tot noodzakelijke, snelle en diepe mondiale emissiereducties vragen om 

mitigatiestrategieën die de overgang omvatten van fossiele brandstoffen naar zeer koolstofarme of 

koolstofvrije energiebronnen, zoals hernieuwbare energiebronnen of fossiele brand-stoffen waarvan de 

uitstoot wordt afgevangen (Carbon Capture and Storage, CCS), maatregelen aan de vraagzijde en verbetering 

van efficiëntie, het verminderen van niet-CO2-emissies en het toepassen van methoden voor het verwijderen 

van koolstofdioxide (Carbon Dioxide Removal, CDR) om de resterende broeikasgasemissies te compenseren. 

Deze emissiepaden vergen systeemtransformaties in alle sectoren. 

• Energie: in de energiesector gaat het om vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, de inzet 

van koolstofarme energiebronnen, het overschakelen op koolstofarme energiedragers zoals waterstof en 

duurzame biobrandstoffen en een grotere energie-efficiëntie en -besparing. 

• Industrie: voor de industrie gaat het naast energiebesparing en efficiëntie, om verandering van 

productieprocessen (bijvoorbeeld elektrificatie), naast circulaire materiaalstromen en voor sommige 

industrieën de toepassing van CCS voor moeilijk te decarboniseren processen. 

• Gebouwde omgeving: in stedelijk gebied biedt met name ruimtelijke inrichting en infrastructuur, meer 

duurzame nieuwbouw, renovatie van gebouwen en elektrisch vervoer grote kansen om de uitstoot efficiënt te 

verminderen. 

• Transport: voor transport geldt dat naast elektrificatie en meer ruimte voor wandel- en fietspaden, ook 

biobrandstoffen en waterstof een rol spelen in verduurzaming. 

• Landgebruik: maatregelen in de sector landbouw, bosbouw en ander landgebruik kunnen de uitstoot van 

broeikasgassen aanzienlijk verminderen, met name door afname van ontbossing. Ook indirect draagt de sector 

bij aan een vermindering van de uitstoot via vervanging van energie- en broeikasgas-intensieve grondstoffen 

en materialen. Daarnaast kan koolstofvastlegging worden bevorderd door betere bescherming en herstel van 

ecosystemen.  

Vraagzijde maatregelen en gedragsverandering 

Voor het eerst laat IPCC zien dat er ook een groot reductiepotentieel bestaat van maatregelen aan de 

vraagzijde van de economie en gedragsverandering, zoals energiebesparing en vervoer- en dieetkeuze (minder 

dierlijke eiwitconsumptie). Het potentieel daarvan in alle sectoren kan oplopen tot 40–70 procent reductie in 

2050 ten opzichte van bestaand beleid en tegelijkertijd bijdragen aan welzijn en gezondheid.  

Kosten  

Het rapport laat zien dat er genoeg betaalbaar mitigatiepotentieel is. De voor 1,5 graden benodigde reductie in 

2030 kan worden bereikt met maatregelen die minder dan 100 US dollar per vermeden ton CO2eq kosten, 

waarvan de helft minder dan 20 dollar. Tegelijkertijd zijn er barrières die de haalbaarheid van veel 

 
41 Dit komt overeen met 37% t.o.v. 2010 en zo’n 18% t.o.v. 1990; de reductie t.o.v. 1990 is geringer door de sterke 
toename van de mondiale emissies tussen 1990 en 2019. Voor beperking van de mondiale opwarming tot minder dan 2 
graden is in 2030 een reductie nodig van 27% t.o.v. 2019 
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mitigatieopties beperken. Voor de wereldwijde implementatie op schaal is het daarom nodig om bestaande 

technische, economische, institutionele en sociaal-culturele belemmeringen weg te nemen.  

De wereldwijde economische voordelen van een beperking van de opwarming tot 2 graden overtreffen de 

kosten van mitigatie42. Zelfs zonder rekening te houden met de vermeden klimaatschade en kosten voor 

adaptatie, leidt mitigatieactie in lijn met Parijs tot enkele procenten minder groei in 2050 dan bestaand beleid. 

Daarbij is er wel grote variatie in regionale effecten als gevolg van verschillen in economische structuur en 

ontwikkelingsniveau.  

CO2-verwijdering  

Het IPCC-rapport wijst op het grote belang van verwijdering van CO2 uit de lucht (CDR). CDR is eerst nodig is 

om nationaal en wereldwijd netto nul emissies te bereiken door de compensatie van moeilijk te reduceren 

uitstoot en daarna om mondiale negatieve emissies te realiseren. CDR-technieken zijn met name vastlegging 

van CO2 in bossen en bodems, CCS in combinatie met biogrondstoffen (bioEnergy with Carbon Capture and 

Storage, BECCS) en directe afvang van CO2 uit de atmosfeer (Direct Air Capture with Carbon Storage, DACCS). 

Nieuwe technieken zoals DACCS vragen nog om veel onderzoek en opschaling. De implementatie van CDR – 

met name op grote schaal – kent barrières qua haalbaarheid en duurzaamheid. Versnelde emissiereductie in 

alle sectoren kan de afhankelijkheid van CDR-implementatie en de bijbehorende risico’s verminderen.  

Randvoorwaarden voor implementatie  

Duurzame ontwikkeling  

Om uitstoot drastisch te verminderen en innovatie te stimuleren is een pakket aan beleidsinstrumenten nodig 

met zowel regelgeving, onder meer via klimaatwetten, als marktinstrumenten, waaronder het beprijzen van 

CO2. Het IPCC-rapport geeft aan dat duurzame ontwikkeling onmogelijk is zonder versnelde en rechtvaardige 

klimaatactie. Klimaatmaatregelen gaan voor een groot deel hand in hand met de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen van de VN, maar staan soms ook op gespannen voet met elkaar. Daarbij kan gedacht 

worden aan negatieve milieugevolgen van de toenemende vraag naar grondstoffen voor de energietransitie en 

risico’s voor de biodiversiteit en voedselzekerheid door het ruimtebeslag voor energiegewassen en bebossing.  

Toepassing van mitigatieopties en verschuivingen in ontwikkelingspaden zullen verdelingseffecten hebben, 

zoals veranderingen in werkgelegenheid en economische structuur. Verbeterd bestuur, sociale en 

economische betrokkenheid en internationale samenwerking zijn nodig om de reducties te bereiken die nodig 

zijn om de wereldwijde temperatuurdoelstelling te halen. Aandacht voor rechtvaardigheid en brede 

participatie van belanghebbenden in de besluitvorming kan bijdragen aan maatschappelijk draagvlak voor 

transformatieve veranderingen en negatieve sociale gevolgen daarvan beperken. Rechtvaardigheid is ook een 

belangrijke randvoorwaarde voor toegang tot mitigatietechnologieën, binnen landen, maar ook over 

landsgrenzen heen voor ontwikkelingslanden.  

Financiering  

De Overeenkomst van Parijs stimuleert toenemende ambitieniveaus op nationaal niveau en ondersteunt de 

ontwikkeling en uitvoering van klimaatbeleid. Om de mitigatiedoelen te halen, moeten financiële stromen 

mondiaal in 2030 worden vergroot met een factor 3–6 en in ontwikkelingslanden met een factor 4–7. 

Versnelde financiële steun aan ontwikkelingslanden uit ontwikkelde landen en andere bronnen is een cruciale 

factor bij het opschalen van klimaatactie, met name voor kwetsbare regio’s met lage inkomens.  

Er is voldoende kapitaal en liquiditeit in het financiële systeem om wereldwijde investeringslacunes te dichten, 

maar obstakels zowel binnen als buiten de wereldwijde financiële sector belemmeren de noodzakelijke 

ombuiging van kapitaal. De grootste investeringen zullen van de private sector en mobilisatie van nationale 

middelen komen. IPCC wijst ook naar het belang van de opschaling van publieke en door de overheid 

 
42 Er is volgens IPCC nog onvoldoende literatuur om een robuuste uitspraak te doen over de kosten en baten van beperking 
van de opwarming tot 1,5 graden 
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gemobiliseerde private geldstromen naar ontwikkelingslanden, overheidsgaranties om transitierisico’s voor de 

private sector te verminderen en particulier kapitaal tegen lagere kosten te benutten. Klimaatwetten die zich 

uitstrekken over verschillende beleidsdomeinen kunnen zekerheid bieden voor investeringen in emissiearme 

technologieën en infrastructuren.  

Publieke en private investeringen in fossiele energie zijn nog steeds hoger dan investeringen in 

klimaatmitigatie en -adaptatie samen. Het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen zou de 

wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met tien procent kunnen verminderen. Verdere 

investeringen in fossiele hulpbronnen of infrastructuur gaan gepaard met het risico op gestrande activa in de 

orde van grootte van enkele triljoenen US dollar.  
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Bijlage 3: Wetenschappelijke ontwikkelingen cascade-analyses 
 

In de Duitse Climate Impact and risk Assessment van 202143 is gebruik gemaakt van het concept van “impact 

chains”44 waar op een systematische wijze keteneffecten in kaart zijn gebracht. Hieronder vallen supply-

chains, indirecte effecten van klimaat impacts (zoals gezondheidsschade, economische interrupties, lange-

termijn verlies aan productiecapaciteit), of “import” van klimaateffecten via handelsketens, financiële 

belangen of diplomatieke relaties. De Europese Commissie heeft geregeld onderzoekstenders waarin die 

keten-effecten in kaart worden gebracht. Onder andere het door Deltares geleide RECEIPT project45 besteedt 

expliciet aandacht aan deze keteneffecten. Ook de European Climate Risk Assessment (EUCRA) die voor 2023 

door het European Environment Agency uitgevoerd wordt zal gebruik maken van concepten die impact-ketens 

in kaart brengen. 

Een ander voorbeeld waarmee ervaringen met extreme gebeurtenissen worden opgedaan is de analyse van de 

mogelijke implicaties van de extreme neerslagsituatie van 2021 voor andere regio’s in Nederland. Deltares 

heeft in het najaar van 2021 een quick scan uitgevoerd van die mogelijke gevolgen via een modelexperiment 

waarin het neerslagsysteem van juli 2021 naar andere locaties is verplaatst, waarna de hydrodynamische 

gevolgen voor vrij afwaterende gebieden en laaggelegen poldersystemen in kaart zijn gebracht46. De 

resultaten leveren voor de Beleidstafel Hoogwater en verschillende waterschappen bruikbare informatie over 

het verloop van de hydrologische gebeurtenissen, de mogelijke schade en de optimale respons van de 

crisisdiensten. Een supra-regionale stresstest, zoals deze exercitie wordt genoemd, biedt aanknopingspunten 

voor de verkenning van de afstemming van risico-reducerende maatregelen tussen regio’s, waterschappen en 

veiligheidsdiensten. Deze analyse voorziet ook in de behoefte om via goede informatievoorziening en 

voorbereiding de regionale watersystemen “klimaatrobuust” te maken47. 

  

 
43 https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/climate-energy/climate-change-adaptation/impacts-of-climate-
change/risks-vulnerability#background-what-is-the-climate-impact-and-risk-assessment-2021 
44 https://www.adelphi.de/en/project/climate-impact-chains-globalized-world-challenge-germany 
45 https://climatestorylines.eu/ 
46 https://publications.deltares.nl/11206890_010_0006.pdf 
47 Aldus ook de reactie van Minister Harbers aan de Tweede Kamer bij de eerste adviseringsronde van de Beleidstafel, zie 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/11/informeren-over-het-rapport-eerste-advies-
beleidstafel-wateroverlast-en-hoogwater 
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Bijlage 4: Internationaal voorbeeld van participatief signaalsysteem 
 

In het KP ZSS wordt veelvuldig gewerkt met processen die zorgen voor een sterke interactie tussen kennis- en 

beleidsontwikkeling aan de ene kant, en gevolgen en beelden bij belanghebbenden (bewoners, 

beheersorganisaties, gebruikers van ruimte) aan de andere kant. In zogenaamde Regioateliers worden 

regionale ontwikkelpaden uitgewerkt, die onder andere verwerkt worden in concrete fysieke maatregelen 

(bouwstenen) voor verschillende adaptatiepaden48. Bij deze inventarisaties wordt geregeld gewezen op 

specifieke “kritieke beslissingen” die bepalend kunnen zijn voor de mogelijke te volgen adaptatiepaden. Zo 

wordt de besluitvorming over de locatie en bouwwijze van een groot aantal nieuwe woningen in de nabije 

toekomst gezien als een kritieke beslissing die implicaties heeft voor toekomstige ontwikkelmogelijkheden. 

Ook internationaal wordt sterk ingezet op consultatie van belanghebbenden bij de vormgeving van toekomstig 

beleid. Op de Singapore conferentie kwamen verschillende voorbeelden naar voren van gebiedsgerichte 

participatieprocessen die veel parallellen vertonen met de Nederlandse situatie. Zo werd in de MacQuarie 

regio in Australië een participatieve aanpak gevolgd om in overleg met huiseigenaren te komen tot een 

signaleringssysteem van kritieke zeespiegelstijging: bij welke drempelwaarde zijn aanvullende maatregelen 

nodig om grote maatschappelijke impacts te vermijden? Deze aanpak leidde tot een beter gestroomlijnd debat 

tussen kennis, beleid en betrokkenen, waarin aanvankelijke weerstand tegen indringende waarschuwingen 

werd omgebogen tot een community-based beleidstraject49. 

