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Klimaatadaptatie in de 
Omgevingswet

De opwarming van de aarde is nu overal op aarde merkbaar en de oorzaak is de menselijke 

uitstoot van broeikasgassen. De grens van 1,5 graden wereldwijde temperatuurstijging bereiken 

we al over ongeveer tien jaar. Dit zijn een paar belangrijke conclusies uit het nieuwste rapport 

van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, dat op 9 augustus 2021 verscheen. 

Welke mogelijkheden biedt de toekomstige Omgevingswet om binnen de stedelijke leefom-

geving klimaatadaptieve maatregelen te nemen?

Tekst ing. Frank de Groot 
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Omgevingswet

‘U
it dit nieuwe rapport van de VN

blijkt overduidelijk dat het kli-

maat is opgewarmd door de

mens. De invloed van de mens 

is niet meer “zeer waarschijnlijk” maar “onbe-

twistbaar”.’ Dat meldt het Kennisportaal Kli-

maatadaptatie (www.klimaatadaptatieneder-

land.nl) na bestudering van het zeer lijvige 

rapport, dat bijna 4.000 pagina’s omvat. Een 

paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 

landen hebben jarenlang aan het rapport ge-

werkt. Het dient als basis voor klimaatbeleid 

van regeringen wereldwijd en wordt gepresen-

teerd vlak voor de mondiale politieke klimaat-

top van komend najaar in Glasgow. Het vorige 

IPCC-rapport verscheen in 2013. Sindsdien is 

de kennis over het klimaat flink toegenomen. 

Het huidige rapport is trouwens het eerste 

deel, dat gaat over de natuurwetenschappelij-

ke basis van klimaatverandering. Volgend jaar 

verschijnen deel twee en drie, over de gevol-

gen van klimaatverandering en over de moge-

lijkheden om de uitstoot van broeikasgassen

zo snel mogelijk te verlagen.

Snelle opwarming

De snelheid waarmee het klimaat verandert, is 

volgens het IPCC-rapport in ieder geval de laat-

ste tweeduizend jaar niet voorgekomen. Het is 

duidelijker geworden dat klimaatverandering 

leidt tot meer extreem weer. Verdere opwar-

ming leidt tot nog grotere veranderingen in het

klimaat: intensere en frequentere hittegolven, 

meer hittegolven in de oceanen, meer en va-

ker zware regen, vaker droogte, meer zware 

tropische cyclonen, steeds minder ijs op de

noordpool en afname van de permafrost. De 

beste schatting voor het opwarmende effect 

van de uitstoot van broeikasgassen door de 

mens is 3 graden, met minimaal 2 graden en 

maximaal 5 graden.

De opwarming is vooral merkbaar doordat 

weersextremen toenemen, ook in Nederland 

en omringende landen. De laatste jaren heb-

ben we zomers gehad met perioden met grote 

droogte en hitte, afgewisseld door zware bui-

en. Vers in het geheugen staat nog de zond-

vloed van 13, 14 en 15 juli 2021 in delen van 

Duitsland, België, Luxemburg, Noord-Frankrijk 

en Zuid-Limburg. De wateroverlast had fatale 

gevolgen in stroomgebieden in zowel Duits-

land als België, waar respectievelijk circa 180

en 41 mensen zijn omgekomen. Alleen al in 

Valkenburg is er naar schatting 400 miljoen

euro aan schade ontstaan als gevolg van de

overstromingen. In totaal zijn daar 2.300 hui-

zen beschadigd geraakt, waarvan 700 ernstig

(onbewoonbaar). Ook 270 horecagelegenhe-

den en 180 winkels hebben schade.

Planvorming

Het IPCC-rapport waarschuwt dat we alleen 

met drastische en grootschalige maatregelen 

de temperatuurstijging kunnen beperken tot

ruim onder de 2 graden. Anders wordt de op-

warming steeds sterker, met als gevolg steeds 

extremer weer en een steeds sterkere zeespie-

gelstijging. We moeten in ieder geval de CO2-

uitstoot en de uitstoot van andere broeikas-

gassen nog sneller verlagen om de doelstel-

ling van Parijs te kunnen halen. Voor 2030

moet de uitstoot dan gehalveerd zijn en voor 

2050 moet de uitstoot nul zijn. Als we snel en 

drastisch de uitstoot verlagen, kan dat binnen

enkele jaren een meetbaar effect hebben op 

de atmosfeer en luchtkwaliteit. En binnen zo’n 

20 jaar kun je dan een effect zien op de we-

reldwijde temperatuur.

