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Advies werkgroep ‘gevolgbeperking overstromingen’ 
 

Om te zorgen dat gevolgbeperking van overstroming door een duurzame ruimtelijke inrichting van 
ons land een volwaardig onderdeel wordt binnen het Deltaprogramma heeft de stuurgroep 
Deltaprogramma een tijdelijke werkgroep ‘gevolgbeperking overstromingen’ in het leven geroepen. 
Deze is gevraagd om te komen met een advies met concrete acties en de verantwoordelijken. De 
werkgroep heeft breder gekeken door ook extreme wateroverlast en crisisbeheersing mee te nemen 
in haar beschouwingen.  

De kern van het advies is:  

 Waterrobuust en klimaatbestendig bouwen is een voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling 
van Nederland. Deze voorwaarde, die al zijn beslag heeft in de deltabeslissing Ruimtelijke 
adaptatie, moet in 2020 zijn verankerd in beleid en in het concrete handelen.  

 Klimaatadaptatie omvat ook maatregelen om de gevolgen van een overstroming of zeer ernstige 
wateroverlast via de ruimtelijke inrichting zoveel mogelijk te beperken. 

 Gevolgbeperking overstromingen dient hiervoor te worden meegenomen in nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen maar ook bij herstructureringen, beheer en onderhoud, (bedrijfs)investeringen 
en het opstellen van calamiteitenplannen van zowel publieke als private partijen.  

 Hiervoor is het in ieder geval nodig dat:  
o Gevolgbeperking voor overstromingen volwaardig onderdeel wordt van het gebiedsgericht 

uitwerken van de eerste drie ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie: de stresstest, 
de risicodialoog/ambitiebepaling en het komen tot maatregelen. Hierbij is een koppeling 
tussen ‘laag 2’ en ‘laag 3’ (impactanalyses van de veiligheidsregio’s), een koppeling met de 
nationale aanpak Vitaal en Kwetsbaar en met de aanpak voor wateroverlast nodig; 

o gevolgbeperking wordt geborgd in beleid en regelgeving zodat er heldere beleidskaders 
komen over het acceptatieniveau van gevolgen en een (liefst juridisch afdwingbaar) 
instrumentarium:  
 Rijk, provincies en gemeenten zorgen voor verankering in alle omgevingsvisies, zodat 

(nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen niet leiden tot een toename van slachtoffers en/of 
economische schade voor zover redelijkerwijs mogelijk. Waterbeheerders moeten een 
actieve rol spelen in de nadere uitwerking van de omgevingsvisies in plannen en 
programma’s. 

 In de lopende BZK-verkenning naar mogelijk aanvullende (bouw)regelgeving wordt ook 
het thema ‘gevolgbeperking voor overstroming’ meegenomen. 

 Het is essentieel dat gevolgbeperking zich niet beperkt tot de publieke partijen; het is een 
gezamenlijke aanpak en verantwoordelijkheid van publieke én private partijen, zoals de vitaal en 
kwetsbare sectoren, projectontwikkelaars en woningcorporaties.  

 

Inleiding: 
Klimaatadaptatie is een opgave die verder gaat dan het tegengaan van wateroverlast en hittestress. 
Als we verder durven te kijken dan vijftig jaar zien we dat we mogelijk een zeespiegelstijging van 2 
meter krijgen, met een dalende bodem. Dat heeft invloed op het hele watersysteem. Het eindeloos 
ophogen van de keringen biedt op langere termijn onvoldoende soelaas; daar is iedereen het over 
eens.  

Dit betekent dat we niet langer het land naar believen kunnen inrichten. We zullen bij de inrichting 
van Nederland rekening moeten houden met de kenmerken van een gebied (o.a. de diepte van een 
polder). En welke impact en gevolgen het water daar kan hebben als er toch een overstroming is, of 
er sprake is van ernstige wateroverlast. Klimaatbestendig bouwen moet het nieuwe ‘normaal’ 
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worden. Dit is een nieuw paradigma, maar noodzakelijk om in onze delta te kunnen blijven wonen en 
werken.  