 

  

 
48 Haasnoot, M, F. Diermanse (ed.) (2022) Analyse van bouwstenen en adaptatiepaden voor  aanpassen aan 
zeespiegelstijging in Nederland. Deltares 11208062-005-BGS-0001, 
https://www.deltares.nl/app/uploads/2022/09/Rapport-Bouwstenen-en-Adaptatiepaden-Zeespiegelstijging-final.pdf 
49 https://www.lakemac.com.au/Projects/Adaptation-and-city-resilience-initiatives 
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Bijlage 5: Infographic en toelichting over “Woningbouw op kwetsbare 
locaties” 
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De NOVI50 geeft aan dat bij ontwikkeling van nieuwe verstedelijkingslocaties ‘ongunstige locaties voor 

waterhuishouding of bodemdaling’ vermeden moeten worden, of de waterstaatkundige effecten van de 

ongunstige locatie moeten worden gemitigeerd. In hoeverre die mitigatie heeft plaatsgevonden is niet bekend, 

en de hier gepresenteerde aantallen betreffen daarom een ‘worst-case’ situatie. 

De NOVI bevat geen beleidskaart waarop deze gebieden staan aangeduid. Om  een indicatief beeld te kunnen 

geven van de gerealiseerde woningbouwontwikkelingen op ongunstige locaties is gebruik gemaakt van een 

kaart ‘Nat Nederland; 2100’ uit het rapport Op Waterbasis51. Deze kaart betreft gebieden met de hoogste 

grondwaterstand binnen 30 cm onder maaiveld, weinig bergingscapaciteit en grote kans op wateroverlast. In 

2021 was dat 470.000 ha. Als gevolg van te verwachten bodemdaling neemt de omvang van dit gebied naar 

verwachting toe tot 530.000 ha in 2050 en tot 690.000 ha in 2100. Het betreft vooral veenweidegebieden, 

enkele van de diepste delen van droogmakerijen, beekdalen en kwelgebieden langs de hogere gronden van 

onder andere de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. Ook de gebieden die relevant zijn uit oogpunt van 

waterveiligheid maken deel uit van de genoemde hectaren. Dit betreft de D1 gebieden uit het Ontwerp 

overstromingsrisicobeheerplan Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-202752. 

De ontwikkeling van het aantal woningen binnen dit gebied is ingeteld door CBS op basis van het 

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)53  (Kadaster 2022). Meer informatie is opgenomen in de 

Monitor Nationale Omgevingsvisie 202254. 

  

 
50 Ministerie BZK (2020) Nationale omgevingsvisie. https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/publicaties/novi-
stukken+publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1760380 
51 Deltares, Sweco en Bosch Slabber (2021) Op Waterbasis. Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en 
bodemsysteem. https://www.deltares.nl/app/uploads/2021/07/Op-Waterbasis.pdf 
52 Ministerie IenW (2021) Ontwerp overstromingsrisicobeheerplan Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022-2027. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/18/3-ontwerp-overstromingsrisicobeheerplan-2022-2027 
53 Kadaster (2022) Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/basisregistraties/bag 
54 PBL (2022) Monitor NOVI. 
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2022-monitor-nationale-omgevingsvisie-2022-4076.pdf 
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Bijlage 6: Beleidslijn Grote Rivieren 
 

De Beleidslijn Grote Rivieren bevat een afwegingskader waaraan nieuwe activiteiten in het rivierbed van de 

grote rivieren moeten voldoen. De toepassing van het afwegingskader waarborgt de veiligheid in het 

achterland; de ruimte die de rivier nodig heeft bij een hoogwatersituatie blijft hiermee behouden. Voor 

nieuwe of uitbreiding van bestaande activiteiten in het rivierbed is in veel gevallen een vergunning op grond 

van de Waterwet nodig. Een goede doorwerking van het beleid vereist een adequate coördinatie tussen de 

ruimtelijke ordening en waterveiligheid. De Beleidslijn is het instrument dat hierin voorziet55. 

De Beleidslijn maakt onderscheid tussen twee afwegingsregimes. Het 'stroomvoerend regime' omvat delen 

van het rivierbed die in principe alleen specifiek omschreven 'riviergebonden' activiteiten toegestaan (“Ja, 

mits”). Bij niet-riviergebonden activiteiten zijn alleen voor specifiek omschreven activiteiten uitzonderingen 

mogelijk (“Nee, tenzij”). Het 'bergend regime' omvat delen van het rivierbed waar in principe alle activiteiten 

kunnen worden toegestaan, mits deze voldoen aan de gestelde rivierkundige voorwaarden (“Ja, mits”). 

Er bestaan geen eenduidige rivierkundige criteria om dit onderscheid voor het gehele rivierengebied bij 

uiteenlopende hoogwatersituaties te kunnen hanteren. Ook kunnen delen van het rivierbed die nu nog een 

bergend karakter hebben in de toekomst stroomvoerend gemaakt worden door het uitvoeren van voorziene 

rivierverruimende maatregelen. Er is bij het onderscheid tussen beide afwegingsregimes dan ook een 

pragmatische, kwalitatieve benadering gevolgd die heeft geleid tot een robuuste zonering, en die rekening 

houdt met eventuele toekomstige rivierverruimingsmaatregelen. 

  

 
55 Overgenomen uit: Handreiking Beleidslijn Grote Rivieren; Geactualiseerde versie 2019 (RWS 2019) 
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/@253916/handreiking-beleidslijn-grote-rivieren/ 
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Bijlage 7: De Monitor Brede Welvaart van SCP en CBS 
 
Om de voortgang van de Sustainable Development Goals te monitoren heeft het SCP de Monitor Brede 

Welvaart. Hierin wordt onder andere de schokbestendigheid van de samenleving geregistreerd56. 

In editie 2021 van de Monitor wordt voor het eerst een paragraaf opgenomen over de schokbestendigheid van 

de brede welvaart. Dit nieuwe onderdeel van de Monitor gaat in op de mogelijkheden van de samenleving om 

toekomstige exogene schokken op te vangen. Dit wordt gemeten aan de hand van indicatoren bij vijf thema’s:  

• levensonderhoud van huishoudens;  

• omvang van kwetsbare groepen;  

• robuustheid van biosfeer, samenleving en economie;  

• grensoverschrijdende afhankelijkheden; en  

• slagkracht van de overheid.  
De toevoeging van een paragraaf over de houdbaarheid van brede welvaart stond al lange tijd op de agenda. 

In de uitwerking gaat het dan ook om veel meer dan de impact van COVID-19. Het CBS is van plan dit werk in 

de toekomst uit te breiden naar de schokbestendigheid van de afzonderlijke stelsels en systemen die relevant 

zijn voor de uitkomsten van SDG’s (zoals pensioenen, zorg, bedrijfsleven).  

  

 
56 https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/brede-welvaart/monitor-brede-welvaart-sustainable-development-goals-2022 
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Bijlage 8: Maatschappelijke weerbaarheid 

1. Inleiding 

Dit essay gaat over maatschappelijke weerbaarheid tegen klimaatverandering. Maatschappelijke weerbaarheid 

kan van invloed zijn op het behalen van de doelstelling van het Deltaprogramma om in 2050 een 

klimaatbestendige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting te bereiken. Dit einddoel in 2050 is in het Deltaplan 

Ruimtelijke Adaptatie 2018 vastgesteld en is in 2021 nogmaals bevestigd57. Middels het Deltaplan willen 

Nederlandse overheden wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen beperken.  

Klimaatadaptatie kun je zien als een vorm van weerbaarheid van verschillende maatschappelijke sectoren. In 

deze verkenning richten wij ons op weerbaarheid van de bevolking van Nederland op het niveau van de 

individuele huishoudens. Centraal staat de mate waarin individuele personen, huishoudens en groepen 

mensen weerbaar zijn tegen klimaatextremen en geleidelijke veranderingen. Dit essay gaat dus niet in op de 

weerbaarheid van de Nederlandse maatschappij als geheel, zoals de overheid, de vitale infrastructuur, het 

bedrijfsleven, en dergelijke. 

Enkele aanleidingen voor de Signaalgroep om dit thema op te pakken: 

• Recente gebeurtenissen die toegeschreven kunnen worden aan klimaatverandering; 

• Een breed gedeeld gevoel van onbehagen over de manier waarop wordt omgegaan met het alsmaar 
groeiend aantal crisissen; 

• De Atlas van Afgehaakt Nederland: hierin wordt gesignaleerd dat niet iedereen kan meekomen in de 
huidige Nederlandse maatschappij en dat dit deels ruimtelijk bepaald is; 

• In de NAS (Nationale Adaptatie Strategie) is sociale ongelijkheid als thema aangekaart. In het kader 
van het ‘100 resilient cities’ traject onderzoeken Rotterdam en Den Haag hoe voorkomen kan worden 
dat klimaatadaptatie bestaande kloven tussen rijk en arm vergroot; 

• De woningcrisis waardoor de vrijheid van inwoners om te wonen waar ze willen wonen afneemt. 
We verkennen in hoeverre de recente ontwikkelingen de weerbaarheid van de maatschappij als geheel of 

delen van de maatschappij laten afnemen en wat daarvan de consequenties zouden kunnen zijn voor het 

Deltaprogramma. In deze verkenning proberen we meer inzicht te krijgen in de manieren waarop 

maatschappelijke weerbaarheid tegen klimaatverandering verweven is met het werk van het Deltaprogramma, 

wat de belangrijkste knelpunten zijn voor het Deltaprogramma, en hoe we trends hierin zouden moeten 

monitoren. 

1 Vraagstelling  
Onze verkenning van weerbaarheid verkent waar de zwakke plekken zitten in de weerbaarheid van de 

bevolking. Is de weerbaarheid aan het afnemen? Welke groepen worden nu niet of onvoldoende geholpen? 

Hoe zelfredzaam zijn zij? Welke factoren spelen een rol en waar moet je kwetsbare groepen dus zoeken? 

Maatschappelijke weerbaarheid definiëren we als het vermogen van individuele personen, huishoudens of 

groepen mensen om te gaan met korte termijn schokken en geleidelijke verandering. Vertaald naar 

klimaatverandering gaat het dus zowel over de omgang met extreme gebeurtenissen (hittegolven, droogte, 

extreme neerslag of overstromingen) als met meer geleidelijke veranderingen (zoutindringing, veranderend 

landgebruik en bodemdaling). 

De vragen die in dit essay centraal staan zijn: 

1. Is de maatschappelijke weerbaarheid van huishoudens in Nederland tegen klimaatverandering op 
orde?  

2. Neemt deze weerbaarheid toe of af? 

 
57 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020, Synthesedocument behorende bij de zesjaarlijkse herijking van de 
deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie. Achtergronddocument H3 bij Deltaprogramma 2021. www.deltaprogramma.nl 
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3. Op welke manieren is deze weerbaarheid relevant voor het halen van de doelen van het 
Deltaprogramma? 

4. Als deze weerbaarheid relevant is voor het Deltaprogramma, hoe kan het Deltaprogramma deze 
monitoren en opnemen in haar strategie? 

 

2. Aanpak en afbakening  

In de literatuur zijn verschillende raamwerken te vinden om maatschappelijke weerbaarheid in kaart te 

brengen, zoals: 

• Social resilience indicators en vormen van maatschappelijk kapitaal, zoals die door IPCC en in de 
Disaster Risk Resilience literatuur worden gebruikt; 

• Schokbestendigheid zoals die wordt gebruikt in de Monitor Brede Welvaart door het CBS; 

• Het raamwerk voor resilience dat Deltares gebruikt; 

• Meerlaagsveiligheid zoals die wordt gebruikt in het Deltaprogramma zelf. 
In paragraaf 4 zetten we enkele raamwerken op een rij. In paragraaf 5 vergelijken we verschillende 

aandachtsgebieden en indicatoren waarmee maatschappelijke weerbaarheid in beeld kan worden gebracht. In 

de paragrafen daarna belichten we een aantal van deze aandachtsgebieden en indicatoren. Bij elk 

aandachtsgebied stellen we de bovenstaande vier vragen. Tenslotte trekken we in paragraaf conclusies of en 

hoe maatschappelijke weerbaarheid een relevant thema voor het Deltaprogramma is, en zo ja, hoe het 

Deltaprogramma hiermee verder zou kunnen gaan.  

Voor dit essay is geen uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar mogelijke raamwerken; er is slechts een 

beperkt aantal aspecten geselecteerd om nader te onderzoeken, en dat nadere onderzoek is ook beperkt 

geweest in omvang. Dit is een globale verkenning met als doel mogelijke zwakke plekken in de weerbaarheid 

van de Nederlandse bevolking te kunnen agenderen.   

2 Raamwerken voor maatschappelijke weerbaarheid 
De term maatschappelijke weerbaarheid (‘social resilience’ of sociale veerkracht) vindt zijn oorsprong in 

studies naar complexe ecologische systemen58. Ecologische weerbaarheid (‘resilience’) wordt vaak 

gedefinieerd als het vermogen van een ecologisch systeem om schokken te absorberen en zichzelf te 

reorganiseren, zodanig dat het systeem in wezen dezelfde structuur, functie en identiteit behoudt59. Het IPCC 

gebruikt ‘resilience’ zowel in termen van ecologisch herstel als van het herstel van menselijke 

gemeenschappen na natuurrampen60.  

Bij definities van ecologische weerbaarheid ligt veelal de nadruk ligt op functiebehoud na (exogene) schokken. 

Bij definities van maatschappelijke weerbaarheid staat de capaciteit van mensen of gemeenschappen met 

schokken (ofwel veranderingen of onzekerheden) om te gaan centraal, waarbij behoud van structuur, functie 

of identiteit geen vereiste is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de definitie van sociale veerkracht van MacLean et al. 

