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Voorwoord

Voorwoord
In zijn brief van 23 april jl. heeft de directeur-generaal Ruimte aan het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat gevraagd om onder andere een overzicht
te geven van de reeds beschikbare bijdragen, die de onderzoekprogramma’s
Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat aan de beleidsontwikkeling ten
aanzien van klimaatadaptatie hebben geleverd, en om een vooruitblik, in
hoofdlijnen, op toekomstige bijdragen.
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Deze publicatie wordt dan ook uitgebracht onder verantwoordelijkheid van
Kennis voor Klimaat. In deze publicatie hebben we natuurlijk wel, zoals gevraagd, met medewerking van Klimaat voor Ruimte, ook de beleidsrelevante
producten van Klimaat voor Ruimte opgenomen. Bij de ontwikkeling van het
onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van de ervaringen van Klimaat voor Ruimte en er wordt zoveel mogelijk op alle fronten samengewerkt.
In de bijlagen staan alle producten opgesomd die naar ons inzicht beleidsrelevant zijn. In de tekst van deze publicatie worden producten specifiek voor het
voetlicht gehaald. Vijftien in het oog springende projecten worden apart beschreven. Ook de werkwijze van Kennis voor Klimaat met de hotspots, die is gestart door Klimaat voor Ruimte, en de daaruit voortvloeiende vraagsturing
komt aan de orde, omdat we zo proberen vanaf het begin van een onderzoeksproject de beleidsrelevantie te borgen. Verder leek het ons goed om apart aandacht te schenken aan de beleidsonderbouwende instrumenten en aan enkele
generieke onderzoeksprojecten, die voor het beleid relevant zijn. Daarbij wordt
toegelicht hoe de kennisdoorstroming wordt geborgd.
De beleidsrelevantie van de onderzoekprogramma’s is terecht een terugkerend
onderwerp in de vergaderingen van de Bestuursadviesraad van Kennis voor
Klimaat. Er is veel aan gedaan om de beleidsrelevantie zo goed mogelijk in de
aanpak en resultaten van het onderzoekprogramma te borgen. Het bestuur van
Kennis voor Klimaat heeft dan ook graag gehoor gegeven aan het verzoek van
de directeur-generaal Ruimte om de beleidsrelevantie van de onderzoekprogramma’s voor het voetlicht te brengen. Dat stelt ons in de gelegenheid om te
toetsen of we inderdaad in onze opzet geslaagd zijn als het om de beleidsrelevantie gaat.
Prof. dr.ir. P. Vellinga
Algemeen directeur
Kennis voor Klimaat

Prof.dr. P. Driessen
Wetensch. directeur
Kennis voor Klimaat

Prof.dr. P. Kabat
Wetensch. directeur
Klimaat voor Ruimte
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Samenvatting

1

Samenvatting

In de Bestuursadviesraad (BAR) van Kennis voor Klimaat wordt terecht voortdurend de waarde van het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat voor het
beleid getoetst. In reactie op een verzoek van de voorzitter van de BAR is de
beleidsrelevantie van Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte in dit rapport
nader beschreven.
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Mede door de inzet van de onderzoekprogramma’s zijn onderwerpen, zoals
‘klimaat in de stad’ en ‘klimaat en gezondheid’, op de beleidsagenda gekomen.
Producten, zoals de natuurkalender en de klimaateffectatlas, worden volop gebruikt bij de ontwikkeling van beleid. Een aantal studies, waaronder de metastudie over de zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en een studie
over een open of afsluitbaar Rijnmond, heeft zijn waarde bewezen voor de
ontwikkeling van beleid. Een vijftiental meest in het oog springende voorbeelden wordt in deze notitie voor het voetlicht gehaald.
De beleidsrelevantie van de onderzoekprogramma’s wordt zo goed mogelijk
geborgd met een vraaggestuurde werkwijze. Klimaat voor Ruimte is begonnen
met de ontwikkeling van hotspots; Kennis voor Klimaat heeft die werkwijze
verder ontwikkeld. In een hotspot worden concreet verbindingen gelegd tussen
beleidsmakers, onderzoekers en andere betrokkenen (zoals ngo’s en bedrijfsleven), die vertegenwoordigd zijn in het hotspotteam. De hotspots hebben als
doel een concept adaptatiestrategie te formuleren. Instrumenten, die ze daarbij nodig hebben, worden met subsidie van de onderzoekprogramma’s ontwikkeld. Uit de eerste concepten van de adaptatiestrategieën van de hotspots
worden de korte termijn beleidsonderbouwende onderzoeksvragen afgeleid en
met subsidie en met het netwerk van de onderzoekprogramma’s beantwoord.
Voor de derde tranche van Kennis voor Klimaat wordt zodoende need to know
in beeld gebracht en opgepakt; én gescheiden van nice to know.
Fundamentele kennisvragen van de hotspots, provincies en ministeries worden
beantwoord door breed samengestelde onderzoekconsortia, die met de middelen voor de Tweede Tranche van Kennis voor Klimaat dit jaar van start zijn
gegaan. In de call for proposals voor de tweede tranche van Kennis voor Klimaat is zo goed mogelijk ingespeeld op de op dat moment geformuleerde strategische kennisvragen van VROM, V&W en LNV en van de provincies. Verdere
sturing op beleidsrelevante resultaten is geborgd door participatie van de
overheid in stuurgroepen per consortium. Voor het onderzoek is aansluiting
gezocht en gevonden met het Deltaprogramma en de waterschappen.
Mede met geld van de onderzoekprogramma’s zijn en worden instrumenten
ontwikkeld, waar beleidsmakers behoefte aan hebben en die ze gebruiken bij
de ruimtelijke planvorming, zoals onder andere de klimaatscenario’s en modellen, klimaateffectatlas, de adaptatiescan en een format voor een adaptatiestrategie. Bijdragen zijn geleverd aan de klimaatwijzer van VROM.
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Veel aandacht gaat uit naar de doorstroming en benutting van kennis; digitaal,
op papier en op bijeenkomsten, die de persoonlijke contacten tussen beleidsmakers en onderzoekers stimuleren. In een reeks verkenningen is de stand der
wetenschap mede voor beleidsmensen samengevat. In brochures worden
handreikingen opgesteld; als het even kan samen met een bij beleidsmakers
goed bekend staand kennisplatform om de toegankelijkheid en bekendheid te
vergroten.
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Inleiding
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Inleiding