De notie dat we in de ruimtelijke inrichting rekening moeten houden met de mogelijkheid dat een 
gebied overstroomt, bestaat al meer dan 10 jaar, onder andere met de introductie van 
meerlaagsveiligheid in het Nationaal Waterplan (2009). In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 
staat al sinds 2014 dat in 2020 de overheden in beleid en handelen een waterrobuuste en 
klimaatbestendige inrichting moeten hebben opgenomen. Er bestaat al jaren een watertoets die 
overheden verplicht om in hun ruimtelijke plannen aandacht te hebben voor waterbelangen. De 
constatering is dat dit tot nu toe nauwelijks heeft geleid tot aanpassingen. Niet in de locatiekeuze, 
niet in de manier van bouwen.  

Hoe komt dat, waarom is het van belang en wat is er aan te doen? 

Hoe komt het: 
De werkgroep heeft tal van projecten, pilots en rapporten bestudeerd om te analyseren wat de 
belemmeringen zijn voor het meenemen van gevolgbeperkende maatregelen in de ruimtelijke 
inrichting. Om kort te gaan: de urgentie wordt niet gevoeld, het is onduidelijk in welke gevallen 
maatregelen nodig zijn, het beeld bestaat dat het veel geld kost en er lijkt weinig tegenover te staan 
(of: de baten zijn onbekend) en niemand voelt zich verantwoordelijk voor gevolgbeperking ten 
behoeve van een klimaatbestendige inrichting.  
 

Wij zijn dijkwerkers 

We hebben ons in Nederland gespecialiseerd in het keren van het water. We zijn daarin zo succesvol 
dat we - waterexperts, beleidsmakers en burgers - ons compleet veilig wanen achter onze dijken en 
dammen. Ook regenwater vangen we op, we bergen het en voeren het af. Dat geeft het gevoel dat 
we het gewonnen en beschermde land kunnen gebruiken zoals we willen. Echter, wij verzuimen om 
voldoende te anticiperen op bovenmaatgevende omstandigheden waarbij het toch mis gaat en er 
door een overstroming of een extreme bui enorme schade ontstaat.  
 

Gescheiden werelden 

De watersector en de ruimtelijke ordenaars zijn twee gescheiden werelden. De waterbeheerders 
hebben de opdracht om de waterveiligheid te garanderen en doen dat van oudsher met de 
traditionele instrumenten waar zij beschikking over hebben: keringen, stuwen, gemalen. In de 
ruimtelijke ordening wordt dit veelal als een gegeven gezien; dit helpt de aandacht voor 
overstromingsrisico’s niet. Ook de waterwereld is gescheiden: waterveiligheid, wateroverlast en 
crisisbeheersing kennen hun eigen beleid en regelgeving en eigen organisaties. Terwijl allen zich 
gezamenlijk zouden moeten buigen over gevolgbeperking.   
 

Te weinig opbrengst 

Gevolgbeperking van overstromingen – of extreme neerslag – is geen geliefd onderwerp bij 
ruimtelijke inrichting. Aanpassingen lijken te weinig op te leveren op korte termijn. Ze zijn immers 
bedoeld om risico’s nog verder te verkleinen (aanvullend op het minimale risico van de 
waterveiligheidsnorm), terwijl er prima alternatieven voorhanden lijken te zijn, op andermans 
kosten: de dijken verder ophogen, of desnoods inzetten op evacuatie – al dan niet verticaal. 
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Te weinig bewustzijn 

Er is onvoldoende besef dat er nog steeds risico’s bestaan bij overstromingen. En dat ook extreme 
neerslag kan leiden tot watersnood, dat de gevolgen enorm kunnen zijn en herstel lang kan duren. 
Dat er een kloof gaapt tussen de evacuatiefracties op de tekentafel en hoe een mensenmassa op de 
vlucht voor het water zich in praktijk zal gedragen. Dat we niet eindeloos de dijken kunnen ophogen 
om overstromingsrisico’s te beheersen, zoals ook te lezen valt in het Deltares rapport over de 
zeespiegelstijging. 
 

Economie eerst 

Ondanks de watertoets en meer recentelijk de afspraak die is gemaakt in de Deltabeslissing 
Ruimtelijke Adaptatie dat “nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet mogen leiden tot toename van 
slachtoffers en/of economische schade", heeft de ervaring geleerd dat de adviezen van de 
waterbeheerders het geregeld afleggen tegen economische argumenten voor de korte termijn.  
Het ontbreekt ook aan heldere beleidskaders of een (liefst juridisch afdwingbaar) instrumentarium 
die helpen bij het maken van een afweging of een toename van een overstromingsrisico wel of niet 
acceptabel is.   
 