(2014)61: “the way in which individuals, communities and societies adapt, transform, and potentially become 

stronger when faced with environmental, social, economic or political challenges”. Om duiding te geven aan 

 
58 Bijvoorbeeld Holling, C.S. (1973). "Resilience and stability of ecological systems" (PDF). Annual Review of Ecology and 
Systematics. 4: 1–23. doi:10.1146/annurev.es.04.110173.000245. Archived (PDF) from the original on 2020-03-17. 
Retrieved 2019-12-10. 
59 Walker, B.; Holling, C. S.; Carpenter, S. R.; Kinzig, A. (2004). "Resilience, adaptability and transformability in social–
ecological systems". Ecology and Society. 9 (2): 5. doi:10.5751/ES-00650-090205 
60 Pörtner, Hans-O.; Roberts, Debra; Adams, Helen; Adler, Caroline; et al. "Summary for Policymakers" (PDF). Climate 
Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. The Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. In Press. p. 9. 
61 MacLean, K., Cuthill, M. and Ross, H. (2014). Six attributes of social resilience, Journal of Environmental Planning and 
Management, 57(1): 144-156. 
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de onderliggende factoren die maatschappelijke weerbaarheid bepalen wordt veelal gebruikt gemaakt van het 

concept ‘gemeenschappelijk kapitaal’ (‘community capital’)62.  

Dit gemeenschappelijke kapitaal kan onderverdeeld worden in: 

• Natuurlijk kapitaal: natuurlijke hulpbronnen in een gebied.  

• Cultureel kapitaal: gedeelde tradities en taal. 

• Menselijk kapitaal: kennis, vaardigheden en leervermogen van personen. 

• Sociaal kapitaal: verbindingen tussen personen en organisaties en externe relaties.  

• Politiek kapitaal: Capabel en effectief leiderschap. Toegang tot macht en hulpbronnen. 

• Financieel kapitaal: geld om in de gemeenschap te investeren. 

• Gebouwd kapitaal: Infrastructuur die de activiteiten van de gemeenschap ondersteunt. 
Sommige definities verbinden maatschappelijke weerbaarheid aan verschillende adaptatiefasen. Een 

voorbeeld hiervan is de definitie van Kwok et al. (2016)63: “Social resilience – the capacity of people and 

communities to deal with external stresses and shocks – and how it contributes to community preparedness, 

disaster response, and post-disaster recovery”. Het CBS gebruikt als onderdeel van de Monitor Brede 

Welvaart64 sinds 2021 het begrip ‘schokbestendigheid’ voor het in kaart brengen van “de mogelijkheid van de 

samenleving om toekomstige exogene schokken op te vangen”. Er zijn vier adaptatiefasen te onderscheiden in 

‘schokbestendigheid’ of ‘veranderingsbestendigheid’65 66 67, namelijk:  

• Voorbereiding: heeft het systeemeigenschappen die de schok- of veranderingsbestendigheid 
verhogen, of zijn er kwetsbaarheden? 

• Absorptie: in welke mate kan het systeem de gevolgen van een schok of verandering opvangen? 

• Herstel: kan het systeem efficiënt blijven functioneren en herstellen van een schok of verandering? 

• Aanpassing: is het systeem in staat tot fundamentele aanpassingen om de gevolgen van een schok of 
verandering op te vangen? 

De Monitor Brede Welvaart van CBS gebruikt een reeks indicatoren om de welvaart in Nederland te monitoren 

vanuit economisch, sociaal en ecologisch perspectief. Deze monitor kan inzicht geven in hoe de 

maatschappelijke weerbaarheid zich ontwikkelt. We hebben enkele indicatoren geselecteerd die het meest 

relevant lijken binnen de context van dit essay, en we laten in paragrafen 6-11 de toestand en trend van deze 

indicatoren over de middellange termijn (afgelopen 8 jaar) zien.  
Tabel 4 geeft een overzicht van relevante indicatoren voor maatschappelijke weerbaarheid, met een focus op 

klimaatadaptatie. Daarom zijn indicatoren die zich richten op klimaatmitigatie, zoals het gebruik van 

hernieuwbare energie en de broeikasgas afdruk, hier buiten beschouwing gelaten. 

Factoren die relevant zijn voor risicopreventie (risk /hazard preparedness) volgens de literatuur over reductie 

van rampenrisico (disaster risk reduction)68 zijn: 

 
62 Himes-Cornell, Amber, Carlos Ormond, Kristin Hoelting, Natalie C. Ban, J. Zachary Koehn, Edward H. Allison, Eric C. 
Larson, Daniel H. Monson, Henry P. Huntington & Thomas A. Okey, 2018. Factors Affecting Disaster Preparedness, 
Response, and Recovery Using the Community Capitals Framework. In: Coastal Management 2018, Vol.46, No. 5, p335–358 
https://doi.org/10.1080/08920753.2018.1498709 
63 Kwok, A., Doyle, E.E.H., Becker, J., Johnston, D.M. & Paton, D. (2016). What is ‘social resilience’? Perspectives of disaster 
researchers, emergency management practitioners, and policymakers in New Zealand, International Journal of Disaster 
Risk Reduction, 19, DOI:10.1016/j.ijdrr.2016.098.013. 
64 CBS, 2021. Monitor Brede Welvaart en de SDG’s 2021. https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/20/monitor-brede-
welvaart-de-sdg-s-2021 
65 Bruneau, M., Chang, S., Eguchi, R., Lee, G., O’Rourke, T., Reinhorn, A., Shinozuka, M., Tierney, K., Wallace, W., von 
Winterfelt, D. (2003). A Framework to Quantitatively Assess and Enhance the Seismic Resilience of Communities, EERI 
Spectra Journal, 19(4): 733-752. 
66 Rose, Adam, 2007. Economic resilience to natural and man-made disasters: Multidisciplinary origins and contextual 
dimensions. Environmental Hazards Volume 7, Issue 4 p 383-398, https://www-tandfonline-
com.ezproxy.library.wur.nl/doi/abs/10.1016/j.envhaz.2007.10.001 
67 Rose, Adam,2017. Benefit-Cost Analysis of Economic Resilience Actions. Natural Hazard Science,  
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389407.013.69 
68 Maidl et al (2021)  Social integration matters: factors influencing natural hazard risk preparedness—a survey of Swiss 
households, Natural Hazards 105: 1861–1890 
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• Risicoperceptie (hoe waarschijnlijk achten mensen het voorkomen van een crisis). 

• Eerdere ervaringen met een natuurramp. 

• Sociaal kapitaal: onderling vertrouwen, verbondenheid en verantwoordelijkheid. 

 

Tabel 4:  Indicatoren van de Monitor Brede Welvaart, met de indicatoren die het meest relevant lijken voor 

maatschappelijke weerbaarheid op het niveau van huishoudens. (CBS, 2021) 

1. Levensonderhoud van huishoudens – Ervaren regie over het eigen leven 
– Mediaan vermogen van huishoudens 

2. Omvang van kwetsbare groepen – Laag inkomen en weinig vermogen 
– Ernstige langdurige beperkingen door gezondheidsproblemen 

3. Robuustheid van grote systemen 
- Biosfeer 

– Groenblauwe ruimte 

- Samenleving – Vertrouwen in mensen 
– Vertrouwen in instituties 

- Economie – Beroepsbevolking 

- Slagkracht van de overheid – Vertrouwen in de rechtsstaat 

5. Kritieke stelsels en systemen 
- Essentieel voor grote systemen 

– Sociale cohesie 

- Essentiële maatschappelijke functie – Niveau van waterstress 

 

Geïnformeerd zijn over risico’s is zeker niet voldoende voor mensen om in actie te komen68. Er is ook een 

belangrijke sociale component. Indicatoren van sociaal kapitaal zijn vertrouwen in de overheid en 

participatiegraad in lokale organisaties.  

Deltares69 (2020) gebruikt - voortbouwend op Magis (2010)70 - de term ‘sociale veerkracht’, gedefinieerd als 

“de aanwezigheid, mobilisatie en ontwikkeling van hulpbronnen in de gemeenschap om beter om te gaan met 

verandering en onzekerheid”. Deltares kijkt daarbij in het bijzonder naar sociale veerkracht op wijkniveau in 

relatie tot extreem weer. In de studie van Deltares (2020) wordt een link gelegd met verschillende 

adaptatiefases, namelijk ‘bestendigheid’ (“het voorkomen van overlast”), ‘absorptie’ (“het voorkomen van 

schade”) en ‘herstel’ (“het versnellen van het herstel van schade”) (p.17). In het indicatorenraamwerk van 

Deltares wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds ’aanwezige kapitalen en hulpbronnen’ zoals 

cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en economisch kapitaal en anderzijds individuele indicatoren en 

netwerkindicatoren. 

Andere gerelateerde termen die in gebruik zijn, zijn algemene weerbaarheid, maatschappelijke (of sociale) 

kwetsbaarheid en individuele zelfredzaamheid.  

3. Indicatoren van maatschappelijke weerbaarheid 

In de literatuur vinden we verschillende fasen in de weerbaarheid en verschillende vormen van kapitaal. De 

vormen van kapitaal zullen in verschillende fasen een rol spelen maar de literatuur geeft maar beperkt 

 
69  Kind, Jarl, Gerben Koers, Jitske van Popering-Verkerk, Vivian Visser, Ton de Nijs, Remon Koopman, Martin Damen (2020). 
Verkenning naar de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptie. Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma 
Water en Klimaat, 11205605-006-BGS-0001, Deltares, Delft 
70 Magis, K. (2010). Community Resilience: An Indicator of Social Sustainability, Society & Natural Resources, 23(5): 401-
416. 
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aanknopingspunten welke vormen van kapitaal in verschillende fasen van belang zijn. In Tabel 5 staat een 

overzicht waarin cursief zijn weergegeven welke indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart relevant zijn. 

Tabel 5: Fasen in schokbestendigheid, soorten maatschappelijk kapitaal en indicatoren. Cursieve indicatoren 

zijn van belang voor weerbaarheid tegen klimaatschokken en trends. Voor de kolom Aanpassing hebben 

we geen specifieke indicatoren gevonden. 

 Voorbereiding Absorptie Herstel Aanpassing 

Natuurlijk  Niveau van 
waterstress 

Groenblauwe 
ruimte 

  

Cultureel Eerdere ervaringen    
Menselijk Risicoperceptie 

Informatie 
Ervaren regie over 
het eigen leven 
Opleiding  

Ernstige langdurige 
beperkingen door 
gezondheidsproble
men 
Beroepsbevolking 

  

Sociaal Onderling 
vertrouwen, 
verbondenheid en 
verantwoordelijkhe
id 
Participatiegraad 

Vertrouwen in 
mensen 
Vertrouwen in 
instituties 
Sociale cohesie 

  

Politiek Vertrouwen in de 
overheid 
Informatie-
voorziening 

Crisisbeheersing 
(laag 3) 

Verzekerbaarheid 
en Rampenfonds 
Vertrouwen in de 
rechtsstaat 

 

Financieel Laag inkomen en 
weinig vermogen 

 Mediaan vermogen 
van huishoudens 

 

Gebouwd Preventie (laag 1) Ruimtelijke 
ordening (laag 2) 

  

 

Tabel 5 laat zien dat we voor de fasen Voorbereiding en Absorptie meer aanwijzingen hebben voor relevante 

factoren dan voor Herstel en Aanpassing. Er zijn ons ook weinig indicatoren bekend voor cultureel kapitaal. We 

hebben de factoren geclusterd in zes aandachtsgebieden die in de volgende paragrafen zullen worden 

besproken: 

• Aandachtsgebied ruimtelijke adaptatie: mate van waterstress, groenblauwe ruimte en ruimtelijke 
ordening (laag 2 meerlaagsveiligheid) 

• Aandachtsgebied financiële factoren: Laag inkomen en weinig vermogen, Mediaan vermogen van 
huishoudens. 

• Aandachtsgebied informatie: Risicoperceptie en informatie bij de burgers, informatievoorziening over 
extreme klimaatgebeurtenissen 

• Aandachtsgebied crisis: Crisisbeheersing (laag 3 meerlaagsveiligheid), verzekerbaarheid en 
rampenfonds 

• Aandachtsgebied kwetsbare groepen: Ervaren regie over het eigen leven, opleiding, langdurige 
gezondheidsproblemen 

• Aandachtsgebied sociale netwerken: Vertrouwen in mensen, vertrouwen in instituties, sociale 
cohesie, vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de rechtsstaat 

 
Bij elk van de aandachtsgebieden worden de relevantie en handelingsperspectieven voor het Deltaprogramma 
vermeld. 

4. Aandachtsgebied ruimtelijke adaptatie  

Voor het inschatten van maatschappelijke weerbaarheid vanuit het perspectief van ruimtelijke adaptatie is het 

van belang een onderscheid te maken tussen enerzijds de blootstelling (‘exposure’) (bijvoorbeeld het areaal 
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dat te maken heeft met bodemdaling) en de kwetsbaarheid (‘vulnerability’): als je in gebieden met 

bodemdaling extra woningen gaat bouwen, dan neemt de kwetsbaarheid toe. Voor de inwoners is het van 

belang dat zij klimaatbestendig kunnen wonen. Woningen moeten bij voorkeur bestand zijn tegen hitte, 

droogte, overstroming en wateroverlast. Ook is voldoende groenblauwe ruimte rondom de woningen nodig 

om effecten van klimaatverandering op te vangen.  