Gemeenten kunnen ook onder de huidige wet-

geving al veel zaken vastleggen en ‘regelen’ 

met betrekking tot klimaatadaptief bouwen en 

inrichten. In de praktijk gebeurt dat echter 

maar in beperkte mate. Een belangrijke con-

statering is dat klimaatadaptief bouwen op dit

moment nog een relatief kleine rol speelt bij

locatiekeuzes, bestemmen en het inrichten 

van ruimtelijke plannen. Hiervoor zijn verschil-

lende oorzaken aan te wijzen. Om te beginnen 

is er onbekendheid over de mogelijkheden

van decentrale regelgeving bij klimaatadaptief 

bouwen (onbekend maakt onbemind). Ook is 

bij de betrokken medewerkers en organisaties

het gevoel van urgentie en de beschikbare ca-

paciteit niet altijd voldoende aanwezig. De

borging van het thema klimaatadaptatie in or-

ganisaties en in de gehanteerde werkwijze en

procedures is nog onvoldoende.1

Blijkbaar is er dus meer sturing nodig. Welke

landelijke afspraken zijn er bijvoorbeeld om

klimaatadaptief te handelen? Het Deltapro-

gramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een

programma van de Nederlandse overheid (Mi-

nisterie van I en W) om ons land te beschermen

tegen overstromingen als gevolg van de kli-

maatverandering, te zorgen voor voldoende 

zoet water en de inrichting van het land kli-

maatbestendig te maken. In de Deltawet water-

veiligheid en zoetwatervoorziening van 2011 is 

vastgelegd dat er ieder jaar een Deltaprogram-

ma moet komen. Dit wordt opgesteld door de

deltacommissaris en op Prinsjesdag aan de

Verandering in wereldwijde temperatuur (1-2020). Bron: IPCC. Verandering in wereldwijde temperatuur (1850-2020). De menselijke factor is een 

duidelijke oorzaak van de opwarming. Bron: IPCC.
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Belangrijkste feiten

Als de aarde verder opwarmt, leidt dat tot 

nog grotere veranderingen in het klimaat. 

Dat betekent vooral:

• intensere en frequentere hittegolven;

• meer hittegolven in de oceanen;

• meer en vaker zware regen;

• vaker droogte;

• meer zware tropische cyclonen;

• steeds minder ijs op de Noordpool;

• afname van de permafrost.

Bron: IPCC.

Tweede Kamer aangeboden. Daarnaast is er 

nog het in 2019 afgeronde project Ruimte voor 

de Rivier, waarbij vanaf 2006 op 34 plekken 

langs de IJssel, Waal, Nederrijn en Lek de rivie-

ren letterlijk meer ruimte hebben gekregen. 

Stresstest

Inzicht in de kwetsbaarheid voor weersextre-

men is de basis voor ruimtelijke adaptatie. 

Daarom hebben gemeenten, provincies, wa-

terschappen en het Rijk in het Deltaplan Ruim-

telijke Adaptatie afgesproken dat ze samen 

met betrokkenen de kwetsbaarheden in hun 

gebied in kaart brengen met een stresstest.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat overheden

de stresstest iedere zes jaar updaten, zodat er 

steeds een actueel beeld is van de kwetsbaar-

heid van Nederland.

Op de site van de Klimaateffectatlas (www.

klimaateffectatlas.nl) zijn kaarten beschikbaar 

die inzicht geven in de effecten van klimaat-

verandering per gemeente. Vaak wordt eerst

verkennend (stresstest light) gekeken naar de 

Klimaateffectatlas en wordt daarna ook beslo-

ten een verdiepende stresstest uit te voeren. 

Of de gevonden kwetsbaarheden daadwerke-

lijk een probleem vormen, wordt duidelijk tij-

dens de risicodialoog. Dit is een gesprek tus-

sen betrokken partijen binnen de gemeente-

lijke organisaties en extern met overige stake-

holders over klimaatadaptatie. Hierin wordt

bepaald of de potentiële kwetsbaarheden die

uit de stresstest volgen een probleem zijn en 

of er moet worden ingegrepen.

Gemeenten, waterschappen en provincies

spreken vervolgens per gebied af welke aan-

vullende inspanning ze op zich willen nemen

om de kwetsbaarheid te verminderen, hoe ze 

burgers en bedrijven willen ondersteunen bij

het treffen van eigen maatregelen en welke 

schade vooralsnog geaccepteerd wordt. Deze

actiepunten komen in een uitvoeringsagenda. 

Omgevingswet

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, 

naar verwachting op 1 juli 2022, moeten over-

heden hun omgevingsvisies gereed hebben. 

Een afspraak uit het Deltaplan Ruimtelijke 

Adaptatie is dat de overheden daarin doelen

en ambities voor ruimtelijke adaptatie vastleg-

gen. 