Waarom is gevolgbeperking wel van belang: 
De kans op een overstroming in Nederland is klein, maar desondanks behoort een overstroming uit 
zee of een van de grote rivieren tot de top vijf van de meest ontwrichtende rampen voor onze 
samenleving. Op de lange termijn wordt Nederland steeds kwetsbaarder. De toenemende 
bodemdaling, zeespiegelstijging en grotere rivierafvoeren in combinatie met groei van de bevolking 
en economie zorgen ervoor dat een eventuele overstroming een steeds grotere impact heeft. Ook de 
toename van de intensiteit van regenbuien leidt zonder ingrepen in de ruimtelijke inrichting tot meer 
wateroverlast en grotere schade. Met gevolgbeperking wordt de waterrobuustheid van stedelijke en 
landelijke gebieden vergroot. Hiermee wordt de schade, het aantal slachtoffers en de 
maatschappelijke ontwrichting verminderd als er toch een overstroming of extreme buien 
optreden. Voor de overheid zelf, en voor de eventuele getroffenen van een overstroming of flinke 
wateroverlast, is het van belang dat zij weten dat binnen redelijke grenzen vooraf maatregelen in de 
ruimtelijke inrichting zijn getroffen om de gevolgen van overlast en/of een overstroming te 
beperken.  
 

Wat is er aan te doen: 
Er zijn ook mooie voorbeelden van ruimtelijke aanpassingen die wel gerealiseerd worden, zoals bij 
het datacenter Watergraafsmeer ( 4,5 m boven maaiveld aangelegd) en het logistiek Service Centrum 
Wehkamp in regio Zwolle (klimaatbestendig en waterrobuust aangelegd). Vaak vloeien ze voort uit 
de bevlogenheid van een aantal betrokkenen, of zijn ze het gevolg van opgetreden schade door 
wateroverlast, droogte of hitte. Maar de werkgroep ziet ook andere – meer beheersbare – kansen, 
zoals hieronder beschreven. Het valt daarbij op dat de benodigde structuur feitelijk al geregeld is en 
dat deze ‘water’ en ‘ruimte’ aan elkaar koppelt. Het lijkt een kwestie van “doen wat we eerder al 
hebben afgesproken.”  
 

Koppeling van thema’s en programma’s  

Er wordt nu aan vier tafels gewerkt aan een meer klimaatrobuuste inrichting van Nederland: het 
Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, de nationale Aanpak Vitaal en Kwetsbaar, de NAS en WAVE 2020 
van de veiligheidsregio’s. Als deze krachten worden gebundeld, of op zijn minst goed op elkaar 
worden afgestemd, komt dit de realisatie van gevolgbeperking zeker ten goede. 
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In de regio zijn de gemeenten voortvarend aan de slag met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Maar 
daarbinnen lijkt gevolgbeperking overstromingen het voorlopig af te leggen tegen wateroverlast en 
hitte. Niet dat die laatsten niet net zo belangrijk zijn, maar de 7 ambities gaan ook over het beperken 
van gevolgen door overstromingen. De ambities bieden een doordacht raamwerk om integraal te 
kijken naar een overstroming vanuit het hoofdwatersysteem, het regionaal watersysteem én door 
extreme regenbuien. Voor ruimtelijke ontwikkelaars en beheerders maakt het niet uit waar het 
water vandaan komt (“water is water)”. Maatregelen om de gevolgen van een overstroming te 
beperken kunnen vaak gekoppeld worden aan maatregelen voor wateroverlast. De nationaal 
bepaalde ambities van Vitaal en kwetsbaar moeten ook worden vertaald naar de regio. En het 
handelen bij calamiteiten is al onderdeel van de 7 ambities van het Deltaplan. Meer betrokkenheid 
van de veiligheidsregio en WAVE2020 bij de risicodialoog en de stappen die daaruit voortvloeien, 
helpen zowel ‘laag 2’ als ‘laag 3’.  
 