In de eerstelaags veiligheid tegen overstromingen wordt al vele decennia geïnvesteerd. Er is gaandeweg meer 

aandacht gekomen voor ruimtelijke, gevolgbeperkende maatregelen tegen wateroverlast en overstroming 

zoals compartimentering, aangepast bouwen of bouwen ter ondersteuning van crisismanagement (laag 2 

Meerlaagse Veiligheid). In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DRA) (2018) staat beschreven hoe de 

verschillende overheden het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren. Het DRA richt 

zich niet alleen op maatregelen die de gevolgen van overstromingen verkleinen, maar ook die van 

wateroverlast, hittestress en droogte. Een van de doelen is het investeren in groen/blauwe steden en 

landschappen voor een gezonde leefomgeving en het vergroten van klimaatbestendigheid.  

In de meest recente voortgangsrapportage van het Deltaprogramma71 lezen we dat er nog veel moet gebeuren 

op het gebied van verduurzaming van de ruimtelijke inrichting. Er wordt gesteld dat er nog vaker niet dan wel 

klimaatbestendig en waterrobuust wordt gehandeld, dat water en bodem nog maar nauwelijks leidend zijn 

voor de ruimtelijke inrichting en dat wat betreft het vasthouden van water vooral stappen zijn gezet op hoge 

zandgronden. Op basis van deze observaties formuleert het Deltaprogramma onder andere de volgende 

aandachtspunten:  

• Direct klimaatbestendig te bouwen (bebouwing en infrastructuur) om ‘dweilen met de kraan open’ te 
voorkomen;  

• Werk te maken van transities in de inrichting, omdat de grenzen van het watersysteem in zicht 
komen; 

• Kwantitatieve, resultaatgerichte doelstellingen af te spreken op nationaal en regionaal schaalniveau.  
 

Dat water en ruimte lang niet altijd sturend zijn voor de ruimtelijke inrichting zien we terug in het rapport ‘Op 

Waterbasis’72. In deze studie wordt onderzocht welke gebieden meer of minder geschikt zijn voor 

verschillende gebruiksfuncties (wonen, landbouw, natuur). Kenmerken die maken dat locaties ongunstig zijn 

voor bewoning zijn met name een te slappe bodem of risico’s op wateroverlast. In de analyse is gekeken naar 

zowel het huidige klimaat, als de verwachte situatie rond 2100. Uit een aanvullend onderzoek van PBL en CBS73 

is gebleken dat het aantal woningen op ongunstige locaties voor waterhuishouding en bodemdaling in de 

periode 2000-2021 is toegenomen In een ander onderdeel van het advies van de Signaalgroep wordt dieper 

ingegaan op woningbouwontwikkelingen op ongunstige locaties. Daar staat tegenover dat er een autonome 

trek uit de Randstad naar meer oostelijke gemeenten op gang is gekomen als gevolg van de hoge 

woningprijzen in de Randstad74.  

Mede als reactie op de droogteperioden van 2018, 2019, 2020 en 2022 hebben verschillende overheden een 

koerswijziging ingezet ten aanzien van het vasthouden van water. Terwijl waterschappen in het verleden 

primair waren gericht op een efficiënte aan- en afvoer van water is er een groeiend bewustzijn dat vasthouden 

en bufferen van water nodig zijn, bijvoorbeeld door de waterpeilen langer hoog te houden, minder water af te 

voeren, het aanleggen van waterbergingsgebieden en extra waterinlaat naar sloten en rivieren75. Diverse 

waterschappen, gemeenten en provincies verlenen subsidies aan particulieren, verenigingen of scholen om 

 
71 Deltaprogramma, 2022. Versnellen, verbinden, verbouwen. Nationaal 2023. Hoofdlijnen. Deltaprogramma, Den Haag. 
72 Deltares, Bosch Slabbers en Sweco (2021), Op waterbasis. Grenzen aan de maakbaarheid van ons watersysteem. 
https://www.deltares.nl/app/uploads/2021/07/Op-Waterbasis.pdf 
73 Franken, Ron en Ed Beije, 2022. Woningbouw ontwikkeling op ongunstige locaties voor waterhuishouding of 
bodemdaling 2000-2021. PBL / CBS. Bijlage bij advies 2022 van de Signaalgroep aan het Deltaprogramma. 
74 CBS, 2022a. Trek uit de Randstad blijft toenemen. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/32/trek-uit-de-randstad-blijft-
toenemen 
75 Unie van Waterschappen, 2022. Wat doen waterschappen tegen de droogte? https://unievanwaterschappen.nl/wat-
doen-waterschappen-tegen-de-droogte/ 
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regenwater vast te houden en zo de gevolgen van klimaatverandering in de bebouwde omgeving te 

verminderen76. Er gelden adviezen aan bewoners om weinig water te gebruiken, en waterbedrijven kunnen in 

een droge periode de waterdruk in het netwerk verlagen77. Burgers worden opgeroepen om hun tuin te 

vergroenen78.  

In de Monitor Brede Welvaart / Sustainable Development Goals zijn de volgende indicatoren relevant voor dit 

aandachtsgebied: 

• Mate van waterstress (SDG 6: Schoon water en Sanitair). Dit is de verhouding tussen het totale 
zoetwater dat door alle belangrijke sectoren wordt onttrokken en de totale hernieuwbare 
zoetwaterbronnen, rekening houdend met de eisen voor het milieu. Op de middellange termijn (8 
jaar; 2014-2021) is geen sprake van een trend (voorheen was deze negatief). Nederland neemt binnen 
Europa een middenpositie in79. 

 

• Groenblauwe ruimte (SDG 15: Leven op het land). Dit is de oppervlakte groene- en zoetwatergebied 
per inwoner. Reguliere landbouwgrond maakt hier geen deel van uit. De trend op de middellange 
termijn is negatief80. 

 

Samenvattend voor de indicatoren zien we dat voor waterstress nog geen trend gemeten kon worden in 2020. 

Het KNMI geeft ook aan dat de droogtes in 1921 en 1976 extremer zijn geweest81. Of en hoe dit een trend 

wordt (bv door snellere opeenvolging van droge jaren) is wel iets omin de gaten te houden. Voor de 

hoeveelheid groenblauwe ruimte per inwoner was in 2020 wel een negatieve trend zichtbaar: er is dus 

geleidelijk minder groene ruimte beschikbaar. 

Relevantie voor het Deltaprogramma 

Het voorgaande laat zien dat de klimaatopgave en het aantal woningen op ongunstige locaties voor 

waterhuishouding en bodemdaling toenemen. Het is de vraag of het al lukt om Nederland klimaatbestendiger 

te maken, met name wat betreft de operationalisering van het principe dat water en bodem sturend moeten 

zijn voor de ruimtelijke inrichting en het vasthouden van water is nog niet duidelijk vormgegeven. In 

combinatie met de watertekorten in de zomer zal het belang van versnellen en intensiveren van het proces 

van ruimtelijke adaptatie de komende jaren alleen maar urgenter worden.   

 
76 Laathetregenen, 2018. Subsidie. Ontvang subsidie. Koop een ton. https://www.laathetregenen.nl/regenton-installeren-
afkoppelsteen/subsidie/ 
77 Dagblad van het Noorden, 2018. Waterbedrijf Groningen spaart water door druk te verlagen. 
https://dvhn.nl/groningen/Waterbedrijf-Groningen-spaart-water-door-druk-te-verlagen-23397856.html 
78 Steenbreek, 2022. De steenbreekmissie. https://steenbreek.nl/focus/ 
79 CBS, 2022b. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. SDG 6 Schoon water en sanitair. 
https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2022/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-nederlandse-
context/#sdg-6-schoon-water-en-sanitair 
80 CBS, 2022c. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. SDG 15 Leven op het land. https://longreads.cbs.nl/monitor-
brede-welvaart-en-sdgs-2022/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-nederlandse-context/#sdg-15-leven-op-het-land 
81 Daniels, Emma, 2021. Recente droogtes in historisch perspectief. https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/recente-
droogtes-in-historisch-perspectief 
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Handelingsperspectief voor het Deltaprogramma  

• Snel met provincies, gemeenten en waterschappen in gesprek gaan waar en hoe in de toekomst nog 
kan worden gebouwd met het oog op de verdere toekomst, zodat de kwetsbaarheid ondanks het 
oplossen van de wooncrisis afneemt in plaats van toeneemt, bijvoorbeeld door af te spreken waar bij 
voorkeur niet meer wordt bijgebouwd; 

• Ambtenaren die werken op het gebied van klimaatadaptatie bij gemeenten zo concreet mogelijke 
ondersteuning te bieden bij het in uitvoering brengen van klimaatadaptatiebeleid, bijvoorbeeld met 
training vanuit DPRA, intervisiegroepen voor gemeenteambtenaren onderling en ophalen wat 
gemeenten nodig hebben vanuit het Rijk om klimaatadaptatie te verbinden met ander beleid;  

• Te onderzoeken hoe bestaande duurzaamheidssubsidies aangepast kunnen worden om 
woningeigenaren bij te staan in de transitie naar klimaatbestendig wonen. 

 

5. Aandachtsgebied financiële factoren 

Financiële factoren kunnen invloed hebben op de weerbaarheid van huishoudens omdat ze zich hierdoor al of 

niet kunnen voorbereiden op gevolgen van klimaatverandering. Zowel inkomen als opbouw van vermogen 

kunnen daarvoor relevant zijn. In Nederland leven ongeveer een miljoen mensen onder de armoedegrens116. 

Behalve een laag inkomen hebben deze mensen ook vaak een flexibel contract, zijn ze zzp-er of hebben ze 

problematische schulden. Door armoede en de onvoorspelbaarheid van het inkomen zijn veel van deze 

mensen meer op de korte termijn gericht. Uit onderzoek naar verduurzaming voor de energietransitie (wat 

vergelijkbaar zou kunnen zijn met klimaatadaptatie) blijkt dat door een laag inkomen en een slechte 

gezondheid mensen worden afgeremd om in hun woning te investeren116. Uit een studie naar de invloed van 

inkomen en het bezit van een huur- dan wel koopwoning op het nemen van klimaatmitigatie maatregelen82 

blijkt dat mensen met een koopwoning meer mogelijkheden hebben om hun huis te verduurzamen dan 

mensen met een huurwoning Overigens neemt met het vermogen van huishoudens de bereidheid tot 

investeren niet vanzelf toe: deze wordt voor het grootste deel bepaald door  de visie van mensen op 

klimaatverandering. 

De afgelopen jaren versnellen sommige economische ontwikkelingen door corona en de oorlog in Oekraïne, 

zoals toenemende inflatie en sterke groei van de energieprijzen (zie Figuur 5). De koopkracht van huishoudens 

neemt in 2022 met 2,7% af. Deze ontwikkelingen vergroten de verschillen in de maatschappij, omdat 

huishoudens met een laag inkomen en een hoog energieverbruik (door verouderde woningen) extra getroffen 

worden. De kosten voor levensonderhoud van alle huishoudens gemiddeld stijgen tussen 1 en 5%, afhankelijk 

van de woning, terwijl de stijging voor de 20% laagste huishoudens varieert tussen 2 en 8%. Door de krappe 

arbeidsmarkt is er een kans dat de inflatie komende jaren deels gecompenseerd wordt door hogere lonen. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau signaleerde in 2019 dat de afgelopen 10 jaar bij een deel van de bevolking 

de subjectieve kwaliteit van leven is gedaald en bij een ander deel de kwaliteit is toegenomen117. Het verschil 

wordt bepaald door opleiding, inkomen, het hebben van werk en gezondheid. Er is een grote middengroep van 

ongeveer 85% waarmee het niet goed of slecht gaat en een groep van ongeveer 9% waarmee het opvallend 

goed gaat. Met ongeveer 3% van de samenleving gaat het opvallend slecht, los van de conjunctuur, omdat 

deze mensen over heel weinig hulpbronnen beschikken. Uit internationaal onderzoek naar ‘environmental 

justice’ blijkt dat milieu- en klimaatrisico’s groter zijn voor groepen waar het sociaal-economisch slecht mee 

gaat83. Zij hebben bijvoorbeeld minder groene ruimte tot hun beschikking. Als het Deltaprogramma ook iets 

voor deze huishoudens wil betekenen is daar waarschijnlijk een extra inspanning voor nodig. 

 

 
82 PBL, 2020. Energietransitie en de monitoring van betaalbaarheid. https://www.pbl.nl/publicaties/energietransitie-en-de-
monitoring-van-betaalbaarheid 
83 Aalbers, Carmen, Sjerp de Vries, Rob Swart, Channah Betgen and Michiel van Eupen, 2014. Socioecological inequalities in 
European urban areas. A first exploration of incidences, causes, consequences and assessment methods. Wageningen UR, 
Environmental Sciences Group (ESG), Wageningen 
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Figuur 5 : Economische ontwikkeling en inflatie84 

Indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart: 

• Laag inkomen en weinig vermogen (SDG 10.1 Ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en 
ongelijkheid). Huishoudens met een laag inkomen en weinig of geen vermogen om dit te 
compenseren zijn kwetsbaar. Hun aandeel is verder afgenomen, naar 5,4 procent in 2020. Deze 
indicator is ook relevant vanuit het perspectief ‘Omvang van kwetsbare groepen’85. 