In zijn brief van 23 april vraagt de dgRuimte om voorbeelden aan te reiken uit
de praktijk, die met de onderzoekprogramma’s Klimaat voor Ruimte en Kennis
voor Klimaat voor het voetlicht zijn gekomen, waaruit blijkt op welke wijze in
de praktijk verstandig en efficiënt wordt geanticipeerd op de ruimtelijke consequenties van klimaatverandering. Ook vraagt de dgRuimte om een overzicht
van de reeds beschikbare bijdragen van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor
Klimaat aan de beleidsontwikkeling ten aanzien van klimaatadaptatie en een
vooruitblik op toekomstige bijdragen. Binnen Klimaat voor Ruimte wordt ook
beleidsrelevant onderzoek gedaan naar zaken die zich richten op mitigatie. Deze beleidsrelevante onderzoeken naar mitigatie zijn buiten deze notitie gehouden.
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Een overzicht van de beschikbare bijdragen aan de beleidsontwikkeling treft u
aan in bijlage 1 in de vorm van een lijst met voor het beleid relevante documenten. Meer en uitgebreidere informatie treft u aan op onze website
www.klimaatonderzoeknederland.nl.
Aan het verzoek om een vooruitblik in hoofdlijnen op toekomstige bijdragen is
invulling gegeven in hoofdstuk 6 en in bijlage 2 door projecten te noemen die
op dit moment lopen. Ook daarover is uitgebreidere informatie op onze website te vinden.
Overheidsgeld moet zuinig worden aangewend en verworven kennis moet niet
in vergetelheid raken maar worden toegepast. In dat kader past de samenwerking tussen Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat. Zowel wat betreft inhoud als wat betreft organisatorische aspecten is een nauwe samenwerking
tussen Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte tot stand gekomen. Voor
het beleid is het daarbij gemakkelijk, dat de twee sites zijn samengevoegd en
dat projecten van Klimaat voor Ruimte door Kennis voor Klimaat worden gecontinueerd, zoals de klimaateffectatlas en het afwegingskader.
De grote hoeveelheid projecten van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat vraagt inderdaad om een evaluatie van de bruikbaarheid. Eén van de aspecten waarop de onderzoekprogramma’s beoordeeld zullen worden, is de
mate, waarin valorisatie van de verworven kennis heeft plaatsgevonden. Daartoe moeten Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat onder andere beleidsrelevante kennis opleveren. Met andere woorden: is de verworven kennis
bruikbaar voor beleidsmedewerkers? Om de bruikbaarheid te bevorderen hebben de onderzoekprogramma’s een werkwijze ontwikkeld waarbij vraag en
aanbod elkaar voeden, maar de vraagkant bepaalt de inzet van middelen.
Kennisvragen komen uit de hotspots, de waterschappen, het Deltaprogramma,
provincies en ministeries. Op basis van de resultaten van de 1e tranche van
Kennis voor Klimaat concludeerde de Bestuursadviesraad, dat een verdiepingsslag nodig was. Bij de inhoudelijke invulling van de thema’s voor de call for proposals voor de 2e tranche heeft Kennis voor Klimaat de strategische kennisvragen van rijk en provincies meegenomen. De 2e tranche is met een open call
vormgegeven. Onderzoekvoorstellen worden getoetst op wetenschappelijke
kwaliteit én maatschappelijke kwaliteit door onafhankelijke deskundigen.
De onderzoekprogramma’s hebben voor de Deltacommissie informatie aange-
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dragen over de mogelijk te verwachten zeespiegelstijging. Na het verschijnen
van het rapport van de commissie Veerman is mede op initiatief van Klimaat
voor Ruimte en Kennis voor Klimaat door de kennisinstellingen een kennisagenda in beeld gebracht, die aansluit op het rapport van de commissie. Met
hulp daarvan wordt op dit moment gewerkt aan de kennisagenda van de deelprogramma’s van het Deltaprogramma en wordt nagegaan hoe kan worden
aangesloten op de programmering van de onderzoekprogramma’s.
Zo doende is de mogelijkheid gecreëerd, dat bij de uitvoering van de 2e tranche
van Kennis voor Klimaat het onderzoek van de consortia de antwoorden kan
gaan geven op de strategische kennisvragen van de overheid. Dat gaat niet
vanzelf. De departementen participeren mede daartoe in de stuurgroepen die
zijn geformeerd voor de begeleiding van de consortia, die tot eind 2014 onderzoek verrichten.
Klimaatverandering en aanpassing aan de gevolgen ervan stonden nog niet op
de agenda van beleidmakers, bestuurders en bedrijven toen Klimaat voor
Ruimte in 2004 van start ging. Klimaat voor Ruimte en later ook Kennis voor
Klimaat stelden zich daarom tot doel om binnen vijf jaar klimaat op die bestuurlijke agenda te krijgen. Dat is gelukt. Vrijwel alle provincies besteden mede daardoor aandacht aan aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie) en
ook het aantal gemeenten, dat het als een belangrijk onderwerp ziet, neemt
met de dag toe. Bij Rotterdam, Arnhem en Nijmegen, Dordrecht en Utrecht lopen planningsprocessen waar klimaat een belangrijke rol speelt.
De onderzoekprogramma’s juichen dit toe en ondersteunen deze initiatieven
onder andere door het opzetten van een gezamenlijke kennisinfrastructuur
voor klimaatverandering en ruimtegebruik: een klimaatgemeenschap waarin
wetenschappers, beleidmakers, bestuurders en ook burgers elkaar kunnen vinden, actief kennis uitwisselen en samen projecten uitvoeren om Nederland
voor te bereiden op klimaatverandering. Vijf jaar geleden stelde Klimaat voor
Ruimte zich o.a. ten doel om een kennisinfrastructuur te ontwikkelen voor klimaatverandering en ruimtegebruik: een climate community, waarin wetenschappers, beleidmakers, bestuurders en burgers elkaar kunnen vinden, actief
kennis uitwisselen en samen projecten uitvoeren om Nederland climate proof
te maken. Kennis voor Klimaat heeft dat doel overgenomen. Anno 2009 (met
nog twee jaar Klimaat voor Ruimte te gaan) is de missie al voor een groot deel
geslaagd. Alle relevante kennisinstellingen zijn betrokken in consortia. Met organisaties die op schakelpunten zitten, zoals NWO, het PBL en het Deltaprogramma, wordt volop samengewerkt Mede dankzij de inzet van Klimaat voor
Ruimte en Kennis voor Klimaat staat ‘klimaatverandering’ volop in de belangstelling en wordt in allerlei sectoren gewerkt aan maatregelen om Nederland
toe te rusten voor klimaatverandering en de broeikasgasuitstoot te verminderen.
De onderzoekprogramma’s zijn erin geslaagd om op alle bestuurlijke niveaus
honderden beleidsmedewerkers te bereiken. Regionaal en lokaal hebben Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat bijgedragen aan een groeiend bewustzijn, dat beleidsmatig een bijdrage moet worden geleverd aan het kli-
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maatbestendig maken van Nederland op alle bestuurlijke niveaus. Onderstaand
volgt een meer specifieke toelichting.
Daarbij past wel een kanttekening. Het is niet Klimaat voor Ruimte of Kennis
voor Klimaat, die in haar eentje het beleidsrelevante resultaat heeft geboekt.
Wel heeft de subsidiebijdrage van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat
het resultaat mede mogelijk gemaakt. Zonder financiële ondersteuning én kennisoverdracht o.a. door het inschakelen van het netwerk van Klimaat voor
Ruimte en Kennis voor Klimaat was men niet zo ver gekomen.
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Tegelijk met deze publicatie over de invloed op het beleid is door Kennis voor
Klimaat een publicatie opgesteld, waarin de impact van klimaatadaptatie op de
ruimtelijke ordening wordt beschreven aan de hand van een analyse van een
100 projecten. Uit die publicatie komt de directe invloed van klimaataanpassing
op het fysieke domein naar voren. Al eerder was door Kennis voor Klimaat een
scan georganiseerd van een vijftiental grote projecten uit de Nota Ruimte en
UrgentieProgramma Randstad. Daarbij is gekeken naar de klimaatadaptatie in
deze projecten en naar de wijze waarop de klimaatbestendigheid van die projecten kan worden vergroot (KvK VBR09: Scan op klimaatbestendigheid van
UPR en Nota Ruimte projecten).
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Beleidsrelevantie van de meest in het oog springende projecten