Afwenteling voorkomen via de omgevingsvisies 

Een van de drie inrichtingsprincipes volgens de (concept-)NOVI is dat afwenteling naar tijd en plaats 
moet worden voorkomen. Klimaatadaptief bouwen dient het nieuwe ‘normaal’ te worden. Zorgen 
dat de gevolgen en daarmee de overstromingsrisico’s beperkt blijven moet een vast onderdeel 
worden van het denken over de inrichting van Nederland en een expliciet onderdeel zijn bij de 
besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen. Dit geldt voor het nationale schaalniveau, maar ook 
op regionaal niveau, op wijk- of zelfs objectniveau, al naar gelang de specifieke kenmerken in een 
gebied. En daarom moet maatwerk mogelijk zijn. De NOVI omvat al de strategische doelen van het 
Deltaprogramma, en werkt via een bestuursakkoord door naar de regio. Dit biedt een enorme kans 
om klimaatbestendig inrichten te borgen.  
De NOVI dient vervolgens ook op lokaal niveau door te werken. Van belang is dat gevolgbeperking 
uiteindelijk concreet/kaderstellend landt in omgevingsplannen en vergunningen (t.a.v. bouw, milieu, 
veiligheid) zodat gevolgbeperking een volwaardig thema wordt bij ruimtelijke planvorming. 
 
De NOVI zal ook gepaard gaan met een panorama op Nederland dat is opgesteld door het College 
van Rijksadviseurs. ‘Water’ wordt in dit panorama als een vitaal inrichtingsprincipe benoemd, wat 
gepaard gaat met een aantal spelregels en inventarisaties van kansen. In datzelfde advies staan nog 
meer zaken die ‘wind in de rug’ zijn om kritischer om te gaan met gebiedskenmerken in relatie tot 
mogelijkheden voor functies. Het is de bedoeling dat dit panorama rond gaat door Nederland, en in 
regionale bijeenkomsten met bestuurders input moet geven voor de omgevingsvisies. Het 
Deltaprogramma kan hier heel mooi bij aansluiten.  
 

Kansen die zich nu voordoen, moeten we nu grijpen. 

Meekoppelen met andere ontwikkelingen is de (meest kosteneffectieve) manier om 
gevolgbeperkende maatregelen uit te voeren. Dit betekent aansluiten bij de grote nieuwe ruimtelijke 
opgaven (zoals woningbouw en energietransitie), vervanging, renovatie en (groot) beheer en 
onderhoud, en zorgen dat deze klimaatbestendig worden uitgevoerd. Bij nieuwe ontwikkelingen is 
geld beschikbaar en aanpassingen zijn veel eenvoudiger tegen beperkte kosten door te voeren. Om 
dit te realiseren moeten waterbeheerders meedoen met het opstellen van de omgevingsvisies, maar 
ook actief betrokken blijven bij de verkenning, planvorming en realisatie van projecten.  
 
Het dient niet alleen verplicht te zijn te kijken naar overstromingsrisico’s, maar er ook concreet naar 
te handelen. Dat vergt kaders of een (liefst juridisch afdwingbaar) instrumentarium die meer richting 
kunnen geven aan het bepalen welke overstromingsrisico’s acceptabel en niet acceptabel zijn.   
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Kansen voor belevingswaarde en waardevermeerdering 

Meer ruimte voor water, meer groen, fraai aangelegde gebouwen, meegekoppelde kansen op het 
gebied van duurzaamheid etc. biedt kansen voor de belevingswaarde van een gebied en kan leiden 
tot waardevermeerdering. Aanpassingen voor gevolgbeperking van overstromingen kunnen vaak 
hand-in-hand gaan met aanpassingen voor wateroverlast, droogte en hittestress. Zeker bij nieuwe 
ontwikkelingen zal ‘waterrobuust’ waardeverhogend werken, net zoals ‘duurzaam’ en 
‘energieneutraal’. Dit heeft uiteindelijk ook effect op de economische waarde van een ontwikkeling, 
zeker als hiermee de toekomstbestendigheid van onze delta wordt vergroot. Deze notie moet 
onderdeel zijn van ‘het verhaal’ over de inrichting van Nederland en kan worden uitgewerkt door 
middel van ontwerpend onderzoek. 
 