De omgevingsvisie is geen gedetailleerd plan, 

maar toont de hoofdlijnen van het (langeter-

mijn)beleid. De omgevingsvisie vervangt het

huidige milieubeleidsplan, natuurbeleidsplan,

waterplan, de structuurvisie en het verkeer- en

vervoersplan. Deze huidige plannen wilden 

nogal eens met elkaar botsen. Het waterschap 

kent overigens – anders dan het Rijk, de pro-

vincies en de gemeente – geen verplichting

om een omgevingsvisie vast te stellen.

De Omgevingswet gaat uit van een integrale

benadering van alle aspecten van de fysieke

leefomgeving, zoals ruimtelijke ordening, wa-

ter, natuur, bodem en milieukwaliteit. Alle be-

stuursorganen worden geacht bij de uitoefe-

ning van hun taken en bevoegdheden reke-

ning te houden met de taken van andere be-

Waar valt meer of minder neerslag bij een opwarming van respectievelijk 1,5, 2,0 of 4,0 °C? Bron: IPCC.

Waar stijgt de temperatuur bij een opwarming van respectievelijk 1,5, 2,0 of 4,0°C? Bron: IPCC.
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Omgevingswet

ring van de Omgevingswet komt hier een ein-

de aan en is het aan gemeenten en water-

schappen om hier lokaal regels voor toe te 

passen. 

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is het gemeentelijke in-

strument met bindende regels voor burgers en 

bedrijven. In dit omgevingsplan worden per 

gemeente alle voor de fysieke leefomgeving 

relevante regels ondergebracht. Het omge-

vingsplan zal dus een bredere reikwijdte ken-

nen dan de huidige bestemmingsplannen en 

verordeningen. De basis voor de regels ligt in 

de opgestelde omgevingsvisie. 

Kijken we naar waterbeheer, dan is de Keur de 

huidige verordening van het waterschap voor 

de uitvoering van de waterbeheertaken. Dit 

wordt in het nieuwe stelsel de waterschaps-

verordening. Ook de waterschapsverordening 

moet alle regels integreren. Centraal staan ge-

bods- en verbodsbepalingen die zich richten 

tot diegenen die handelingen in watersyste-

men uitvoeren.

Gemeenten en het waterschap hebben de mo-

gelijkheid om in het omgevingsplan en de wa-

terschapsverordening regels voor het hele 

grondgebied te stellen, maar kunnen regels 

ook aan specifieke locaties koppelen en direct 

op die locaties toespitsen (net als in de huidi-

ge bestemmingsplannen). Zo weet een ge-

meente bijvoorbeeld welke mogelijkheden er 

daadwerkelijk zijn voor omgaan met regenwa-

ter en kan ze een regel over het lozen van re-

genwater in de bodem of het oppervlaktewater 

in overleg met het waterschap gebiedsgericht 

of zelfs per locatie concreter uitwerken.

In de praktijk

De vraag is op welke wijze een gemeente of 

waterschap ‘sturing’ kan geven aan het kli-

maatadaptief maken van de stedelijke leef-

omgeving, zonder alles te moeten verplichten 

via regelgeving (bijvoorbeeld omgevings-

plan). Veel provincies, gemeenten en water-

schappen hanteren bij klimaatadaptatie een 

strategie van het creëren van bewustwording, 

faciliteren van maatschappelijke initiatieven 

en het benutten van relevante fysieke veran-

deringen in de leefomgeving om concrete 

maatregelen te nemen (meekoppelen). In 

veel steden zijn de geplande bouw van nieu-

we woningen, de herinrichting en herprofile-

ring van straten en pleinen, de herinrichting 

van groenstroken en parken, de vervanging 

van riolering en andere leidingen in de open-

bare ruimte en (groot) onderhoud aan gebou-

wen en tuinen belangrijke fysieke veranderin-

gen die worden benut om klimaatadaptieve 

maatregelen te nemen.

Overstroming van de Geul in Valkenburg op 15 juli 2021. 
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Bron: ‘Klimaatadaptatie in de Omgevingswet’, City Deal Klimaatadaptatie.

stuursorganen. Met dit uitgangspunt borgt de 

Omgevingswet bijvoorbeeld dat gemeenten bij 

het opstellen van een omgevingsvisie en om-

gevingsplan al in een vroeg stadium de water-

belangen borgen. Andersom geldt dat water-

schappen bij het opstellen van de water- 

schapsverordening (zie verderop) rekening 

moeten houden met de taken van de gemeen-

ten. Het (watertoets)proces is opgenomen in 

het Besluit kwaliteit leefomgeving (weging van 

het waterbelang). 