 

• Mediaan vermogen van huishoudens (Brede welvaart ‘later’; SDG 1: Geen armoede; 
Schokbestendigheid: levensonderhoud van huishoudend). Net als bij de inkomens, is ook bij het 
vermogen de langjarige trend stijgend. De almaar stijgende huizenprijzen zijn een belangrijke motor 
hierachter. Het mediane vermogen van Nederlandse huishoudens was op 1 januari 2020 64,6 duizend 
euro86. 

 

Samenvattend over de indicatoren: in 2020 nam de gemiddelde welvaart van huishoudens toe. De huidige 

inflatie is nog niet in deze cijfers meegenomen. De omvang van de kwetsbare groep is 5,4%, dus het betreft 

ongeveer een half miljoen huishoudens. 

 
84 CPB, 2022. Centraal Economisch Plan 2022, CPB Raming maart 2022, https://www-cpb-
nl.ezproxy.library.wur.nl/centraal-economisch-plan-cep-2022 
85 CBS, 2022k. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. SDG 10.1 Ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en 
ongelijkheid. https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2022/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-
nederlandse-context/#sdg-101-ongelijkheid-verminderen-sociale-samenhang-en-ongelijkheid 
86 CBS, 2022l. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. SDG 1 Geen armoede. https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-
welvaart-en-sdgs-2022/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-nederlandse-context/#sdg-1-geen-armoede 
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Relevantie voor het Deltaprogramma 

De circa 500.000 huishoudens die al in 2020 niet goed mee konden doen aan investeringen in klimaatadaptatie 

concentreren zich in wijken met sociale woningbouw. Wanneer dit wijken zijn met lage kwaliteit woningen 

(energielabel E, F, G) en weinig groene ruimte, zijn daar ook meer hitte- en gezondheidsproblemen te 

verwachten. Zonder hulp van buiten zijn deze huishoudens waarschijnlijk niet in staat hun woning en 

woonomgeving aan te passen aan klimaatverandering.  

Handelingsperspectief voor het Deltaprogramma  

• Ongeveer 300 woningcorporaties in Nederland hebben een bezit van bijna 2,3 miljoen sociale 
huurwoningen waar 4 miljoen mensen wonen87 88. Daarvan zijn er naar schatting 500.000 heel weinig 
zelfredzaam. In de sociale huursector kan een extra inspanning nodig zijn om klimaatadaptatie doelen 
te bereiken.  

• Gemeenten zouden meer adaptatiemaatregelen in de openbare ruimte kunnen realiseren, zolang de 
koopkracht te zwak is om in eigen woningen te kunnen investeren. 

 

6. Aandachtsgebied Informatie  

In 2007 is door de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar het 

waterbewustzijn in Nederland89. Hieruit bleek dat Nederlanders zich in het algemeen goed beschermd voelen 

tegen watergerelateerde risico’s. In gebieden waar recent een (bijna) overstroming heeft gespeeld was het 

waterbewustzijn hoger, maar ook daar bereidde zich vrijwel niemand op een crisis voor. Bij lokale bestuurders 

stonden overstromingen niet hoog op de agenda en zij vermeden publieke communicatie om geen angstige 

reacties te veroorzaken. Boeren dachten vaker na over wateroverlast. Waterprofessionals vonden dat het 

hoger op de agenda zou moeten staan. Het OECD-rapport over het Nederlandse waterbeheer uit 2014 gaf 

nogmaals aan dat Nederland veel doet aan preventie maar dat het waterbewustzijn bij de inwoners laag was 

(OECD, 2014).  

Sindsdien wordt elke twee jaar het waterbewustzijn van de Nederlanders onderzocht. In 2016 bleek het 

waterbewustzijn hoger te zijn in evacuatiegebieden90. Uit een onderzoek in 2020 blijken de Nederlanders de 

kwetsbaarheid van Nederland voor overstromingen nog steeds te onderschatten91. Gemiddeld denkt men dat 

45% van Nederland onder water kan komen terwijl dit in werkelijkheid 60% is. Er werd ook een groot 

vertrouwen gemeten in de maatregelen van de Nederlandse overheid. 

Informatievoorziening kan invloed hebben op de weerbaarheid van de bevolking. Informatie kan de 

risicoperceptie beïnvloeden, zorgen voor een adequate respons in noodgevallen, en de bereidheid vergroten 

om te investeren in bescherming . Landelijke bewustwordingscampagnes zoals ‘Waterbazen’ van de Unie van 

Waterschappen92 zijn hier op gericht. Sommige waterschappen hebben een subsidieregeling ingesteld voor 

 
87 Aedes, 2022. Aedes Vereniging van woningcorporaties. https://aedes.nl/ 
88 CBS, 2021. Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio https://www.cbs.nl/nl-
nl/cijfers/detail/82900NED 
89 Van Alphen, Jos, et al, 2007. Waterbewustzijn en waterbewust gedrag in relatie tot waterveiligheid. Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie, Den Haag 
90 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, IPO, VNG, Vewin en 
Deltaprogramma, 2016. Waterpeil. Monitor waterbewustzijn in Nederland. In: Ons Water, 
https://klimaatadaptatienederland.nl/@212601/waterpeil/ 
91 Van Thiel, Lisanne en Philine Mol, 2020. Waterbewustzijn van de Nederlandse bevolking. 
Hoogwaterbeschermingsprogramma / Kantar, https://klimaatadaptatienederland.nl/en/@237838/waterbewustzijn-van-
de-nederlandse-bevolking/ 
92 Waterschappen, 2022. Ben jij een echte waterbaas? https://www.waterschappen.nl/waterbazen/ 
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watermaatregelen93. Ook wordt energie gestoken in watereducatie op scholen, zoals op de website 

Watereducatie94.  

Terwijl dit voor de watersector vrij ver ontwikkeld is, lijkt het bredere thema klimaatbewustzijn nog in een 

priller stadium te zijn. Er is een handleiding ontwikkeld hoe een overheid in het algemeen gedragsverandering 

kan bereiken (dus niet specifiek op het waterdomein gericht maar bijvoorbeeld ook toepasbaar op gezondheid 

of verkeersveiligheid). Deze handleiding is gemaakt door het Ministerie van Algemene Zaken95 en zal door 

DPRA voor klimaatbewustzijn toegepast gaan worden. Sommige gemeenten ontwikkelen informatie voor 

inwoners over aanpassing aan klimaatverandering, zoals Amsterdam96 97, Groningen98 en Rotterdam99). 

Dordrecht en Rotterdam bieden bewoners in buitendijks gebied specifieke overstromingsinformatie aan. 

Het CBS monitort de klimaatbewuste leefstijl, wat vooral betrekking heeft op klimaatmitigatie (bv mobiliteit en 

dieet)100. Ook hieruit blijkt dat de kennis over klimaatverandering aanwezig is en dat men zich wel zorgen 

maakt, maar dat het zich niet vertaalt in gedragsverandering. Factoren die een verschil kunnen maken zijn het 

vertrouwen in eigen invloed op het tegengaan van klimaatverandering, het gevoel medeverantwoordelijk te 

zijn voor CO2-uitstoot, kosten-batenanalyse van klimaatmaatregelen, houding tegenover maatregelen van de 

overheid en zorgen over de toestand van het klimaat61. 

Relevantie voor het Deltaprogramma 

Er is op het internet heel veel informatie beschikbaar over weer-gerelateerde risico’s, gericht op het algemene 

publiek. Het is niet duidelijk hoe groot de bekendheid van deze informatiebronnen is bij het brede publiek. Als 

de algemene informatie het grote publiek bereikt (zoals het geval is met de weerwaarschuwingen van het 

KNMI), is het nog steeds de vraag hoeveel inwoners zich daadwerkelijk voorbereiden.  Ook in gebieden waar 

hittegolven uitstekend kunnen worden voorspeld vallen veel hitteslachtoffers, en vooral als mensen een 

overstroming of klimaatextreem nog niet eerder hebben meegemaakt is het lastig om ze te bereiken met 

waarschuwende informatie101.  Het is voor het Deltaprogramma van belang dat er een effectieve 

informatievoorziening is over klimaat(adaptatie)aangelegenheden waardoor een groot deel van de 

huishoudens de risico’s juist inschat en ook weet wat te doen in geval van nood. 

Handelingsperspectief voor het Deltaprogramma 

• Gemeenten en waterschappen inschakelen als bestuurslagen die dichter bij de bewoners staan om 
bewoners over klimaatrisico’s te informeren. Dit kan meer op maat gesneden informatie zijn, 
bijvoorbeeld over droogte en natuurbranden in hoog Nederland en over overstroming in kust- en 
riviergemeenten;  

 
93 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 2022. Wat doe jij? 
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/u-en-het-water/samenwaterproof/wat-doe-jij/ 
94 Watereducatie, 2022. Watereducatie – Het portaal voor onderwijs en water. https://watereducatie.nl/ 
95 Ministerie van Algemene Zaken, 2020. Handleiding CASI (PDF). 
https://www.communicatierijk.nl/documenten/publicaties/2019/03/08/handleiding-casi 
96 Kennisportaal Klimaatadaptatie, 2022. Hoe Amsterdam Rainproof bewoners bereikt. 
https://klimaatadaptatienederland.nl/actueel/actueel/nieuws/2022/amsterdam-rainproof-bewoners-bereikt/ 
97 Amsterdam Rainproof, 2022. Is jouw gebouw al klaar voor de volgende hittegolf? https://www.rainproof.nl/ 
98 Groningen Klimaatbestendig, 2022. Natuurlijk woon je in Groningen. https://groningenklimaatbestendig.nl/ 
99 Rotterdams Weerwoord, 2022. Handen uit de mouwen. https://rotterdamsweerwoord.nl/handen-uit-de-mouwen/ 
100 Kloosterman, Rianne, Math Akkermans, Carin Reep, Marleen Wingen, Hermine Molnár - In 't Veld, Jacqueline van 
Beuningen, 2021. Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020. 7. 
Klimaatbewuste leefstijl. 7. Klimaatbewuste leefstijl (cbs.nl) 
101 Erin Coughlan de Perez, Kristoffer B. Berse, Lianne Angelico C. Depante, Evan Easton-Calabria, Elton Pierre R. Evidente, 
Theodore Ezike, Dorothy Heinrich, Christopher Jack, Alfredo Mahar Francisco A. Lagmay, Selma Lendelvo, Joalane 
Marunye, Daniel G. Maxwell, Sonia Binte Murshed, Christopher Garimoi Orach, Mecthilde Pinto, Leah B. Poole, Komal 
Rathod, Shampa, Carolyn Van Sant, 2022. Learning from the past in moving to the future: Invest in communication and 
response to weather early warnings to reduce death and damage. Climate Risk Management 38, 2022, 100461 
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• Blijven werken aan een ‘betrouwbare overheid’: vertrouwen in de overheid is een factor voor 
bewoners  om het belang van risico-informatie in te schatten102; 

• Versterken van de samenwerking met klimaatpsychologen en communicatiespecialisten. Dit draagt bij 
aan een beter inzicht in de factoren die een rol spelen bij het beoordelen van (nieuwe) risico-
informatie en aan een betere toespitsing van risico-informatie voor specifieke doelgroepen.  

7. Aandachtsgebied crisis in de praktijk 

Met alle relevante veiligheidsregio’s in Nederland is een gesprek op gang gekomen over de risico’s van een 

overstroming (zie thema Grip of Grilligheid).  

Er is in Nederland een duidelijke structuur voor het signaleren van en communiceren over aan het weer 

gerelateerde risico’s. Het KNMI waarschuwt voor risicovol of extreem weer en houdt contact met 

Rijkswaterstaat, waterschappen en veiligheidsregio’s103. Bij vastgestelde normen geeft het KNMI code geel of 

rood af, wat ook voor het brede publiek een duidelijk signaal is. Rijkswaterstaat publiceert de actuele en 

verwachte waterstanden in de hoofdwateren vrijwel ‘real time’ op een openbaar toegankelijke kaart104. Bij 

regionale wateren hebben de waterschappen het voortouw, bij andersoortige risico’s zoals hitte en 

natuurbranden zijn de veiligheidsregio’s en gemeenten aan zet. De brandweer heeft zich intussen ontwikkeld 

tot een algemene calamiteitendienst. Er is een website voor natuurbrandrisico105.  

Een rapport over keteneffecten bij extreme weersomstandigheden106 signaleert dat vitale systemen als 

elektriciteit, telecommunicatie en internet kunnen uitvallen bij extreem weer, en dat bewoners dan een tijd 

zelfredzaam moeten zijn. Dit betekent dat inwoners voorbereid zouden moeten worden op zulke 

omstandigheden. 

De evaluaties van de hoogwatercrisis in Limburg in juli 2021 hebben enkele belangwekkende conclusies 

opgeleverd (Tabel 6).  

