Federale bijdrage aan het Nationale klimaatadaptatieplan:
verklaring naar aanleiding van de publieksraadpleging
Van 17 februari 2014 tot 18 april 2014 hield de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu een publieksraadpleging over het ‘ontwerp van Federaal Plan Adaptatie
aan klimaatverandering’ (vervolgens ‘Federale bijdrage aan het Nationale klimaatadaptatieplan
genoemd).
Context van de raadpleging
Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het
milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de
plannen en programma's in verband met het milieu, werd het publiek geraadpleegd over het
ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering.
Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, doorgaans het Verdrag van
Aarhus genoemd.
Het ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering (nu ‘Federale bijdrage aan het
Nationale klimaatadaptatieplan’ genoemd) identificeerde 31 transversale en sectorale acties
(transport, economie, energie, mariene milieu, onderzoek, gezondheid, ontwikkelingssamenwerking,
internationale veiligheid, crisisbeheer bij natuurrampen, landbouw).
Dit ontwerp past in het kader van de strategische federale langetermijnvisie inzake duurzame
ontwikkeling die werd goedgekeurd in mei 2013, en meer bepaald doelstelling 32: « België zal
aangepast zijn aan de directe en indirecte gevolgen van de klimaatverandering » en ligt in de lijn van
de uitvoering van de Nationale Adaptatiestrategie die in december 2010 werd aangenomen door de
Nationale Klimaatcommissie (NKC).
De informatie over de raadpleging werd bekendgemaakt op de volgende manieren:
(1) door een bericht in het Belgisch Staatsblad,
(2) via de federale portaalsite www.belgium.be
(3) via de klimaatwebsite van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu (www.klimaat.be)
4) via de portaalsite van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu: www.consult‐leefmilieu.be voor het Nederlands en www.consult‐
environnement.be voor het Frans.
5) via de nationale portaalsite www.aarhus.be
Gedurende de raadplegingsperiode kon het ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan
klimaatverandering worden geraadpleegd via het internet op de klimaatwebsite van de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Tegelijk met de publieksraadpleging heeft ook de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)
een advies uitgebracht over het ontwerp van Plan.
Resultaten van de publieksraadpleging
In totaal hebben 72 personen geantwoord op de raadpleging, waarvan 53% Nederlandstaligen.
De respondenten reageerden voornamelijk in eigen naam (49%) of in de hoedanigheid van
bestuursvertegenwoordiger (31 %). De deelname in de privésector (8%), bij NGO’s (8%) of andere
(2%) lag aanzienlijk lager.
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De vragenlijst van de publieksraadpleging bestond uit gesloten vragen (bedoeld om het potentieel
van de in het ontwerpplan voorgestelde adaptatieacties te identificeren) en open vragen (bedoeld
om andere adaptatieacties te identificeren die niet opgenomen zijn in het plan of om specifieke
suggesties te formuleren over het ontwerpplan).
De meeste respondenten hebben geantwoord op de gesloten vragen. Ongeveer 20% deed
opmerkingen, doorgaans van algemene aard.
De analyse van de antwoorden op de gesloten vragen heeft uitgewezen dat de respondenten van
mening waren dat de voorgestelde maatregelen een hoog of gematigd potentieel tot adaptatie aan
klimaatveranderingen hadden.
Ongeveer 30% van de respondenten heeft de open vragen beantwoord. Veel van die antwoorden
waren bedenkingen van algemene aard zonder concrete voorstellen, andere vielen buiten de context
van het ontwerp van Plan, ofwel omdat ze betrekking hadden op bevoegdheden die niet federaal
zijn, ofwel omdat ze betrekking hadden op maatregelen om de broeikasgasemissies te verminderen
(mitigatie). De andere commentaren hadden betrekking op de noodzaak om:
 de coördinatie op federaal niveau te versterken
 het publiek te sensibiliseren voor de toekomstige impact van de
klimaatveranderingen
 rekening te houden met de kwestie van de milieumigratie als gevolg van de
klimaatveranderingen
Naar aanleiding van die antwoorden werd een bijkomende maatregel toegevoegd, namelijk: ‘De
sensibilisatie met betrekking tot de adaptatie aan klimaatveranderingen vergroten’.
Anderzijds, overwegende dat adaptatie een iteratief proces is dat past binnen het kader van een
permanent leerproces, heeft de regering beslist om het ontwerp te herwerken om de inspanningen
in eerste instantie te concentreren op een beperkt aantal sectoren.

Goedkeuring van het plan

Het ontwerp van Federale bijdrage aan het Nationale klimaatadaptatieplan werd ter goedkeuring
voorgelegd aan de Ministerraad en werd goedgekeurd op 28 oktober 2016.
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