Het adagium van de Omgevingswet is verder: 

‘decentraal, tenzij’. Het uitgangspunt is dat 

(indien noodzakelijk) regels worden gesteld 

door de overheidspartij die het dichtste bij 

burgers en bedrijven staat (gemeenten en wa-

terschappen), tenzij er sprake is van internati-

onale verplichtingen, bovenlokale belangen of 

een overweging van doelmatigheid. Een voor-

beeld van regelgeving die wordt gedecentrali-

seerd zijn regels over lozingen van regenwater 

vanuit huishoudens en een groot aantal soor-

ten bedrijven op het oppervlaktewater (water-

schap), in de riolering en de bodem (gemeen-

te). In de huidige situatie worden hieraan op 

nationaal niveau regels gesteld. Met de invoe-
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worden ingezet. Gemeenten kunnen lokale 

regels in het omgevingsplan opnemen (bij-

voorbeeld op het gebied van klimaatbestendig 

bouwen) en het waterschap kan in de water-

schapsverordening regels opnemen over bij-

voorbeeld het compenseren van verhardingen.

Kortom: klimaatadaptatie vraagt om een meer-

voudige rolopvatting van de overheid. Bij het 

klimaatbestendig inrichten van de stedelijke 

leefomgeving trekken gemeenten en water-

schap samen op, nemen een eigen verant-

woordelijkheid, geven het goede voorbeeld en 

treden daar waar nodig kaderstellend (facilite-

rend) op bij initiatieven die een bijdrage kun-

nen leveren aan klimaatadaptatie.

Een belangrijk onderdeel van klimaatadaptie 

is het klimaatbestendig maken van de eigen 

‘assets’. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld stra-

ten, pleinen, groenvoorzieningen, parken, 

pompen en gemalen voor de afvalwaterketen, 

afvalwaterzuiveringen, waterlopen, kunstwer-

ken, dijken en het eigen vastgoed. Het kli-

maatbestendig maken van de eigen assets 

kunnen de overheden voor een belangrijk deel 

zelf, al dan niet in samenwerking met gebieds-

partners. Met het klimaatbestendig maken van 

de eigen assets geven de overheden het goe-

de voorbeeld.

Daarnaast kan lokale regelgeving richting in-

woners en bedrijven als sturingsinstrument 

Regelgeving steeds  
‘klimaatadaptiever’

De bestaande regelgeving kantelt lang-

zaam naar een meer klimaatadaptieve leef-

omgeving. Zo gelden er sinds 1 januari 

2021 nieuwe energieprestatie-eisen voor 

nieuwbouw: de BENG-eisen. Met deze 

nieuwe bepalingsmethode zetten we een 

belangrijke stap richting verduurzaming 

en het behalen van klimaatdoelstellingen. 

Aanvullend op de BENG-eisen is er voor 

nieuw te bouwen woningen in de bouw-

regelgeving een grenswaarde opgenomen 

voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waar-

mee per oriëntatie van het gebouw inzicht 

gegeven wordt in het risico op tempera-

tuuroverschrijding.

Dan is er nog de MilieuPrestatie Gebou-

wen (MPG) die verplicht is bij elke aan-

vraag voor een omgevingsvergunning. De 

MPG geeft aan wat de milieubelasting is 

van de materialen die in een gebouw wor-

den toegepast. Het gaat hierbij om nieu-

we kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) 

en om nieuwbouwwoningen. Sinds 1 juli 

2021 is de milieuprestatie voor nieuwe 

woningen (niet voor kantoren) aange-

scherpt van 1,0 naar 0,8. Het doel is om 

de eis stapsgewijs scherper te stellen en 

uiterlijk in 2030 te halveren.

Tot slot krijgen gemeenten per 1 juli 2022 

– met de inwerkingtreding van de Omge-

vingswet – de mogelijkheid om zonnepa-

nelen te verplichten op daken van indus-

triegebouwen en gebouwen met overige 

gebruiksfuncties, zoals parkeergarages. De 

ministerraad heeft in augustus 2021 het 

‘Besluit tot wijziging van het Besluit bouw-

werken leefomgeving in verband met het 

duurzaam gebruik van daken’ aangeno-

men en besloten voor te leggen aan de 

Eerste en Tweede Kamer (voorhangproce-

dure).

Bron: ‘Klimaatadaptatie in de Omgevingswet’, City Deal Klimaatadaptatie.

Ravage in Pepinster (Belgische Ardennen, oostelijk van Luik) na de overstroming in juli 2021 van de Vesder en 

de Hoëgne.
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