Tabel 6: Conclusies uit evaluaties van de watersnood in Zuid-Limburg in juli 2021 

Evaluatierapport Hoogwater 
Limburg Ministerie I&M107, 108  

Evaluatie Veiligheidsregio Zuid-
Limburg109 en Leerevaluatie 
Waterschap Limburg 110 

Inwoneronderzoek111  

Op 12 juli was door KNMI code 
geel afgegeven. Op 14 juli werd 
dit code rood, mede door de vele 
hulpvragen aan hulpdiensten. Het 
was een onbekend scenario en 

De formele crisisaanpak bleek niet 
te werken en werd losgelaten; het 
was beter geweest anderen te 
informeren over deze alternatieve 
aanpak 

Ongeveer de helft van de 
respondenten wist van tevoren 
niet wist dat de Geul of de Gulp 
konden overstromen. 40% had de 
NLAlert ontvangen en 17% had 

 
102 De Boer, J., Botzen, W., en Terpstra, T. (2012). Percepties van burgers over binnen- en buitendijks wonen. Instituut voor 
Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit & HKV lijn in water i.o.v. Rotterdam Climate Initiative. Gemeente Rotterdam, 
Rotterdam. 
103 KNMI, 2022a. Veiligheid. https://www.knmi.nl/producten-en-diensten/veiligheid 
104 Rijkswaterstaat, 2022. Rijkswaterstaat Waterinfo. Waterhoogte. https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterhoogte/ 
105 Natuurbrandrisico, 2022. https://www.natuurbrandrisico.nl/ 
106 INFRAM, 2015. Hoofdlijnen Rapport Keteneffecten bij extreme weersomstandigheden. Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, DGRW, Project NAS, INFRAM B.V., Maarn 
107 Bakker, M., E. Berger, M. van Duin, S. Broeder en O. Karacan, 2022. Hoogwater in Limburg: de aanpak van 
Rijkswaterstaat. Een evaluatie om als crisisorganisatie te leren van de inzet. Nederlands Instituut Publieke Veiligheid 
(NIPV), Arnhem 
108 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2022. Leerevaluatie Departementale Crisisbeheersing Hoogwater en 
Wateroverlast juli 2021. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Departementaal Coördinatiecentrum 
Crisisbeheersing, Versie 1.0. COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Rotterdam 
109 Veiligheidsregio Zuid-Limburg, 2021. Voorbij het ergste scenario. Leerevaluatie hoogwater Veiligheidsregio Zuid-
Limburg, COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, Rotterdam 
110 Waterschap Limburg, 2022. Een crisis van ongekende omvang. Leerevaluatie watercrisis juli 2021. COT Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement, Rotterdam 
111 Flycatcher, 2021. Overstroming juli 2021. In opdracht van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, https://www.flycatcher.eu/nl/ 
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daardoor werd pas opgeschaald 
naar een nationaal crisisteam 
toen mensen in Limburg al 
wateroverlast hadden. 

van anderen over de NLAlert 
gehoord. De informatie die de 
bewoners tijdens de ramp kregen 
vonden ze onvoldoende 

Rijkswaterstaat had een 
calamiteitenplan voor de Maas 
maar niet voor de zijrivieren Roer, 
Hambeek, Geul en Gulp 

Er was geen plan voor de 
evacuatie van bewoners. Ze 
werden eerst verzocht binnen te 
blijven en daarna toch om te 
vertrekken 

Ruim de helft heeft maatregelen 
genomen om eigendommen te 
beschermen zoals de auto 
verplaatsen en spullen naar een 
hogere verdieping brengen.  

Gegevens over waterstanden in 
Nederland zijn bijna real-time 
beschikbaar, maar partners die 
daar iets mee moeten doen, zoals 
de veiligheidsregio’s, konden die 
data zonder extra communicatie 
door Rijkswaterstaat niet 
interpreteren 

De schade van deze crisis was 1,8 
miljard euro 

Een ruime meerderheid had geen 
evacuatie verwacht en was er niet 
op voorbereid. Tweederde is 
daadwerkelijk geëvacueerd. 37% 
keerde terug naar een 
beschadigde woning en voor 15% 
verliep de terugkeer heel slecht, 
omdat hun huis beschadigd was. 

Samenwerkingsafspraken met alle 
betrokken partners ontbraken, 
zoals de gemeenten, het 
waterschap, de veiligheidsregio’s 
en de brandweer 

 De helft van de respondenten 
heeft anderen geholpen, vooral 
met het verplaatsen van inboedel 
en het plaatsen van schotten 
en/of zandzakken. Ook hebben 
mensen eten en drinken voor 
anderen verzorgd. Een website 
voor vrijwilligers is tijdelijk 
beschikbaar gesteld voor hulp bij 
de overstromingen in Zuid-
Limburg, waarna zich 1500 
vrijwilligers hebben gemeld en 
ruim 500 hulpvragers. Ook was 
een Facebook pagina actief om 
mensen met elkaar in contact te 
brengen, met 3800 leden 

 

Sinds 2012 kunnen Nederlanders zich bij een verzekeraar verzekeren tegen overstromingsschade d.m.v. het 

afsluiten van een ‘overstromingsverzekering’. De Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS) voorziet in 

een structurele regeling waarmee het Rijk een tegemoetkoming kan geven in het geval van schade door 

overstromingen. De website van de Rijksoverheid geeft aan dat naast de WTS (voor onverzekerbare schade) 

ook een coulanceregeling in het leven is geroepen voor schade die mogelijkerwijs wel verzekerbaar was112. 

Daarnaast stelt het Rijk een bijdrage aan akkerbouwers beschikbaar voor geleden schade en aan gemeenten 

en veiligheidsregio’s voor rampenbestrijding. 

Relevantie voor het Deltaprogramma  

De diverse evaluaties van de hoogwatercrisis in Zuid-Limburg geven duidelijke mogelijkheden voor verbetering 

aan van de derdelaags veiligheid. De crisisvoorbereiding moet specifieker en fijnmaziger worden en meer bij 

 
112 Rijksoverheid, 2022. Financiële steun voor getroffen inwoners en ondernemers in Limburg en Noord-Brabant. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afhandeling-schade-wateroverlast-limburg-en-noord-brabant/financiele-
steun-voor-getroffen-inwoners-en-ondernemers-in-limburg-en-noord-brabant 
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lagere overheden worden neergelegd. Omdat bewoners elkaar in deze situaties vaak helpen heeft het ook al 

meerwaarde wanneer een deel van de bewoners op een ramp is voorbereid. 

Handelingsperspectief voor het Deltaprogramma 

• Meer aandacht voor overstromingsrisico’s van kleinere rivieren; 

• Beter vertalen van informatie op Rijksniveau naar de diverse andere spelers die een rol hebben in een 
calamiteit; 

• Beter voorbereiden van inwoners op tijdelijke zelfredzaamheid tijdens een crisis. 
 

8. Aandachtsgebied kwetsbare groepen  

In de derdelaags waterveiligheid is vaak aandacht voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door ziekenhuizen en 

locaties voor ouderenzorg op te nemen in de protocollen voor crisisrespons. Ook hitteplannen besteden 

uitgebreid aandacht aan ouderen en mensen met risicovolle aandoeningen. In deze paragraaf onderzoeken we 

de vraag wat kwetsbare huishoudens eventueel extra nodig hebben om derdelaags veiligheidsmaatregelen 

ook voor hun effectief te laten zijn 

Op zoek naar kwetsbare plekken in de maatschappij voor klimaatverandering komen we eerst bij de vraag 

welke groepen mensen extra kwetsbaar kunnen zijn. We kunnen daarbij denken aan de volgende groepen113 
114 115: 

• mensen met een lichamelijke beperking 

• mensen met een (licht)verstandelijke beperking 

• mensen met chronisch psychische problemen 

• mensen met lichte opvoed- en opgroeiproblemen 

• mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld 

• mensen die uitgesloten (dreigen te) worden wegens hun seksuele oriëntatie 

• ouderen 

• mensen die tot de eerste generatie allochtonen behoren 

• mensen die in een huishouden leven zonder inkomsten uit werk 

• mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen 

• mensen die in een eenouderhuishouden leven met afhankelijke kinderen 

• mensen die dakloos zijn 

• mensen met meervoudige problematiek (waaronder verslaafden) 
 

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe, ook omdat de gemiddelde levensverwachting toeneemt116. 

Tegelijk nemen het aantal mantelzorgers en het aantal professionals in de gezondheidszorg af. Het aantal 

eenpersoonshuishoudens neemt toe, vooral bij ouderen boven 85 jaar117. De zorg voor alleenwonende 

ouderen gaat niet altijd goed116. In de Water-Evacuatiegids wordt genoemd dat oudereninstellingen prioriteit 

 
113 CBS, 2022. Kwetsbare groepen. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/24/94-duizend-nederlanders-volgden-eu-
arbeidsmarkttraject/kwetsbare-groepen 
114 Brouwer, Jaap Jan (Red), Femmianne Bredewold, Robert Didden, Xavier Moonen, Mathijs Vervloed, Luc de Witte, 2019. 
Toekomstwijzer kwetsbare groepen 2019 – 2025, Platform Koplopers in de zorg, 
https://www.managementimpact.nl/content/uploads/2019/04/toekomstwijzer-Kwetsbare-groepen.pdf 
115 Movisie, 2010. Kwetsbare groepen in beeld. Projecten, trainingen en publicaties. MOVISIE, Utrecht, www.movisie.nl 
116 Van Noije, Lonneke, Debbie Verbeek-Oudijk, Jos de Haan (Red), 2021. Kwesties voor het kiezen 2021. Analyse van vijf 
urgente maatschappelijke vraagstukken voor de komende kabinetsperiode. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 
117 Wennekers, Annemarie, Jeroen Boelhouwer, Crétien van Campen. Jeanet Kullberg (Red), 2019. De sociale staat van 
Nederland 2019. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 
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moeten krijgen bij een overstroming118, maar als de meeste ouderen zelfstandig blijven wonen zijn zij lastiger 

in kaart te brengen. 

Er zal altijd een percentage mensen voorkomen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, en een 

percentage ouderen. Wat wel kan veranderen is hoe de maatschappij met deze groepen omgaat. Zo is in het 

laatste decennium een beleid ingezet naar extramuralisering/ de-institutionalisering: beschermde 

woonplekken zoveel mogelijk opheffen (alleen nog voor de meest ernstige problematiek) en streven naar 

zelfstandig wonen van deze groepen114. Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare mensen vaak in de maatschappij 

niet warm worden ontvangen en dat zij zich niet naar meer zelfstandigheid weten te ontwikkelen. Ook is het 

beeld dat mensen met psychische problematiek naar de stad trekken en dat zij zich concentreren in zwakkere 

wijken. Er is een clustering van wijken met een ongezonde leefstijl en sociale problematiek in het Noordoosten 

van Nederland119.  

Een ander deel van de groep kenmerkt zich door sociaaleconomische problematiek. Er is vaak een 

wisselwerking tussen deze kenmerken, oftewel er is vaak sprake van multiproblematiek119. Laag opgeleide 

mensen hebben bijvoorbeeld vaker gezondheidsproblemen en economische problemen. Multi-problematiek 

concentreert zich in bepaalde wijken met goedkope woningen. Vanwege hun kwetsbaarheid verkeren deze 

mensen in veel gevallen in een sociaal isolement115.  

Het IPCC verwacht dat de gevolgen van klimaatverandering ernstiger zullen uitpakken voor kwetsbare 

groepen, onder andere als gevolg van ongelijkheid, armoede en gebrek aan kennis over klimaatverandering120. 

Wanneer adaptatiemaatregelen niet speciaal rekening houden met gemarginaliseerde groepen kunnen deze 

maatregelen de ongelijkheid juist versterken. Er is waarschijnlijk publiek geld nodig, aldus IPCC, om deze 

verschillen kleiner te maken en ook adaptatie voor kwetsbare groepen te realiseren. Ook kunnen de drempels 

naar privaat geld hiervoor worden verlaagd. Verder moeten de kwetsbare groepen actief bij het 

adaptatiebeleid worden betrokken. 

Klimaatgerelateerde risico’s treffen vooral mensen met een zwakkere gezondheid en mensen met een laag 

inkomen121. Bepaalde kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen, mensen met luchtwegaandoeningen 

en mensen met hart- en vaataandoeningen zijn extra gevoelig voor hitte119. Omdat Nederland vergrijst zal 

hittestress in de toekomst een groter probleem worden. Bij ouderen raakt de vochtregulatie makkelijk 

verstoord waardoor in warme zomers meer overlijdens te zien zijn122. Blootstelling aan hoge temperaturen 

komt meer voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische achtergrond (laag inkomen, lage opleiding en 

werkloosheid) en in steden123.  

Mensen met een laag inkomen kunnen de kosten voor klimaatmaatregelen voor hun woning (bijvoorbeeld 

zonwering, dakisolatie, funderingsherstel of waterbestendige kelders) minder goed opbrengen121. Het SCP 

 
118 Ministerie van Veiligheid en Justitie, Veiligheidsberaad, Unie van Waterschappen en de Stuurgroep Management 
Watercrises en Overstromingen (SMWO), 2017. Gids Informatie-uitwisseling bij overstromingen en ernstige wateroverlast. 
Strategische agenda Water en Evacuatie, https://onswater.ifv.nl/W-E-gids.pdf 
119 RIVM, 2018. Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018. Synthese | Nieuwe risico's https://www.vtv2018.nl/nieuwe-
risicos 
120 IPCC, 2022: Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, et al (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 3–33, doi:10.1017/9781009325844.001. 
121 Kind, Jarl, Gerben Koers, Jitske van Popering-Verkerk, Vivian Visser, Ton de Nijs, Remon Koopman, Martin Damen, 2020. 
Verkenning naar de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptie. Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma 
Water en Klimaat, 11205605-006-BGS-0001, Deltares, Delft 
122 Brouwer, Jaap Jan (Red), Wilco Achterberg, Mariëlle Emmelot – Vonk, Jan Hamers, Raymond Koopmans, Marcel Olde 
Rikkert, Jos Schols, Sytse Zuidema, 2019a. Toekomstwijzer ouderen 2019 – 2025, Platform Koplopers in de zorg, 
https://www.managementimpact.nl/content/uploads/2019/06/toekomstwijzer-ouderen.pdf 
123 EEA, 2018. Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures 
in Europe. European Environment Agency, EEA Report No 22/2018, doi:10.2800/324183, https://www.eea.europa.eu/ 
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waarschuwt voor een ‘Mattheus-effect’ in het klimaatbeleid, waardoor degenen die nu relatief goed af zijn 

erop vooruit gaan en degenen die er slechter voor staan er juist op achteruit gaan124.  

