
Nota aan NKC goedgekeurd op 6/10/2017: uitvoering van de nationaal 

adaptatie plan (NAP): 

Maatregel 4. Versterking van de sectorale coördinatie op nationaal niveau 

 

Op de vergadering van 19 april 2017 heeft de NKC het Belgische Nationale Adaptatieplan (NAP) 

goedgekeurd. Daarnaast werd in de begroting voor 2017 een bedrag van € 40.000 voorzien voor de 

uitvoering van de maatregelen uit het plan. 

De WG Adaptatie stelt voor om dit bedrag toe te wijzen aan twee maatregelen die in 2017 kunnen 

worden uitgevoerd, namelijk in de eerste plaats de ontwikkeling van een nationaal adaptatie 

webplatform (maatregel 3 van het Nationale Adaptatieplan) en de organisatie van thematische 

rondetafelgesprekken die gericht zijn op versterking van de sectorale coördinatie op nationaal niveau 

(maatregel 4 van de Nationale Adaptatie Plan). 

Deze nota betreft deze tweede maatregel. 

Voorgesteld plan 
Thema Efecten van klimaatverandering en adaptatie in België: algemeen kader 

Aangezien dit de lancering is van de implementatie van Maatregel 4 (initiatie 
van de organisatie van thematische ronde tafels), is het idee om een algemeen 
introductie-evenement te houden, om het kader te schetsen en het 
meerjarenprogramma van thematische rondetafels voor te stellen. 

Datum Donderdag 23 november, juist na de COP23 

Plaats Brussel Leefmilieu, in Tour & Taxis (zaal gereserveerd, to be confirmed) 

Deelnemers 80-100 mensen van de overheid en stakeholders uit verschillende sectoren om 
het bestaande kader en lopende ontwikkelingen voor te stellen en de 
behoeften van de sectoren te identificeren om de toekomstige thematische 
rondetafelgesprekken voor te bereiden.  

Programma Klimaat scenario’s en adaptatie acties: stand van zaken in België  

   Presentaties: de nieuwe Belgische klimaatscenario's (Cordex.be = maatregel 
1 van de NAP), het EU-kader, het NAP (en regionale/federale plannen), lokale 
initiatieven (via de steden), eventueel multi-level governance. 

Het idee is om duidelijke en synthetiserende presentaties en een poster 
tentoonstelling te houden(bijv. Denktank klimaatadaptatie (Vlaanderen), …) 

 

Tot slot zouden we thema’s voor toekomstige rondetafelgesprekken 
voorstellen. Onder meer, de sectoren die behandeld worden in het NAP  
(gezondheid, energie, crisisbeheer, biodiversiteit), maar ook andere 
sleutelsectoren  voor adaptatie, in het bijzonder de recente ontwikkelingen 
(onderzoeksprojecten, veranderingen in het politieke klimaat, etc.) …  

Budget Huur zaal en catering : +/- 10 000€  

  



Voorstel van agenda 
 

9u-9u30: Onthaal 

9u30-9u45: Inleiding en doelstellingen van de workshop (lancering van een reeks 

rondetafelgesprekken) (voorzitterschap van de NKC) 

9u45-10u15: EU-context: EU-strategie en recente ontwikkelingen + evaluatie van de prestaties van 

België rond adaptatie (Commissie) / EMA rapporten rond impact van klimaatverandering en/of 

andere publicaties 

10u15-10u45: Convenant of Mayors (Commissie of Bureau van het Convenant) 

10u45-11u: pauze 

11u00-11u30: adaptatie in België, verschillende plannen en behandelde sectoren (CABAO)  

11u30-12u: de nieuwe Belgische klimaatscenario's (Cordex.be) 

12u00-12u30: lokale initiatieven van de Belgische steden rond adaptatie (Gent, Antwerpen, ...) 

12u30-13u: discussie over de sectorale prioriteiten 

 

Voorstel van beslissing 
 

De CNC keurt de organisatie en het programma van de dag goed en bevestigt de reservering van de 

locatie bij Tour & Taxis. De NKC mandateert de WG-Adaptatie om de voortzetting van de organisatie 

te waarborgen. 


