
KLIMAATVERANDERING  
EN  ENERGIETRANSIT IE

• De verandering van het klimaat wordt 
 merkbaar in  de leefomgeving. 

• Periodes van meer regen vragen om 
 maatregelen.

• Langere periodes van droogte vragen 
 om vasthouden in plaats van afvoeren 
 van water.

• De regio zou een bijdrage kunnen 
 leveren aan het  verminderen van 
 broeikasgassen.

• De verandering van energiebronnen 
 vraagt om regionale afstemming.

• Wat draagt Gooi en Vechtstreek bij aan  
 klimaatmitigatie (reductie en/of opname 
 CO2)?

• Hoe gaan we om met extremere 
 weersituaties:  droogte en regionale 
 waterveiligheid?

• Hoeveel elektriciteit wekken wij 
 duurzaam  grootschalig op in de regio?

• Wat is regionaal nodig voor een nieuwe  
 warmtestructuur?

• Hebben we een gezamenlijke  
 besparingsdoelstelling?
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dagen per jaar rond 2050, en 10 tot 33 dagen rond 2100 
(afhankelijk van het scenario) (http://www.knmi.nl/
klimaatscenarios/knmi06/gegevens/temperatuur/index.
html#Inhoud_2). Periodes met extreem hoge 
temperaturen in de zomer doen zich onder andere voor 
doordat er minder neerslag valt. Hierdoor is de kans op 
uitdroging van de bodem groter, waardoor een 
verkoelende invloed van de verdamping weg valt (KNMI 
2011). Dat de stijging van extreme zomertemperaturen 
het grootst is in de G+- en W+-scenario’s, komt doordat 
deze scenario’s frequentere oostenwinden laten zien, die 
meestal warm zijn. Vooral in W+-scenario’s kan een 
zomer zoals die van 2003 bijna normaal zijn (KNMI 2008b, 
2009b). 
Tegelijk neemt in alle KNMI’06-scenario’s het aantal 
ijsdagen rond De Bilt af, van negen rond 1990 naar drie 
tot zes dagen per jaar in 2050 en één tot vier tot het eind 
van deze eeuw. Dus ook in een opwarmend klimaat 
kunnen opeenvolgende jaren met koude winters 
voorkomen, al zal dit wel minder vaak gebeuren. Koude 
winters in Nederland worden vooral veroorzaakt door 
(langdurige) periodes met een noordoostelijke wind, die 
koude lucht naar Nederland aanvoert, terwijl in de 

Figuur 2.15
Mogelijke klimaatveranderingen 1990 – 2100, volgens KNMI'06-scenario’s 
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Bron: KNMI (2008, 2009a); Kwadijk et al. (2008)

opwarmen dan de wintermaanden; voor de scenario’s 
zonder circulatieverandering is de ontwikkeling 
omgekeerd (tabel 2.1, tabel 2.2, figuur 2.17). Op dit 
moment is het niet mogelijk om aan te geven of de 
temperatuurverandering binnen Nederland uiteen zal 
lopen. Er zijn nu al ruimtelijke verschillen te zien over 
Nederland en naar verwachting blijven deze bestaan 
(KNMI 2009a).

Temperatuurextremen: meer hitte, minder kou 
Projecties van mogelijke verschuivingen in extremen zijn 
onzekerder dan die voor gemiddelden. Dat geldt ook voor 
weer en klimaat. Wel kan een beperkte verschuiving van 
de gemiddelde temperatuur of de jaargemiddelde 
neerslag al tot grote veranderingen in weersextremen 
leiden, zelfs als de variabiliteit verder niet verandert. 

Uit de vier KNMI’06-scenario’s blijkt dat de verwachte 
warme extremen kunnen toenemen (figuur 2.18), terwijl 
de verwachte koude extremen kunnen afnemen; dit is 
vooral het geval in de G+- en W+-scenario’s. Rond De Bilt 
bijvoorbeeld is de verwachting dat het aantal tropische 
dagen3 per jaar toeneemt van 4 rond 1990 tot 7 tot 15 