3

Beleidsrelevantie van de meest in het oog springende
projecten

Beleidsrelevantie en invloed op beleid zijn altijd lastig meetbaar, diffuus en indirect. En succes kent vele vaders. Toch menen de onderzoekprogramma’s te
mogen zeggen, dat zij een aantal thema’s hebben opgepakt en uitgewerkt, die
hun weg naar het beleid hebben gevonden. Klimaat voor Ruimte en Kennis voor
Klimaat hebben een aantal onderwerpen op de beleidsagenda gezet, die daarvóór beleidsmatig nog geen aandacht in Nederland hadden. Door de onderzoeksinspanningen is het beleidsterrein klimaatadaptatie in de volle breedte
voor het voetlicht gekomen. Voorbeelden van onderwerpen waarbij de onderzoeksprogramma’s van beleidsmatige betekenis zijn geweest:
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∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇
∇

Het klimaat in de stad / hitte in de stad
De klimaatdijk / brede dijk / trapdijk
De Zuidplaspolder
De Natuurkalender
De relatie klimaatverandering en gezondheid
De metastudie; Verkenning zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta
De studie Open en Afsluitbaar Rijnmond en de bestuurlijke organisatie; Klimaatadaptatie toegevoegd aan Rotterdam Climate Initiative
Klimaatverandering en de gevolgen voor de landbouw
De klimaateffectatlas en de impact op structuurvisies
Brochure: Adaptatie openbare ruimte aan klimaatverandering
Scan klimaatbestendigheid en de handreiking ‘de klimaatwijzer’
Klimaatadaptatie als inspiratie voor nieuw natuurbeleid
De impact van klimaatverandering op infrastructuur en transport inclusief
pijpleidingen
Klimaatverandering en de kansen voor toerisme en recreatie
De relatie tussen adaptatie en mitigatie; in het beleid gescheiden onderwerpen.

Hieronder staat een korte toelichting per onderwerp.

Klimaat in de stad / hitte in de stad
Onder de noemer Klimaat in de stad zijn verscheidene projecten opgezet,
waaronder het project Waterrobuust bouwen (samen met Leven met Water),
die hebben geleid tot interessante vervolgprojecten, zoals het toepassen van
de waterrobuust bouwen methode in Rijswijk-Zuid, Rotterdam en Nieuwerkerk-Noord. Het ministerie van VROM gebruikt de resultaten als uitgangspunt
om gidsmodellen voor waterrobuust bouwen te ontwikkelen.
Er is een internationale literatuurstudie naar hitte in de stad uitgevoerd en een
project voor het opstarten van een dialoog met diverse gemeenten. Met Future
Cities werkt Kennis voor Klimaat samen in een kennisuitwisseling. Future Cities
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is een INTERREG-project1, waarin Europese steden, waaronder Tiel, Arnhem en
Nijmegen, samenwerken om oplossingen te genereren voor de uitdagingen van
klimaatverandering. Een van de thema’s binnen Future Cities is de opwarming
van steden, het 'hitte eiland'-effect en de 'hitte stress' die daardoor mogelijk
ontstaat. In het kader van het project Future Cities werden met vluchten boven
Arnhem en Nijmegen infrarood opnames gemaakt om de hete plekken ofwel
echte hot spots in beeld te krijgen. Dat heeft een hittekaart van de stad opgeleverd.
In Nijmegen is inmiddels onderzoek gedaan naar warmteverlies in de winter in
twee woonwijken, in het centrum en op het industrieterrein van Nijmegen.
In de zomer van 2009 zijn op een tropische zomerdag voor het eerst meteorologische metingen (hittescans) gedaan in de stad, in Rotterdam. Die scans worden gebruikt door onderzoekers van Wageningen UR om een model te ontwikkelen voor hitte in de stad.
Naar aanleiding van het Dialoogproject zijn veel steden begonnen met een herijking van hun structuurvisies en het verbreden van het klimaatbeleid. Van de
twaalf gemeenten betrokken bij het Dialoogproject is een vijftal gemeenten
bovendien gestart met grotere klimaatprojecten. Tot die projecten, die nauw
samenwerken met Klimaat voor Ruimte, behoren onder andere het verbeteren
van de Vogelaarwijk Wielwijk in Dordrecht, Bouwen met Water in de Haarlemmermeer, het klimaatbestendig bouwen van de nieuwe wijk Rijnenburg
(Utrecht), en het met bewoners verbeteren van de leefomgeving van De Baarsjes in Amsterdam. Structurele oplossingen worden gezocht door de inzet van
groen, water en alternatieve energiebronnen en een passende vormgeving van
de stad.
Ook is een internationaal debat georganiseerd om verschillende ervaringen en
onderzoekvragen te bundelen. Met name in het stedelijk gebied liggen er mogelijkheden om mitigatie en adaptatie te verbinden. In thema 4 van de 2e tranche van Kennis voor Klimaat wordt hier onderzoek naar gedaan.
Klimaat in de stad en het hitte eiland effect staan nu op de beleidsagenda, lokaal, regionaal en nationaal.

