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Klimaatverandering is één van de uitdagingen van de 21 eeuw: de
gemiddelde temperatuur neemt toe, het weer gaat grotere extremen
vertonen en de zeespiegel stijgt. De overheid heeft een Nationale
Adaptatiestrategie geformuleerd en projecten als Ruimte voor de Rivier
en Zwakke Schakels moeten het land toekomstbestendig maken.
Omdat klimaatverandering op lokaal niveau grote gevolgen kan hebben,
speelt de lokale overheid een belangrijke rol om de samenleving hierop
voor te bereiden. Hoe de lokale overheid zich voorbereidt, is onderwerp
van verschillende onderzoeksprojecten bij het CSTM.
De Nederlandse Wetenschapsorganisatie NWO financiert een
onderzoek dat bestaat uit
literatuurstudie en veldwerk
naar de motivaties van de lokale
overheid. Voor dit project zijn
interviews afgenomen bij elf
gemeenten om te bepalen welke
factoren doorslaggevend zijn om
zich op lokaal niveau aan te
passen aan klimaatverandering.
Enkele citaten uit dit onderzoek
treft u hiernaast.
In het CIVILCLIM-project wordt
met partners uit Noorwegen,
Zweden en Engeland vergelijkend onderzoek gedaan naar de
relatie tussen de verschillende
civiele beschermingssystemen
en klimaatverandering. In
Nederland gaat het dan om de
veiligheidsregio's,
politie,
brandweer, gemeenten. Het
onderzoek bepaalt in hoeverre
klimaatverandering
deze
organisaties beïnvloedt.
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Voorbereiding op klimaatverandering op lokaal niveau
Gemeente Breda: “We denken na hoe we andere organisaties kunnen betrekken, zoals een landbouworganisatie, een recreatieorganisatie, het waterschap.”
Gemeente Noord-Beveland: “We zijn ons zeer terdege bewust van de dreiging
van het water. [De gemeentelijke organisatie] ziet dit als een taak voor het waterschap: die moeten onze voeten drooghouden.”
Gemeente Schiermonnikoog:”Door de muggenplaag in 2007 zijn we ons allemaal bewust geworden van de gevolgen van klimaatverandering. De burgers
weten nu wat we wel en wat we niet kunnen doen.”
Gemeente Nijmegen: “Door ‘93/95’ ontstond een sterk waterbewustzijn. Dat is
nu weg.”
Gemeente Millingen aan de Rijn: “Klimaatverandering zegt ons weinig. Als het
water komt, dan zorgen wij wel dat we wegkomen.”
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