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Bronnen:  - PBL, Aanpassen met beleid, 2013
 - PBL, Aanpassen aan klimaatverandering, 2015
 - NAS werkateliers 07-06-2016, 01-09-2016, 12-10-2016
 - NAS, toevoeging sector Gebouwde Omgeving en Ruimtelijke 
      Ordening, 2020
 - NAS, updates van de sectoren Infrastructuur en Natuur, 2020
 - NAS, update adaptatietool, 2021
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Disclaimer: Dit schema  is  een vereenvoudigde, onvolledige weergave van de 
werkelijkheid waarin omwille van de leesbaarheid en overzichtelijkheid niet alle 
stappen in causale verbanden in beeld zijn gebracht. Gevolgen die niet van 
toepassing zijn op de sector Veiligheid / Gezondheid,  zijn niet weergegeven.
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