Klimaatdijk / brede dijk / trapdijk
Door de onderzoekprogramma’s is met succes een alternatief voor een dijkverhoging verder ontwikkeld en definitief op de kaart gezet. Een dijkverhoging is
een sectorale defensieve aanpak, die de weerstand verhoogt, maar in essentie
kwetsbaar blijft. Op een aantal plaatsen wordt nu gewerkt aan een klimaatdijk;
een extra brede multifunctionele dijk, die niet bezwijken kan en waarbij enige

1

INTERREG is een initiatief van de Europese Unie dat subsidies verleent aan creatieve, vernieuwende projecten op het gebied van Europese samenwerking aan duurzame ruimtelijke
en regionale ontwikkeling.
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wateroverlast door overslaand water geaccepteerd wordt. Ook een dubbele
waterkering kan een oplossing bieden. In diverse projecten en onderzoeken
wordt hieraan verder gewerkt.

De Zuidplaspolder
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Nergens in Nederland is tot nu toe het klimaat zo uitdrukkelijk in de planvorming meegenomen als in de Zuidplaspolder. De polder is aangewezen als verstedelijkingslocatie. Vaak is twijfel geuit of deze diepe polder daar wel geschikt
voor zou zijn vanwege de diepe ligging en de nabijheid van rivieren en zee,
waar klimaatverandering grote invloed op heeft. Modelsimulaties wijzen uit dat
een groot overstromingsrisico niet verwacht wordt en met maatregelen nog
verkleind kan worden, mits het Rijk de primaire waterkeringen, inclusief de
stormkeringen, op orde heeft en de aanbevelingen van de Deltacommissie uitvoert. Naast veiligheid hebben de onderzoekers ook gekeken naar wateroverlast, waterkwaliteit en natuur. Wateroverlast is te voorkomen door extra veel
oppervlaktewater te creëren waardoor de bergingscapaciteit toeneemt. De waterkwaliteit in het veengebied wordt verbeterd door het waterpeil te verhogen.
Anno 2009 zijn de plannen voor de Zuidplaspolder klimaatbestendig, mede
dankzij het feit dat het gebied tot hotspot is benoemd. De hotspot heeft verschillende partijen bij elkaar gebracht uit beleid, praktijk en wetenschap en de
start van diverse pilotprojecten gestimuleerd. De hotspotbenadering heeft dus
laten zien dat het een uitstekende methode is om klimaatbestendigheid in de
planvorming een belangrijke plek te geven. Ontwikkelde kennis uit dit project
stroomt door in diverse projecten, zoals de woningbouw in de Rode Waterparel, Nieuwekerk en Moordrecht.

De Natuurkalender
Met subsidie van Klimaat voor Ruimte is de Natuurkalender gestart. Met de Natuurkalender vergroten de onderzoekers het inzicht in de gevolgen van klimaatverandering voor de Nederlandse natuur. De Natuurkalender vergroot de
betrokkenheid van mensen bij de natuur, brengt de gevolgen van veranderingen in de natuur in kaart en helpt educatieprogramma’s te ontwikkelen voor
scholieren en volwassenen. De Natuurkalender maakt gebruik van duizenden
vrijwilligers bij het monitoren van verschijnselen uit de natuur. Aan het beleid
laat de Natuurkalender de in Nederland zichtbare gevolgen zien van gemiddeld
hogere temperaturen voor de natuur. Wetenschappers gebruiken de gegevens
uit de Natuurkalender om meer inzicht te krijgen in de klimaatomstandigheden
in het verleden én – gecombineerd met klimaatscenario’s voor de toekomst –
om een beeld te ontwikkelen over toekomstige veranderingen in timing in de
natuur. Deze gegevens zijn erg belangrijk voor natuurbeheer, landbouw (het
voorkomen van soorten die een plaag kunnen worden) en de gezondheidszorg
(voorlichting over optreden van hooikoorts, teken, eikenprocessierups). In deze
sectoren worden de gegevens van de Natuurkalender gebruikt.
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De relatie klimaatverandering en gezondheid
De WHO ziet de klimaatverandering inmiddels als een serieus probleem voor
de volksgezondheid. In Nederland ontbrak aandacht voor dit onderwerp. Mede
daarom hebben de onderzoekprogramma’s een nationaal debat georganiseerd
waaraan zo’n honderd deskundigen uit wetenschap en praktijk hebben deelgenomen. In kleine groepen is verkend welke mogelijke problemen op het terrein
van de volksgezondheid zich aandienen in Nederland ten gevolge van klimaatverandering. De bijeenkomst heeft o.a. geleid tot een aanzet voor een onderzoekprogramma en een interdepartementale werkgroep Klimaatverandering
en Gezondheid, die onder andere tot taak heeft ervoor te zorgen dat er een
onderzoekprogramma komt, dat bijvoorbeeld door ZonMW kan worden opgepakt.
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De metastudie Verkenning zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta
De Zuidwestelijke Delta zal in de toekomst te maken krijgen met zeespiegelstijging, veranderende windpatronen en veranderende rivierafvoeren. Dit leidt tot
veranderingen in waterkwaliteit, verzilting, waterbeschikbaarheid, ecologie en
estuariene dynamiek. Deze effecten zullen hun weerslag hebben op het ruimtegebruik, de economische structuur en de lange termijn beleidsdoelen.
Met geld van Kennis voor Klimaat wordt het mogelijk gemaakt om onderzoek
te doen naar de manier waarop de gevolgen van klimaatverandering en de bijbehorende (maatschappelijke en wetenschappelijke) onzekerheden in de planvorming en uitvoering van ruimtelijke investeringen kunnen worden meegenomen. Voor de Zuidwestelijke Delta zijn als eerste stap vraag en aanbod van
zoetwater in de Zuidwestelijke Delta in beeld gebracht. De conclusie is dat de
huidige praktijk van het waterbeheer (het zgn zoetspoelen), ongeacht het zout
maken van het Volkerak-Zoommeer, als gevolg van ontwikkelingen in het klimaat en in de landbouw binnen afzienbare termijn zijn grenzen nadert. Er is
voldoende kennis voorhanden om bij een zout Volkerak-Zoommeer tot een effectieve zoetwatervoorziening te komen. Voor de verdere toekomst van de waterhuishouding van de Zuidwestelijke Delta liggen er nog verschillende opties
open, ook als het klimaat verder verandert. Met dat onderzoek is duidelijk geworden wat beleidsmatig de mogelijkheden zijn voor Volkerak-Zoommeer en
Haringvliet en wanneer welke beleidskeuze gemaakt moet worden. Zie verder
de projecten met afkorting HSZD in bijlage 1 en 2.