Concrete acties voor het activeren van ‘gevolgbeperking’: 
Wat Wie 

Koppelen van thema’s en programma’s  

 Naast de kwetsbaarheden voor wateroverlast, hitte en droogte moet ook 
de kwetsbaarheid voor overstromingen in stresstesten zodanig worden 
meegenomen dat het leidt tot handelen/actie. Belangrijk is om dit in 
samenhang te doen met een analyse van de overstromingsrisico’s vanuit 
het primaire systeem, het regionale watersysteem en door extreme 
buien. In de stresstest dient te worden aangegeven op welke wijze 
’overstromingsrisico’s in beeld kunnen worden gebracht en welke 
expertise daarvoor nodig is. Voor de risicodialoog dient d.m.v. 
duidelijkere kaders richting te worden gegeven aan welke 
overstromingsrisico’s acceptabel/niet acceptabel zijn.  

Partijen in 
stresstest en 
risicodialogen 

 Daarnaast is samenhang nodig tussen het uitvoeren van de stresstest, de 
impactanalyse van de Veiligheidsregio’s en de nationale aanpak van 
Vitaal en Kwetsbaar. Afstemming hierover dient op alle niveaus van Rijk 
tot gemeente te gebeuren, zodanig dat inzichten integraal en lokaal 
verwerkt kunnen worden. 

Deltaprogramma 
RA w.o. 
programma Vitaal 
en kwetsbaar, 
veiligheidsregio 

Participeer in de Omgevingsvisies  

 Op nationaal en regionaal niveau moeten de partners in het 
Deltaprogramma meedoen met de omgevingsvisies omwille van de 
koppeling van water en ruimte. Het ‘panorama NOVI’ is hierbij een 
krachtig hulpmiddel. 

 Rijk, provincies, gemeenten en ook waterbeheerders zorgen ervoor dat 
ze betrokken blijven bij het verder uitwerken van de omgevingsvisies in 
plannen en programma’s. Waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars 
blijven zo met elkaar in gesprek om te zorgen dat water echt een 
ordenend principe is en een belangrijke rol kan spelen bij het halen van 
de doelen van het Deltaprogramma en van mogelijk andere opgaven 
(leefbaarheid, gezondheid, economische ontwikkeling, duurzaamheid 
etc.).  

Deltaprogramma 
RA, 
waterschappen, 
provincies, 
gemeenten 

Borg gevolgbeperking in beleid en regelgeving  

 In de NOVI het uitgangspunt uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 
opnemen dat "nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet mogen leiden tot 
een toename van slachtoffers en/of economische schade (voor zover dat 
redelijkerwijs mogelijk is)". Op het niveau van POVI, GOVI en 

Rijk, provincies, 
gemeenten, 
waterschappen, 
RWS 
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Omgevingsplan dient dit uitgangspunt concreter uitgewerkt te worden, 
zodat dit doorwerkt naar de bouwopgaven en beheer/onderhoud van 
vastgoed. 

 Er moet worden verkend welke knelpunten en wensen er zijn om 
gevolgbeperking in (bouw)regelgeving te borgen, zodat de 
(bouw)regelgeving hierop kan worden aangepast. Dit vanuit het principe 
van de Omgevingswet “decentraal wat kan”. Dit dient ook meegenomen 
te worden in de lopende BZK-verkenning ‘klimaatadaptatie en 
bouwregelgeving’. 

BZK-werkgroep 
‘klimaatadaptatie 
en 
bouwregelgeving’ 
i.s.m. alle 
betrokken 
overheden 

 Via heldere beleidskaders en regelgeving kan worden geborgd dat het 
oordeel van de waterbeheerder over nieuwe ontwikkelingen moet leiden 
tot inrichtingsaanpassingen, in combinatie met aanpassingen van 
calamiteitenplannen. Het nieuw ontwikkelde ‘waterrisicodiagram’ kan 
hiervoor worden ingezet. Van belang is dat de gebiedskenmerken 
leidend zijn voor de te nemen maatregelen.  

Deltaprogramma, 
Veiligheidsregio’s, 
min. BZK, City 
Deal, 
Impactproject RA 

 Ten behoeve van bouwplannen ontwikkelen van duidelijke kaders voor 
de afweging van risico’s en richtinggevende uitspraken over 
acceptatieniveaus. Waar mogelijk dienen deze te worden vertaald naar 
aanleghoogtes, eisen aan vitale en kwetsbare objecten, zonering etc. Bij 
de huidige bouwplannen dient daar op basis van de huidige kennis al een 
start mee te worden gemaakt (geen kansen laten liggen).  