Deltares heeft via drie indicatoren in kaart gebracht in welke wijken kwetsbaarheid voor klimaatverandering 

vooral samenkomt: de leefbaarheidsscore (wijken met veel lage inkomens), de kwetsbaarheidsscore (wijken 

met veel kwetsbare ouderen) en de klimaatrisicoscore (wateroverlast en hitte)125.  

In de Monitor Brede Welvaart / Sustainable Development Goals zijn de volgende indicatoren relevant voor dit 

aandachtsgebied: 

• Ervaren regie over het eigen leven (Brede welvaart ‘hier en nu’). Op de middellange termijn is er 
geen sprake van een trend. Binnen de EU Staat Nederland op een hoge positie126. 

 

• Opleiding (Breder welvaart ‘hier en nu’ / ‘later’; SDG 4: onderwijskwaliteit). Ruim 35% van de 
Nederlandse bevolking heeft een hoger onderwijs diploma. Op de middellange termijn neemt dit 
percentage toe. Binnen de EU neemt Nederland met een middenpositie in (al moet er wel rekening 
gehouden worden met verschillen in onderwijssystemen tussen landen). Deze indicator is ook van 
belang vanuit het perspectief ‘Robuustheid van de economie’127. 

 

• Gezondheid (SDG 3: Goede gezondheid en welzijn). 4.3% van de Nederlandse bevolking ervaart 
ernstige beperkingen bij het dagelijks functioneren. De trend op de middellange termijn neemt af, en 
Nederland staat hiermee in de kopgroep van de EU. Deze indicator is ook van belang vanuit het 
perspectief “Omvang van kwetsbare groepen”)128.  

 

Samenvattend voor de indicatoren: Gemeten in percentages lijkt de kwetsbaarheid van individuele inwoners 

van Nederland af te nemen en we hebben over het algemeen een hoge positie op de Europese ranglijsten. Ook 

al gaat het met de meerderheid van de Nederlanders redelijk tot goed, er is nog steeds een significante groep 

mensen waarmee het niet goed gaat en die zich alleen met een extra, gerichte inspanning door de overheid 

kan aanpassen aan klimaatverandering. 

Relevantie voor het Deltaprogramma  

Maatregelen van het Deltaprogramma zijn nu gericht op de Nederlandse bevolking als geheel. Deze 

maatregelen zijn mogelijk niet voor iedereen voldoende. Het is bijvoorbeeld bekend dat wijken met een lagere 

 
124 De Kluizenaar, Yvonne, Christine Carabain en Anja Steenbekkers, 2020. Klimaatbeleid en de samenleving. Een korte 
samenvatting van inzichten uit het SCP-onderzoek op het vlak van duurzame samenleving. Sociaal en Cultureel Planbureau, 
Den Haag. 
125 https://www.atlasleefomgeving.nl/klimaatrisico-0 
126 CBS, 2022d. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. Brede welvaart ‘hier en nu’ https://longreads.cbs.nl/monitor-
brede-welvaart-en-sdgs-2022/brede-welvaarttrends/#brede-welvaart-hier-en-nu-3 
127 CBS, 2022e. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. SDG 4 Kwaliteitsonderwijs https://longreads.cbs.nl/monitor-
brede-welvaart-en-sdgs-2022/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-nederlandse-context/#sdg-4-kwaliteitsonderwijs 
128 CBS, 2022f. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. SDG 3 Goede gezondheid en welzijn 
https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2022/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-nederlandse-
context/#sdg-3-goede-gezondheid-en-welzijn 
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sociaaleconomische status vaak minder groene infrastructuur hebben. Ouderen en mensen met 

gezondheidsproblemen zijn als groepen wel in beeld, maar kunnen lastig op te sporen zijn omdat ze veelal 

zelfstandig blijven wonen. Laagopgeleide mensen en mensen met lage inkomens lijken nog niet in beeld te zijn 

bij het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie, bijvoorbeeld met het oog op hittestress. Daarvoor is een ander 

type kennis en een ander netwerk nodig die wat verder afstaat van Deltaprogramma actoren: kennis over 

sociale woningbouw, gezondheidszorg, welzijnswerk en sociaaleconomische ondersteuningsmethoden. 

Handelingsperspectief voor het Deltaprogramma 

• Omdat multiproblematiek zich concentreert in kwetsbare wijken kan vooral daar gestreefd worden 
naar aanvullende preventieve maatregelen voor klimaatadaptatie, zoals meer groen in een wijk. Deze 
maatregelen kunnen ook sociale cohesie en luchtkwaliteit verbeteren121. Daarbij wordt door de 
meeste auteurs een integrale aanpak aanbevolen inclusief participatie door de bewoners; 

• Via veiligheidsregio’s, GGD’s en gemeenten kan het Deltaprogramma meer kennis verzamelen over 
noden en mogelijkheden voor klimaatadaptatie bij kwetsbare groepen in de samenleving. 

• Ook in de derde laags maatregelen voor overstromingen kan een extra inspanning nodig zijn voor 
kwetsbare groepen. Wellicht kunnen zelfstandig wonende huishoudens met beperkingen bereikt 
worden via de netwerken waarmee lokale overheden mantelzorgers ondersteunen. 

 

9. Aandachtsgebied sociale netwerken  

Sociale netwerken en sociale cohesie kunnen op verschillende manieren van invloed zijn op het bereiken van 

de doelen van het Deltaprogramma, op verschillende schaalniveaus: 

• De mate van vertrouwen in de landelijke overheid kan het stemgedrag beïnvloeden en daarmee de 
steun voor landelijk beleid zoals het Deltaprogramma; 

• De mate van vertrouwen in de verschillende overheidslagen (landelijk, regionaal, lokaal) beïnvloedt of 
mensen worden bereikt met informatie om zich voor te bereiden op extreem weer (overstroming, 
hitte); 

• Het onderlinge vertrouwen tussen bewoners op wijk-, buurt- of dorpsniveau kan invloed hebben op 
de steun die mensen aan elkaar geven als er daadwerkelijk een crisis plaatsvindt. 

 

We gaan in deze paragraaf vooral in op het landelijke schaalniveau. Voor het vertrouwen in verschillende 

overheidslagen en de informatie die zij verschaffen over klimaatadaptatie verwijzen we naar het 

aandachtsgebied ‘Informatie’. Voor de rol van sociale cohesie tijdens een crisis verwijzen we naar het 

aandachtsgebied ‘Crisis’. 

Het Sociaal Cultureel Planbureau peilt regelmatig het vertrouwen in de regering. Het percentage respondenten 

dat een voldoende geeft schommelt rond de 50%, maar vertoont sinds de coronacrisis sterkere pieken en 

dalen129. In het vierde kwartaal van 2021 zakte het aantal mensen dat de regering een voldoende gaf naar 40% 

(zie Figuur 6). Recent onderzoek van SCP laat zien dat het vertrouwen in de landelijke regering nog altijd laag 

is130. 

 
129 Den Ridder, Josje, Lotte Vermeij, Ralf Maslowski en Leonard van ’t Hul, 2021. Burgerperspectieven 2021, kwartaal 4, 
COB, SCP, Den Haag 
130 SCP, 2022. Uitdaging komende politieke jaar: houd kritische burgers aangehaakt. Nieuwsbericht | 01-09-2022. 
https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2022/09/01/uitdaging-komende-politieke-jaar-houd-kritische-burgers-aangehaakt 
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Figuur 6: Vertrouwen in de regering, gemeten als percentage respondenten dat de regering een voldoende 

geeft 129 
 

De ‘Atlas van afgehaakt Nederland’131 onderzoekt de sociale cohesie op het landelijke niveau. Het rapport 

brengt factoren als inkomen, opleiding en gezondheid in verband met politieke voorkeuren en regionale 

verschillen in Nederland. Het rapport laat zien dat sociale cohesie en vertrouwen in de politiek kunnen 

veranderen wanneer mensen in moeilijke omstandigheden verkeren. Als indicatoren voor een gebrek aan 

vertrouwen kozen de auteurs niet stemmen of op protestpartijen stemmen. Volgens het rapport werkt de 

democratische besluitvorming in Nederland vooral goed voor jongeren, hoger opgeleiden en mensen met een 

bovenmodaal inkomen. Voor ouderen, laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen werkt het minder 

goed. De groepen waarvoor de democratie minder goed werkt zijn aan het ‘afhaken’: hun vertrouwen in de 

politiek keldert en zij participeren niet meer in de democratie of stemmen op ‘buitenstaanderpartijen’. De 

ongelijkheid volgt ook een regionaal patroon: vooral in het zuiden, in industriële regio’s, in (voormalige) 

groeikernen en in krimpgebieden in Noord- en Oost-Nederland komen veel afgehaakte Nederlanders voor. Een 

deel van de Nederlandse populatie voelt zich in de steek gelaten door ‘Den Haag’. Hun vertrouwen in de 

overheid is laag, wat ook van invloed kan zijn op het vertrouwen in klimaatadaptatiemaatregelen vanuit de 

overheid. Het is onbekend of dit nu al aan de hand is. 

Indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart zijn: 

• Vertrouwen in mensen (Brede welvaart ‘hier en nu’; SDG 10.1: sociale samenhang en ongelijkheid). 
Ruim 66% van de bevolking vindt de meeste mensen te vertrouwen. Op de middellange termijn 
(laatste 8 jaar) neemt dit percentage toe. Nederland staat in de kopgroep van de EU. Deze indicator is 
ook relevant vanuit het perspectief “Robuustheid van de samenleving”132. 

 

• Vertrouwen in instituties (Brede welvaart ‘Hier en nu’ / ‘Later’; SDG 16.2: Vrede, justitie en sterke 
publieke diensten: instituties). Bijna 67% van de bevolking heeft voldoende vertrouwen in instituties 

 
131 De Voogd, Josse en René Cuperus, 2021. Atlas van Afgehaakt Nederland. Over buitenstaanders en gevestigden. PON & 
Telos, https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/atlas-van-afgehaakt-nederland/ 
132 CBS, 2022g. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. SDG 10.1 Ongelijkheid verminderen: sociale samenhang en 
ongelijkheid. https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2022/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-
nederlandse-context/#sdg-101-ongelijkheid-verminderen-sociale-samenhang-en-ongelijkheid 
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(politie, tweede kamer, rechters). Op de middellange termijn (laatste 8 jaar) neemt dit percentage 
toe. Nederland staat in de kopgroep van de EU. Deze indicator is ook relevant vanuit het perspectief 
“Robuustheid van de samenleving”133. 

 

• Sociale cohesie (SDG 11.2 Duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving) Nederlanders geven 
de sociale cohesie gemiddeld een 6.4 als rapportcijfer. De binding met de eigen woonomgeving wordt 
daarbij afgeleid uit het aantal en de aard van de contacten met andere buurtbewoners, de 
tevredenheid met de bevolkingssamenstelling en de mate waarin men zich thuis voelt in de buurt. De 
tevredenheid heeft een stijgende trend134. 

 

• Vertrouwen in de rechtsstaat (SDG 16.1 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: veiligheid en 
vrede). Het vertrouwen in de rechtsstaat is een van de zes aspecten van deugdelijk bestuur die de 
Wereldbank meet door middel van de Worldwide Governance Indicators. Hoewel de trend dalend is, 
hebben Nederlanders nog altijd veel vertrouwen in het rechtssysteem, waaronder de politie en de 
rechtbanken. Alleen in de Scandinavische landen, Luxemburg en Oostenrijk is het vertrouwen groter. 
Deze indicator is ook relevant vanuit het perspectief “Slagkracht van de overheid”135.  

 

Samenvattend over de indicatoren: De Nederlandse samenleving is nog steeds robuust met positieve trends in 

vertrouwen in mensen, vertrouwen in instituties en sociale cohesie. Het vertrouwen in de rechtsstaat neemt af 

maar Nederland heeft ook voor die indicator nog steeds hoge positie in Europa.  

Relevantie voor het Deltaprogramma  

Er is een wisselwerking tussen maatschappelijk vertrouwen in overheid en rechtsstaat en het 

Deltaprogramma. Een gebrek aan vertrouwen in de overheid kan van invloed zijn op het vertrouwen in 

klimaatadaptatiemaatregelen vanuit de overheid. Ook kan een laag vertrouwen in de overheid de participatie 

in gebiedsprocessen bemoeilijken. Omgekeerd kan het Deltaprogramma het vertrouwen vergroten door 

maatregelen te nemen waar iedereen baat bij heeft. Een deel van de Nederlandse bevolking voelt zich nu al in 

de steek gelaten door ‘Den Haag’. Het is belangrijk dit niet verder te laten groeien.  