Klimaatadaptatie in Regio Rotterdam en de studie Open en Afsluitbaar
Rijnmond
De onderzoekprogramma’s hebben een wezenlijke invloed gehad op de klimaat
gerelateerde ontwikkelingen in Rotterdam. Door het ontwikkelen van de
hotspot Regio Rotterdam en de inhoudelijke inbreng is aan het Rotterdam Climate Initiative klimaatadaptatie toegevoegd aan de beleidsagenda. Mede door
de input van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat is de bestuurlijke organisatie sneller ontwikkeld en wordt klimaatadaptatie volop meegenomen.
Het onderzoek ‘Afsluitbaar Open Rijnmond’ verkent verschillende varianten
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van een Afsluitbaar Open Rijnmond op kosten, effecten voor de scheepvaart en
de ruimtelijke kwaliteit van de regio, bij verschillende klimaatscenario’s. Het
zijn combinaties van een versterkte Europoortkering en nieuwe beweegbare rivierkeringen, met verschillende sluitregimes en verschillende doorvaarcapaciteiten voor de scheepvaart en daaruit volgend uiteenlopende maten van dijkversterking en rivierverruiming. Hiermee worden een palet beleidsopties geschetst.

Klimaatverandering en de gevolgen voor de landbouw
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Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat besteden veel aandacht aan de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw. Onderzoek is en wordt gericht op de wijze waarop een klimaatbestendige ecologische structuur tot stand
kan komen en welke effecten klimaatverandering op de landbouwsector heeft
(zie ook Klimaat voor Ruimte COM06, A12, A19, A21). Welke kansen en perspectieven heeft de landbouwsector en wat zijn de effecten van mogelijke opties en strategieën? Eén van de landbouwonderzoekprojecten van Klimaat voor
Ruimte wordt geleid door LTO. Hierdoor is kans op doorwerking naar praktijkverandering en beleid zo groot mogelijk. Mede door voortdurend in projecten
de gevolgen van klimaatverandering voor de zoetwatervoorziening, verzilting,
temperatuurverandering en de effecten en kansen voor de landbouwsector
mee te nemen komt er lokaal, regionaal en nationaal steeds meer beleidsmatige aandacht.

De klimaateffectatlas en de impact op structuurvisies
Gebleken is dat bestuurders en beleidsmakers worstelen met de onzekerheden, die kleven aan de verandering van het klimaat, zowel wat betreft aard, intensiteit, tijd als frequentie. Een bestuurder of beleidsmaker heeft behoefte
aan inzicht waarbij per klimaateffect duidelijk wordt of en in welke mate en
waar de gevolgen van klimaatverandering zich mogelijk voordoen in zijn of haar
provincie of regio. In een Klimaateffectatlas worden de effecten in kaarten geografisch zichtbaar gemaakt. De eerste ontwikkeling van een Klimaateffectatlas
was gestart door Klimaat voor Ruimte mede in opdracht van het IPO. Kennis
voor Klimaat heeft in een later stadium bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van dat instrument. Voor alle provincies zijn of komen Klimaateffectatlassen digitaal beschikbaar.
De Atlas is gebruikt voor analyses van diverse Natura 2000-gebieden, hotspot
Schiphol regio en voor klimaatscans voor diverse provincies. Resultaten zijn opgenomen in provinciale structuurvisies van:
∇ Provincie Groningen
∇ Provincie Noord-Holland
∇ Provincie Zuid-Holland
∇ Provincie Groningen
∇ Provincie Drenthe
∇ Provincie Zeeland
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∇ Provincie Noord-Brabant
∇ Provincie Gelderland
∇ Provincie Utrecht
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De Klimaateffectatlas heeft bijgedragen aan de kennisuitwisseling tussen provincies, zodat ze nu op een vergelijkbare manier met klimaatverandering omgaan of de KNMI-scenario’s toepassen. Dit voorkomt dat de ene provincie het
gematigde (G) scenario kiest en de andere het meer extreme (W+)scenario. Of
dat de ene provincie naar verwachte klimaatverandering in 2050 kijkt en de
andere naar 2100. VROM en Kennis voor Klimaat investeren in ‘werkateliers’ en
ondersteunen die ateliers met de klimaateffectatlas, bijvoorbeeld door in de
werkateliers met gemeenten, waterschappen en provincies aan een bepaald
concreet probleem te werken.

De brochure: Adaptatie openbare ruimte aan klimaatverandering
CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en
openbare ruimte. Handreikingen van CROW worden intensief gebruikt door
gemeenten. Daar ligt een goede mogelijkheid om klimaatbestendigheid waar
nodig op het netvlies te krijgen van gemeenteambtenaren en om informatie
gebaseerd op ervaringen elders met adaptatie aan klimaatverandering door te
laten stromen naar andere gemeenten. CROW kan adaptatie aan klimaatverandering geïntegreerd aanpakken. Dit is efficiënter dan wanneer alle gemeenten zelf op zoek moeten naar informatie. CROW heeft een breed platform,
bundelt kennis en kan die kennis onafhankelijk presenteren. Daarom heeft Klimaat voor Ruimte samen met CROW een handreiking voor gemeenten opgesteld; “Aanpassen openbare ruimte aan klimaatverandering”. Met een stappenplan en praktische voorbeelden wordt getoond hoe een gemeente om kan
gaan met klimaatverandering.

Scan klimaatbestendigheid en de handreiking ‘de klimaatwijzer’
Een scan op de klimaatbestendigheid van grote projecten uit de nota Ruimte en
Urgentie Programma Randstad heeft geleid tot suggesties hoe die projecten
(nog) beter konden worden aangepast aan een klimaatverandering. De gesprekken over de projecten hebben naast gerichte adviezen per project geleid
tot een tiental algemene noties en aanbevelingen voor het klimaatbestendig
ontwikkelen van grote projecten. Deze aanbevelingen hebben inmiddels hun
weg gevonden naar de Klimaatwijzer die VROM ontwikkelt. Ook de ontwikkeling van de Klimaateffectatlas en een afwegingskader heeft tot input geleid
voor de klimaatwijzer en de bijbehorende modules. Gebaseerd op de eerste ervaring is besloten om vanuit de onderzoekprogramma’s een faciliteit in het leven te roepen, die op verzoek van overheden een scan op klimaatbestendigheid uitvoert van hun projecten.
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Klimaatadaptatie als inspiratie voor nieuw natuurbeleid
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In de projecten van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat bleek voortdurend dat het huidige natuurbeleid een klimaatbestendige ontwikkeling in de
weg zit. Veel projecten liepen aan tegen starre Natura2000 doelen. Natura2000
werkt te star door in de tijd. De soorten van nu zijn volgens Natura2000 de
soorten van de volgende eeuw. En: eens natuur, altijd natuur. Ook het koppelen van wateropgaven aan natuurontwikkeling, en met daarbij de opgave te
voldoen aan Natura2000 doelen, kostte projectmedewerkers vele hoofdbrekers. Natura 2000 redeneert vanuit het huidig gebruik en vanuit bestaande situaties (i.v.m. planschade?). Mede daardoor was de Natura2000 benadering
slecht te verenigen met het klimaatprobleem en met gebiedsontwikkeling. Natura2000 remt in een ontwikkelingsproces een evenwichtige belangenafweging.
Er is behoefte aan een flexibele toepassing van de Natura2000 doelen die ruimte biedt om andere keuzes te maken, er is behoefte aan een ander natuurbeleid. Met input van wetenschappers, die hun kennis en ervaring hebben vergaard door Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat, is een voorstel op papier gezet voor een nieuw natuurbeleid dat een klimaatbestendige ontwikkeling mogelijk maakt.