Deltaprogramma 
(waterbeheerders 
en gemeenten, 
binnen RA) 

 Bestaande kaders van ruimtelijke objecten en regulier beheer 
concretiseren om te zorgen dat het niet blijft bij het ‘in kaart brengen’ 
maar dat het ook daadwerkelijk leidt tot klimaatbestendig handelen. Bij 
kaders voor vitaal en kwetsbare functies (o.a. BRZO2015 voor chemische 
bedrijven en ziekenhuis rampen opvangplan/ZIROP) ontbreekt het aan 
een maatstaf om te beoordelen of overstromingsrisico’s acceptabel zijn 
of niet. De kaders geven daarom op dit moment nauwelijks aanleiding 
tot fysieke, beschermende maatregelen voor de bedrijven.  

Nationale Aanpak 
Vitaal en 
Kwetsbaar 
(waterbeheerders 
en gemeenten, 
binnen RA, ook 
met private 
partijen) 

 Voor het maken van (nood)plannen voor objecten/gebouwen is het van 
belang om de overstromingsrisico’s toe te voegen aan de 
veiligheidsdoelen waarop gemeenten, omgevingsdiensten, 
veiligheidsregio’s of brandweer toetsen (zoals brandgevaar en externe 
veiligheid). De omgevingsvergunning moet hierop worden aangepast 

Veiligheidsregio 
Instituut Fysieke 
Veiligheid 
gemeenten 

Zet de toon voor de toekomst, voorbij 2050/2100  

 Maak duidelijk dat de tijd om te handelen steeds verder afneemt, dat 
verschillende transities – naast klimaatverandering – ons dwingen om 
zeer zorgvuldig om te gaan met de ruimte in Nederland en dat we eisen 
moeten stellen aan de manier waarop we onze ruimtelijke inrichting 
vormgeven. Een ontwerpend onderzoek kan voor dit verhaal de juiste 
input leveren. Niet als doembeeld, maar als wenkend perspectief. 

Deltaprogramma 

 

Vervolgstappen:  
1. Voor het vervolgproces binnen het Deltaprogramma adviseert de werkgroep om 

gevolgbeperking overstromingen als thema onder te brengen bij de Stuurgroep Ruimtelijke 
adaptatie. Dit biedt helderheid in de aansturing. De stuurgroep dient: 

a. de voortgang voor de hierboven geschetste acties te borgen via monitoring; 
b. te bepleiten dat gevolgbeperking overstromingen geen vrijblijvende opgave is. Heldere 

beleidskaders en/of een (liefst juridisch afdwingbaar) instrumentarium helpen hierbij;  
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c. zorg te dragen voor voldoende kennis, capaciteit en aandacht voor dit thema in het 
nationale team van Ruimtelijke adaptatie; 

d. de verdere uitwerking van de bovenstaande acties binnen DPRA te borgen (en i.s.m. de 
nationale aanpak vitaal & kwetsbaar en Impactanalyse veiligheidsregio’s); 

e. te zorgen voor voldoende ondersteuning voor partijen die aan de slag gaan met 
gevolgbeperking en delen van ervaring en kennis onder andere via het Platform Samen 
Klimaatbestendig; 

f. informatie over kansrijke situaties voor gevolgbeperking op het kennisportaal 
www.ruimtelijkeadaptatie.nl, te delen als inspirerende voorbeelden; 

g. een animatie te ontwikkelen die door een ieder te gebruiken is om de urgentie van dit 
thema beter uit te leggen. 
 

2. Aanvullend adviseert de werkgroep om voor het Deltaprogramma als geheel - aan de hand van 
nieuwe IPCC/KNMI scenario’s en via ontwerpend onderzoek - de consequenties van 
klimaateffecten op de lange termijn inzichtelijk te maken en wat deze effecten betekenen voor 
de opgave van waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie, om voor toekomstige 
generaties te blijven zorgen voor een veilig en leefbaar Nederland, voorbij de tijdshorizon van 
2050/2100. 

 

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/