Handelingsperspectief voor het Deltaprogramma 

• Zorgen dat er voldoende aandacht naar de periferie blijft gaan: Groningen, Limburg en Oost-
Nederland, in deze regio’s is het vertrouwen in de overheid het laagst; 

• Zoeken naar communicatiemiddelen die aanslaan bij laagopgeleide groepen, bijvoorbeeld via het 
beroepsonderwijs of via bijscholingen; 

 
133 CBS, 2022h. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. SDG 16.2 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties. 
https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2022/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-nederlandse-
context/#sdg-162-vrede-justitie-en-sterke-publieke-diensten-instituties 
134 CBS, 2022i. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. SDG 11.2 Duurzame steden en gemeenschappen: leefomgeving. 
https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2022/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-nederlandse-
context/#sdg-112-duurzame-steden-en-gemeenschappen-leefomgeving 
135 CBS, 2022j. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022. SDG 16.1 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: veiligheid en 
vrede. https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2022/duurzame-ontwikkelingsdoelen-sdgs-in-de-
nederlandse-context/#sdg-161-vrede-justitie-en-sterke-publieke-diensten-veiligheid-en-vrede 
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• Zorgen dat vanuit alle geledingen van het Deltaprogramma met gerichte interesse en de juiste 
deskundigheid met alle inwoners omgegaan wordt, inclusief lager opgeleide bewoners. 

 

10.  Conclusies, discussies, aanbevelingen 

In dit essay hebben we de maatschappelijke weerbaarheid tegen klimaatverandering verkend. Hierbij 

gebruikten we de volgende definitie van maatschappelijke weerbaarheid: het vermogen van individuele 

personen, huishoudens of groepen mensen om te gaan met korte termijn schokken en geleidelijke 

verandering. Voor zes aandachtsgebieden hebben we verkend hoe de maatschappelijke weerbaarheid er in 

grote lijnen voor staat in Nederland, namelijk:  

• Ruimtelijke adaptatie 

• Financiële factoren 

• Informatievoorziening 

• Crisis in de praktijk 

• Kwetsbare groepen 

• Sociale netwerken. 
In deze afsluitende paragraaf maken we de balans op. We groeperen de observaties en ontwikkelingen in drie 

categorieën: ruimtelijk en financieel; informatievoorziening en crisis in de praktijk; kwetsbare groepen en 

sociale netwerken. Voor deze drie categorieën geven we adviezen in de vorm van concrete acties en van 

vervolgonderzoek. 

Ruimtelijke adaptatie en financiële factoren 

De klimaatopgave en het aantal woningen op ongunstige locaties voor waterhuishouding en bodemdaling 

nemen toe. In de toekomst zullen daarom naar verwachting meer huishoudens kwetsbaar zijn. Er zijn 

initiatieven om de inrichting van Nederland klimaatbestendiger te maken, maar het is de vraag of dit 

voldoende snel en grootschalig genoeg wordt uitgevoerd. Daarnaast zullen ook periodes met watertekorten in 

de toekomst naar verwachting gaan toenemen. Dit tezamen zorgt ervoor dat het versnellen en intensiveren 

van het proces van ruimtelijke adaptatie de komende jaren alleen maar urgenter wordt (Aandachtsgebied 

Ruimtelijke Adaptatie). 

De huishoudens die niet goed mee kunnen doen aan investeringen in klimaatadaptatie concentreren zich in 

wijken met sociale woningbouw. Onder invloed van de recente crises (het tekort aan gas en de hoge inflatie) 

kan de koopkracht van mensen de komende jaren significant gaan afnemen, waardoor nog meer mensen te 

weinig financiële slagkracht hebben om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering 

(Aandachtsgebied Financiële Factoren). 

De indicatoren die we bij deze analyse hebben betrokken (Tabel 4) laten alleen een negatieve trend zien voor 

de hoeveelheid groenblauwe ruimte per inwoner. Over de fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen mogen we ons 

desondanks zorgen maken. Het aantal woningen op kwetsbare locaties neemt toe evenals de kans op extreme 

weergebeurtenissen, en de hoeveelheid groene ruimte om dit te bufferen neemt af. Water en bodem zijn nog 

maar nauwelijks leidend voor de ruimtelijke inrichting. Het is de vraag wanneer en hoe deze trend omgebogen 

kan worden. 

Door het tekort aan arbeidskrachten zou de financiële positie van werknemers met lage inkomens en mensen 

met flexibele contracten kunnen verbeteren. Door inflatie en hoge energiekosten zal de koopkracht van 

mensen tegelijkertijd afnemen, waardoor huishoudens minder financiële slagkracht hebben om zich aan te 

passen aan de gevolgen van klimaatverandering. 
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Tabel 7: Indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart (zowel de toename van een gunstige ontwikkeling als de 

afname van een probleem is hier genoteerd als positieve trend) (Bronnen: CBS, 2022b t/m 2022e) 
Indicator Trend Positie in Europa 

Waterstress geen trend middenpositie in Europa 

Groenblauwe ruimte negatieve trend  

Laag inkomen positieve trend  

Mediaan vermogen positieve trend  

 

Op grond van het bovenstaande komen we tot de volgende adviezen voor klimaatadaptatie: 

• Zoek nieuwe wegen om grip te krijgen op waar en hoe wordt gebouwd; 

• Ontwikkel manieren om gemeenten en woningeigenaren actief bij te staan in de transitie naar 
klimaatbestendig wonen; 

• Maak in de analyse over het klimaatbestendig maken van woningen onderscheid tussen woning-
eigenaars en woning-huurders; 

• Werk samen met woningcorporaties om klimaatadaptatiedoelen te bereiken;  

• Realiseer meer adaptatiemaatregelen in de openbare ruimte, zolang de koopkracht van huishoudens 
te zwak is om in eigen woningen te kunnen investeren. 

 

Verder bevelen we het volgende vervolgonderzoek aan: 

• Verdiepend onderzoek naar maatschappelijke weerbaarheid in relatie tot klimaatadaptatie om meer 
inzicht te krijgen in waar kwetsbaarheden zitten, samen met partijen die op dit vlak al veel informatie 
en expertise hebben, zoals het SCP en het CBS.  

 

Informatievoorziening en crisis in de praktijk 

Er is veel informatie beschikbaar over weer-gerelateerde risico’s. Het is echter niet duidelijk hoe groot de 

bekendheid hiermee is bij het brede publiek. Wanneer de informatie het grote publiek bereikt, is het de vraag 

hoeveel inwoners zich vervolgens ook daadwerkelijk voorbereiden. De afstand tussen Deltaprogramma en 

individuele huishoudens is groot (Aandachtsgebied Informatie). 

De vele evaluaties van de hoogwatercrisis in Zuid-Limburg geven duidelijke mogelijkheden voor verbetering 

aan van de derdelaags veiligheid. De crisisvoorbereiding moet specifieker en fijnmaziger worden en meer bij 

lagere overheden worden neergelegd. Omdat bewoners elkaar in deze situaties vaak helpen heeft het ook al 

meerwaarde wanneer een deel van de bewoners op een ramp is voorbereid. (Aandachtsgebied Crisis). 

Op grond van het bovenstaande komen we tot de volgende adviezen voor klimaatadaptatie: 

• Agendeer dat maatschappelijke weerbaarheid in relatie tot klimaatadaptatie vraagt om 
samenwerking en afstemming tussen verschillende departementen en overheidslagen;  

• Vertaal informatie vanuit het Rijk zo duidelijk mogelijk naar de andere spelers die een rol hebben in 
een calamiteit; 

• Schakel gemeenten en waterschappen in om bewoners over klimaatrisico’s te informeren. Dit kan dan 
ook meer op maat gesneden informatie zijn, bijvoorbeeld over droogte en natuurbranden in hoog 
Nederland en overstroming in laag Nederland; 

• Bereid huishoudens beter voor op tijdelijke zelfredzaamheid tijdens een crisis;  

• Versterk de samenwerking met klimaatpsychologen en communicatiespecialisten. Dit draagt bij aan 
een beter inzicht in de factoren die een rol spelen bij het beoordelen van (nieuwe) risico-informatie 
en aan een betere toespitsing van risico-informatie voor specifieke doelgroepen. 
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Verder bevelen we het volgende vervolgonderzoek aan: 

• Wat is nodig om het ‘build-back-better’ principe daadwerkelijk toegepast te krijgen? Uit de nasleep 
van de overstromingen van Limburg vorig jaar blijkt dat verzekeringsmaatschappijen daar nu nog niet 
aan toe zijn. 

 

Kwetsbare groepen en sociale netwerken 

Maatregelen van het Deltaprogramma lijken niet automatisch voor iedereen te werken. Ouderen en mensen 

met gezondheidsproblemen zijn als groepen wel in beeld, maar kunnen lastig op te sporen zijn, omdat ze door 

Het sociale beleid sinds 2015 vaker zelfstandig blijven wonen. Laagopgeleide mensen en mensen met lage 

inkomens lijken nog niet in beeld te zijn bij het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie, bijvoorbeeld met het 

oog op hittestress (Aandachtsgebied Kwetsbare Groepen). 

Een deel van de Nederlandse populatie voelt zich in de steek gelaten door ‘Den Haag’. Hun vertrouwen in de 

overheid is laag, wat ook van invloed kan zijn op het vertrouwen in klimaatadaptatiemaatregelen vanuit de 

overheid. Meer proteststemmen kunnen in theorie het draagvlak voor klimaatmaatregelen ondermijnen. Ook 

kan een laag vertrouwen in de overheid de participatie in gebiedsprocessen bemoeilijken (Aandachtsgebied 

Sociale Netwerken). 

De indicatoren die we bij deze analyse hebben betrokken geven over het algemeen positieve trends en hoge 

posities in Europa (zie Tabel 8). Oftewel, de Nederlandse samenleving is nog steeds robuust en veel problemen 

werden tot en met 2021 kleiner. Er is een uitzondering: het vertrouwen in de rechtsstaat neemt af, al heeft 

Nederland nog steeds een hoge positie in Europa. Het percentage kwetsbare huishoudens nam de laatste 

jaren dus af. Mensen met gezondheidsproblemen en/of lage inkomens bestaan in de toekomst echter nog 

steeds en kunnen zich vaak lastig aan hun situatie ontworstelen. De vraag of de nog steeds aanwezige 

kwetsbare groepen voldoende in beeld zijn bij het Deltaprogramma blijft daarom relevant. Er komen in elk 

geval relatief meer ouderen die in de toekomst nog vaker alleen zullen wonen.  

Tabel 8: Indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart (zowel de toename van een gunstige ontwikkeling als de 

afname van een probleem is hier genoteerd als een positieve trend) (Bronnen: CBS, 2022f t/m 2022l) 
Indicator Trend Positie in Europa 

Ervaren regie geen trend hoge positie in Europa 

Opleiding positieve trend middenpositie in Europa 

Gezondheid positieve trend hoge positie in Europa 

Vertrouwen in mensen positieve trend hoge positie in Europa 

Vertrouwen in instituties positieve trend hoge positie in Europa 

Sociale cohesie positieve trend  

Vertrouwen in de rechtsstaat negatieve trend hoge positie in Europa 

 

Het vertrouwen in de rechtsstaat is dus gedaald en het vertrouwen in de politiek is ook relatief laag vergeleken 

met andere jaren. Dit kan in de nabije toekomst snel veranderen, ten goede of ten kwade. Hoe dit zich zal 

ontwikkelen hangt voor een deel af van de mate waarin de politiek er de komende tijd in zal slagen 

‘responsiviteit, rechtvaardigheid en resultaat’ te tonen130. 

Op grond van het bovenstaande komen we tot de volgende adviezen voor klimaatadaptatie: 

• Omdat multi-problematiek zich concentreert in kwetsbare wijken kan vooral daar gestreefd worden 
naar aanvullende preventieve maatregelen voor klimaatadaptatie, zoals meer groen in een wijk. Deze 
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maatregelen kunnen ook sociale cohesie en luchtkwaliteit verbeteren121. Zorg voor een integrale 
aanpak, inclusief participatie door de bewoners; 

• Ook in de derdelaags maatregelen voor overstromingen kan een extra inspanning nodig zijn voor 
kwetsbare groepen. Zoek naar methoden die aanslaan bij laagopgeleide groepen, bijvoorbeeld 
trainingen via het beroepsonderwijs of via bijscholingen; 

• Zorg dat er vanuit het Deltaprogramma voldoende aandacht naar de periferie blijft gaan: Groningen, 
Limburg en Oost-Nederland. In deze regio’s is het vertrouwen in de overheid het laagst; 

• Blijf werken aan een ‘betrouwbare overheid’: bestaande oordelen over de overheid een factor zijn bij 
het beoordelen van (nieuwe) risico-informatie102; 

• Zorg dat vanuit alle geledingen van het Deltaprogramma met gerichte interesse en de juiste 
deskundigheid met alle inwoners omgegaan wordt. 

 

Verder bevelen we het volgende vervolgonderzoek aan: 

• Bestaande informatie en monitoring (waaronder de Monitor Brede Welvaart/Sustainable 
Development Goals (CBS), het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (SCP)) aan elkaar knopen ten 
behoeve van eigen monitoring van het Deltaprogramma en gebruiken ten behoeve van de 
strategieontwikkeling; 

• Onderzoeken in hoeverre de grote hoeveelheid crisissen van dit moment resulteert in een verdere 
verlaging van het vertrouwen van de burger in de overheid. Bijvoorbeeld, of COVID heeft geleid tot 
een verandering in de ontvankelijkheid van burgers voor waarschuwingen van de overheid.  

 

Tot slot 

Middels het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie willen Nederlandse overheden wateroverlast, hittestress, droogte 

en de gevolgen van overstromingen beperken. Daarbij hebben zij het doel gesteld om in 2050 overal in 

Nederland een klimaatbestendige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting te bereiken. De doelstellingen 

gelden voor alle inwoners van Nederland. De analyse laat zien dat sommige groepen inwoners, wijken en 

regio’s een extra inspanning vergen om ze in de toekomst klimaatbestendig te maken. 

 

 

 

 
   


