
Meerjaren Klimaat Integraal Programma (MJKIP) 

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is het plan van Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress, droogte 
en de gevolgen van overstromingen te beperken. Het doel van het plan is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig 
en waterrobuust is ingericht. 

Met onze methode maken we dit concreet voor overheden, door een meerjaren klimaat integraal programma 
(MJKIP) op te stellen. Dat is een programma voor de komende decennia waarin alle opgaves in de leefomgeving 
zijn opgenomen. Het doel om in 2050 klimaatadaptief te zijn is hierin geborgd.  

Binnen een gestructureerde aanpak analyseren en prioriteren we op een heldere manier de klimaateffecten 
binnen het beheergebied. Dat doen we op basis van de beschikbare resultaten uit de stresstesten in samenhang 
met gebiedseigenschappen, zoals demografische gegevens. Hiermee bepalen we waar maatregelen genomen 
moeten worden om klimaatbestendig en waterrobuust te zijn in 2050.  

Deze maatregelen combineren we in een GIS-omgeving met de reguliere beheeropgaves. Dat schept helderheid 
over integrale projecten en monodisciplinaire opgaves. We prioriteren de opgaves door middel van een transpa-
rant afwegingskader. 

Het resultaat is een meerjarenprogramma waarin alle assets integraal zijn opgenomen en de klimaatadaptieve 
leefomgeving in 2050 is geborgd. 



Het Meerjaren Klimaat 
Integraal Programma (MJKIP)

  Alle opgaves in beeld, ook van stakeholders

  Concrete opgaves uit klimaateffecten

  Onderscheid tussen integrale en 
       monodisciplinaire opgaves

  Ambities en doelstellingen vastgelegd

  Prioritering en planning op hoofdlijnen

  Inzicht in financieringsopgaves

  Klimaatadaptatie en Duurzaamheid geborgd

Van Integraal Programma 
naar Uitvoeringsprogramma 

Het MJKIP is een geprioriteerd overzicht van alle 
opgaves in de leefomgeving voor de komende 
decennia, inclusief de ruimtelijke adaptatie door 
klimaatverandering. 
 
Dat maakt het bij uitstek geschikt als basis voor 
een Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MJUP), 
vaak met een duur van 5 jaar. Het MJUP omvat de 
uit te voeren projecten voor die periode en 
implementeert de realisatie van de totale groot 
onderhouds- en vervangingsopgave. Hierin zijn 
de financiering en subsidiemogelijkheden 
geborgd.