Relatie tussen adaptatie en mitigatie; in het beleid gescheiden
onderwerpen
In het beleid worden adaptatie en mitigatie nog gescheiden opgepakt. Klimaat
voor Ruimte heeft vanaf het begin gezocht naar interactie, naar versterking en
tegengestelde effecten. Zie KvR IC05: Kosten-baten analyse van adaptatie en
mitigatie mogelijkheden voor klimaatveranderingen - methoden en toepassingen. En KvR ME04: Geïntegreerd raamwerk voor beoordeling van de gevolgen van
verhoogde implementatie van biomassaketens. Ook in Kennis voor Klimaat wordt
waar relevant de verbinding gelegd.
---------------------------------------------------------Voor twee onderwerpen zal door de onderzoekinspanningen de komende jaren
duidelijk worden of het beleid hieraan aandacht moet gaan schenken. Omdat
de mogelijke impact van klimaatverandering op deze onderwerpen voor de
ruimtelijke ordening en de samenleving groot kan zijn, worden hieronder deze
twee onderwerpen kort beschreven.

De impact van klimaatverandering op infrastructuur en transport inclusief
pijpleidingen
Een hoog ontwikkelde samenleving is sterk afhankelijk van infrastructuur en
netwerken. De vraag is gerechtvaardigd of zeker gelet op de lange levensduur
bij het ontwerp en realisatie van infrastructuur en netwerken - soms decennia
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geleden - voldoende rekening is gehouden met een mogelijk ander klimaat
en/of met weersextremen met dientengevolge meer verzilting, andere sterk
wisselende grondwaterstanden, andere temperaturen. In thema 5 besteedt
Kennis voor Klimaat daar in de 2e tranche aandacht aan.

Klimaatverandering en de kansen voor toerisme en recreatie
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Klimaatscenario’s duiden erop dat eind van deze eeuw de Noordzeekust de rol
van de Franse kusten zou kunnen gaan overnemen. In 2008 hebben Klimaat
voor Ruimte en Kennis voor Klimaat samen met het Kenniscentrum Recreatie
een symposium georganiseerd om de vragen, die bij onderzoekers en beleidsmakers leven, te inventariseren. Nu al zijn de Noordzeestranden op zomerse
dagen soms niet bereikbaar. Het meenemen van klimaatadaptatie in de ruimtelijke planvorming leidt tot een integrale gebiedsgerichte benadering met meer
kans voor natuur en voor recreatie. Alle reden om aandacht te schenken aan de
kansen voor toerisme en recreatie gekoppeld aan klimaatverandering.

Hotspots als kristallisatiepunt voor beleidsrelevant

4
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Hotspots als kristallisatiepunt voor beleidsrelevant
onderzoek

Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat werken met hotspots. In
‘hotspots’ werken beleidsmakers samen met onderzoekers en belanghebbenden aan onderwerpen, zoals het klimaatbestendig maken van steden, verkennen van verschillende opties en het identificeren van opgaven en kansen. In de
hotspots worden concreet verbindingen gelegd tussen beleid en onderzoek en
andere betrokkenen (zoals ngo’s en bedrijfsleven), die vertegenwoordigd zijn in
het hotspotteam. Zo doende wordt de beleidsrelevantie van de inspanningen
van de onderzoekprogramma’s vanaf het begin geborgd. De aanpak met
hotspots leidt tot een regionale benadering, waarbij kennisvragen worden geformuleerd die leiden tot onderzoek voor specifieke regionale projecten De
onderstaande beschrijving van de hotspots verduidelijkt de beleidsrelevantie.

Hotspot Tilburg
Er is onderzocht hoe Tilburg klimaatneutraal gemaakt kan worden, welke gevolgen klimaatverandering heeft in 2050 en welke organisatievorm het beste
past bij een klimaatprogramma. De gemeenteraad is akkoord gegaan met het
klimaatprogramma om Tilburg klimaatbestendig en klimaatneutraal te maken.
Daarnaast is een artikel geschreven voor een Europees handboek voor gemeenten, waarin wordt beschreven hoe verschillende stedelijke klimaatprogramma's tot stand zijn gekomen. Er is een handleiding (Hoe zet ik een gemeentelijk klimaatprogramma op?) voor gemeenten opgesteld, waarin het
formuleren van doelen, inrichting van het proces en de organisatievorm, en het
omgaan met ambitie, draagvlak en randvoorwaarden aan de orde komen. De
hotspot staat model voor de wijze waarop een klimaatalliantie kan worden opgezet tussen een gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen.

Hotspot Zuidplaspolder
De beschrijving is reeds gegeven op p.17.

Hotspot Rijnenburg
Rijnenburg is het gebied ten zuiden van de Rijksweg A12 en ten westen van de
Rijksweg A2. Hier komen in de toekomst 7000 woningen. De wijk Rijnenburg
betekent wonen in een groen en waterrijk gebied. Tijdens het ontwerp van de
wijk is bekeken hoe Rijnenburg klimaatneutraal en klimaatbestendig ontwikkeld kan worden. Het gaat hierbij om een ontwerp dat goed scoort op energiezuinig, klimaatbestendig en in een aantrekkelijk landschap. Een onderdeel van
het ontwerpproces bestond uit het hotspotproject Rijnenburg. Dit Klimaat voor
Ruimte project heeft in 2008 met een drietal sessies klimaatbestendige inrichtingen gefaciliteerd. Het ontwerp Rijnenburg is inmiddels opgenomen in de
structuurvisie. Het college van de gemeente Utrecht heeft de conceptstructuurvisie Rijnenburg vastgesteld. Er wordt tevens onderzocht in hoeverre
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de kennis uit de hotspot wordt meegenomen in de structuurvisie en wat hierbij
de faal- en succesfactoren zijn.

Hotspot Biesbosch
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Er is een gespreksnotitie opgesteld, die de problematiek van de Biesbosch en
de mogelijkheden als een ruimtelijke klimaatbuffer en voor regionale ontwikkeling bondig verwoordt. Deze gespreksnotitie is gebruikt bij het interviewen van
de huidige gebruikers van de ruimte in het gebied. Uitgangspunt hierbij is dat
de gevolgen van klimaatverandering een kans zijn in plaats van een bedreiging
voor de regionale ontwikkeling. Er is geïnventariseerd wat voor elke belanghebbende de gevolgen van de verwachte klimaatverandering betekenen, in
hoeverre daar al rekening mee wordt gehouden en welke autonome ontwikkelingen hun sectoren momenteel meemaken. Het project is inmiddels afgerond.
Er is een eindrapportage verschenen (zie website) en het vervolgtraject zal opgepakt worden door Deltares en Kennis voor Klimaat.

