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In Nederland is veel verbeterd, mede dankzij beleid 
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Grote opgaven leefomgeving vergen herijking van beleid  

 
 

1. Tegengaan klimaatverandering 
 

2. Stoppen aantasting mondiale biodiversiteit 
 

3. Verminderen afhankelijkheid van schaarse grondstoffen 
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Klimaatopgave betekent 90 procent minder CO2 in 2050 
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Biodiversiteitsopgave: trendbreuk in gebruik hulpbronnen    
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Prijsstijging grondstoffen vraagt om innovatie 

(fossiel) 



Op zoek naar aangrijpingspunten voor het rijksbeleid (1) 

 Systeemwijzigingen nodig, na-oorlogse aanpak loopt dood: 
 
› Fossiele brandstoffen 

 
› Grootschalige landbouw 

 
› Mondiale vrijhandel 

 
› Scheiding stad en land 
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Op zoek naar aangrijpingspunten voor het rijksbeleid (2) 

 Kansrijke opties voor rijksbeleid voor de leefomgeving 
 
Maatschappelijke systemen Doelen     
›Energievoorziening:   betaalbaar, zeker, koolstof arm 
 

›Voedselvoorziening:   zeker, veilig en schoon 
 

›Waterhuishouding:  veilig en schoon 
 

›Mobiliteit:    betrouwbaar, efficiënt, schoon  
 

›Ruimtegebruik:   efficiënt en adaptief 
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Energie en klimaat: lange termijn visie van belang 
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Groot potentieel in energiebesparing gebouwen 
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Voedsel: zorgvuldigheid naast efficientie 
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Landelijk gebied: natuur, waterkwaliteit en landbouw 
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Bereikbaarheid: van reissnelheid naar nabijheid 
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Omgevingsrecht en stedelijke gebiedsontwikkeling 
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De toekomst van Nederland ligt in vergroening 
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 pbl.nl/balans2012 

 
 Volg ons: 

@leefomgeving 

http://www.pbl.nl/balans2012
https://twitter.com/leefomgeving

	Balans van de Leefomgeving 2012
	In Nederland is veel verbeterd, mede dankzij beleid
	Grote opgaven leefomgeving vergen herijking van beleid 
	Klimaatopgave betekent 90 procent minder CO2 in 2050
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Op zoek naar aangrijpingspunten voor het rijksbeleid (1)
	Op zoek naar aangrijpingspunten voor het rijksbeleid (2)
	Energie en klimaat: lange termijn visie van belang
	Groot potentieel in energiebesparing gebouwen
	Voedsel: zorgvuldigheid naast efficientie
	Landelijk gebied: natuur, waterkwaliteit en landbouw
	Bereikbaarheid: van reissnelheid naar nabijheid
	Omgevingsrecht en stedelijke gebiedsontwikkeling
	De toekomst van Nederland ligt in vergroening
	Balans van de Leefomgeving 2012