Hotspot Groningen
De hotspot Groningen is er op gericht om de verworven kennis toe te passen in
de ruimtelijke planning op provinciaal schaalniveau. Omgaan met onzekerheden was een belangrijk thema. Lokale kennis is daarbij gekoppeld aan kennis,
die in het Klimaat voor Ruimte programma was ontwikkeld. Door middel van de
hotspot heeft een brede doorsnede aan regionale, nationale en internationale
betrokkenen meegedacht over lange termijn klimaatverandering. De uitkomsten van het project bieden andere overheden handvatten voor een klimaatbestendige regionale planning en kunnen gebruikt worden bij het opstellen van
omgevingsplannen, structuurvisies, waterbeheerplannen van provincies, waterschappen en gemeenten.

Hotspot Schiphol Mainport
Klimaatverandering, met als gevolg veranderende weersomstandigheden, treft
Schiphol in de dagelijkse operatie, maar is tevens een bepalende factor voor
mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding. De luchthaven is waterstaatkundig bezien gelegen in één van de meest complexe en kwetsbare verstedelijkte
regio’s ter wereld. De voortgaande bodemdaling, gepaard met verhevigde
neerslag- en droogteperiodes en met versnelde stijging van de zeespiegel, zal
dwingen tot structurele aanpassingen in inrichting en gebruik van de ruimte in
de hele regio van Schiphol. Kennis voor Klimaat financiert mede een eerste serie onderzoeken, waarin wordt onderzocht wat de mogelijke verandering van
klimaat betekent voor de locatie Schiphol als het gaat om de ruimtelijke inrichting en de bedrijfszekerheid. Hiervoor worden modellen en scenario’s op Europees schaalniveau geschikt gemaakt voor de locatie Schiphol. Zie verder de projecten met afkorting HSMS in de bijlagen.
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Hotspot Haaglanden
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De komende jaren ligt er een opgave voor herstructurering en verdichting van
bestaand stedelijk- en glastuinbouwgebied. Deze opgave zal de komende jaren
worden bemoeilijkt door de omvangrijke vraag naar ruimte voor water. Deze
vraag hangt samen met klimaateffecten die ook op korte termijn al merkbaar
zijn: extreme buien hebben reeds een aantal keren gezorgd voor wateroverlast
en schade. Alle partijen onderschrijven dat een integrale gebiedaanpak nodig
is, omdat de traditionele aanpak van "ieder voor zich" niet meer werkt.
Mede met geld van Kennis voor Klimaat wordt gewerkt aan een innovatieve en
gezamenlijke aanpak met een aantal representatieve proeftuinen (in stedelijk
gebied, glastuinbouwgebied en weidegebied) waar concrete investeringsbeslissingen voor de wateropgave op korte termijn worden gekoppeld aan klimaatadaptatie op de langere termijn. Zie verder de projecten met afkorting HSHL in
bijlage 1 en 2.

Hotspot Regio Rotterdam
Rotterdam, haven en wijdere omgeving staan de komende 10 jaar voor grote
ruimtelijke en industriële investeringen voor een bedrag van meer dan 10 miljard euro. Deze investeringen zijn gericht op verdere industriële ontwikkeling,
vergroting van de havencapaciteit, verbeteren van bereikbaarheid, verstedelijking van onder meer het oude havengebied en verdere stedelijke ontwikkeling
langs de as van de rivier. In de stedelijke ontwikkeling en verbetering van de
leefbaarheid van de regio wordt veel geïnvesteerd. De water- en klimaatopgaven bieden hierbij kansen. Met subsidie van Kennis voor Klimaat is o.a. onderzocht hoe het zit met buitendijks gebied, wat de alternatieven ‘afsluitbaar of
open Rijnmond’ voor gevolgen hebben, welke veilige en goed ingepaste
hoofdwaterkeringen mogelijk zijn, wat de effecten zijn van diverse varianten
voor de binnenvaart, en wat het hitte eiland effect in Rotterdam betekent. Zie
verder de projecten met afkorting HSRR in bijlage 1 en 2.

Hotspot Grote Rivieren
De klimaatverandering stelt het waterbeheer van het rivierengebied voor een
nieuwe uitdaging met hogere rivierafvoeren in de winter en meer droogte in de
zomer. Stijgende zeespiegel en toenemende rivierafvoeren betekenen - zonder
aanvullende maatregelen - een toenemende kans op overstromingen. Tevens is
te verwachten dat het waterbergend vermogen van het riviersysteem als geheel onder druk zal blijven staan. Met subsidie van Kennis voor Klimaat wordt
voor 3 cases (Biesbosch-Haringvliet, Betuwe-NiederRhein, Kampen IJsseldelta)
onderzocht wat de gevolgen (risico’s, schade invloed op lange termijn trends)
zijn van klimaatverandering voor waterveiligheid en klimaatadaptatie en geplande investeringen. Zie verder de projecten met afkorting HSGR in de bijlagen.
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Hotspot Zuidwestelijke Delta
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De Zuidwestelijke Delta zal in de toekomst te maken krijgen met zeespiegelstijging, veranderende windpatronen en veranderende rivierafvoeren. Dit leidt tot
veranderingen in waterkwaliteit, verzilting, waterbeschikbaarheid, ecologie en
estuariene dynamiek. Deze effecten zullen hun weerslag hebben op het ruimtegebruik, de economische structuur en de lange termijn beleidsdoelen.
Met geld van Kennis voor Klimaat wordt het mogelijk gemaakt om onderzoek
te doen naar de manier waarop de gevolgen van klimaatverandering en de bijbehorende (maatschappelijke en wetenschappelijke) onzekerheden in de planvorming en uitvoering van ruimtelijke investeringen kunnen worden meegenomen en hoe adaptatiestrategieën voor het waterbeheer en de ruimtelijke
ordening in de Zuidwestelijke delta van Nederland efficiënt en snel kunnen
worden ingevoerd in lopende en toekomstige planprocessen. Daartoe zijn als
eerste stap vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta in beeld
gebracht. Met dat onderzoek is duidelijk geworden wat beleidsmatig de mogelijkheden zijn voor Volkerak-Zoommeer en Haringvliet. Zie verder de projecten
met afkorting HSZD in bijlage 1 en 2.

Hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden
Het fundamentele probleem van de veenweidegebieden is de voortgaande én
ongelijke bodemdaling, waardoor de kwetsbaarheid en kosteninefficiëntie van
het watersysteem toenemen en de ruimtelijke functies steeds minder passen
bij de veranderende ondergrond. Er is sprake van een groeiende frictie en marginalisering van het ruimtegebruik. Klimaatverandering brengt o.a. met zich
mee dat de ruimtelijke fricties nog evidenter worden. De stijgende zeespiegel
versterkt de verzilting, de verdroging neemt toe, en de veiligheidsrisico’s nemen toe door verlaging van het NAP. Onderzocht is welke invloed klimaatverandering kan hebben voor de waterkwaliteit en de ecologie. Ook is nagegaan in
welke mate veengebieden zelf bijdragen aan klimaatverandering door koolstofemissies. Zie verder de projecten met afkorting HSOV in bijlage 1 en 2.

Hotspot droge rurale gebieden
Grote delen van het platteland van de hogere zandgronden bevinden zich in
een overgang van voedselproductielandschap naar een meer consumptiegericht multifunctioneel landschap. De overheid wil dat de intensieve grondgebonden veehouderij omschakelt en bijdraagt aan waterbeheer, milieukwaliteit,
natuurbeheer en landschappelijke kwaliteiten (Agenda Vitaal Platteland). Agrariërs krijgen gezelschap van steeds meer burgers, particulieren en nietagrarische ondernemers. Al deze actoren zijn op zoek naar de kwaliteiten van
het landelijk gebied, die daarmee ook de nieuwe economische dragers in het
platteland worden. Voorts dient er te worden omgegaan met toenemende verstedelijkingsdruk (Nota ruimte). Klimaatverandering zet dit complexe omschakelingsproces zwaar onder druk. Bedrijven en burgers zullen in toenemende
mate kiezen voor vestiging in hogere delen van Nederland, de ecologische
hoofdstructuur zal klimaatbestendig moeten worden, het watervasthoudende
vermogen van het landschap zal moeten worden verhoogd en er zal ruimte
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moeten komen voor wateropvang. De verschillende ruimteclaims en het spanningsveld tussen uiteenlopende belangen op een reeks van ruimtelijke en bestuurlijke schalen zijn een belangrijke opgave voor de ontwikkelingsplanologie
en brengen vele kennisvragen met zich mee, die Kennis voor Klimaat mede
helpt beantwoorden. Zie verder de projecten met afkorting HSGR in bijlage 1
en 2.

Hotspot Waddenzee
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Het waddengebied vormt met 2400 km2 oppervlakte ’s werelds grootste intergetijden en barrière eilanden systeem. Het is een relatief veerkrachtig deel van
de Nederlandse kust, omdat de ondiepe Waddenzee een veiligheidsbuffer van
formaat is, waar tot nu toe ruimte is voor een veelvoud aan maatschappelijke
functies. De vraag is echter hoe veerkrachtig en duurzaam deze buffer is en hoe
de Waddenzee zal veranderen onder invloed van het klimaat. Naast het effect
van gedaalde nutriëntenbelasting en visserij lijkt klimaatverandering nu al tot
grote verschuivingen in het ecosysteem te leiden. Verwacht wordt dat bij verdere temperatuurstijging, veranderende zoetwater aanvoer, zich verleggende
windvelden en zeespiegelstijging de effecten hiervan in sterke mate het duurzame behoud en gebruik van de Waddenzee en het omringende kustgebied
zullen beïnvloeden. Kennis voor Klimaat maakt het mogelijk te onderzoeken
hoe groot de dreiging mogelijk wordt en welke adaptatiemaatregelen het
meest kansrijk zijn. Zie verder de projecten met afkorting HSWZ in de bijlagen.

Beleidsrelevantie
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Instrumentontwikkeling t.b.v. ruimtelijke planvorming
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Instrumentontwikkeling t.b.v. ruimtelijke planvorming

De onderzoekprogramma richten zich niet alleen op het beantwoorden van
concrete kennisvragen maar ook op de ontwikkeling van instrumenten, die in
de ruimtelijke planvorming kunnen worden toegepast.

Klimaatscenario’s en modellen

29

Klimaat voor Ruimte heeft veel geld gestoken in de ontwikkeling van klimaatscenario’s. Klimaatscenario’s zijn consistente en plausibele beelden van een
mogelijk toekomstig klimaat. Ze geven aan in welke mate bijvoorbeeld de temperatuur, neerslag en wind kunnen veranderen, bij een bepaalde mondiale klimaatverandering. Voor het beleid zijn scenario’s uitermate relevant en ze worden veel toegepast om projecten in te kunnen vullen. Zo is voor het waterbeheer klimaatinformatie nodig ten behoeve van toekomstige beheersplannen en
voor de periodieke toetsing op de veiligheid van de kustverdediging. Ook binnen natuurbeheer, landbouw, verkeer & vervoer, energievoorziening en toerisme, kunnen de klimaatscenario’s helpen richting te geven aan korte en lange
termijn beslissingen.
Binnen de onderzoekprogramma’s is en wordt gewerkt aan verbetering van
klimaatmodellen en (regionale) scenario’s. Daarbij wordt speciaal gelet op de
bruikbaarheid voor de toekomstige gebruiker. Er is een grote vraag in de publieke markt, maar er zijn nog veel onzekerheden. De projecten (CS6 e.a. 2e
tranche KvK) binnen het thema Klimaatscenario’s richten zich o.a. op de volgende kennisvragen:
∇ Hoe kunnen regionale klimaatscenario’s worden toegespitst op de ruimtelijke planning?
∇ Met welke klimaatverandering moet de Nederlandse maatschappij rekening houden?
∇ Welke klimaatgegevens en afgeleide gegevens hebben partners en andere
klanten nodig en hoe kunnen deze het beste via een geïntegreerd dataportaal worden aangeboden?
∇ Hoe veranderen de variabiliteit van, en de extremen in ons klimaat als gevolg van toename van broeikasgassen?
∇ Wat is het effect van het Nederlandse bodemgebruik op het lokale klimaat, en andersom?
∇ Met welke moderne meetsystemen kunnen het beste de veranderingen
en natuurlijke variaties in ons klimaat nu en in de toekomst worden vastgesteld?
∇ Hoe gaat het klimaat er uitzien in voor Nederland relevante gebieden (bijv.
stroomgebied Rijn)?
Een deel van de onderzoeksmiddelen wordt besteed aan het verwerven van
kennis over kritische processen in het klimaatsysteem teneinde klimaatmodellen te kunnen verbeteren. Deze onderzoeken worden hier niet expliciet genoemd maar zijn natuurlijk onontbeerlijk.
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Klimaateffectatlas
Voor klimaatadaptatie met de scenario’s wellicht het belangrijkste instrument
in de ruimtelijke planvorming op dit moment. De klimaateffectatlas maakt het
mogelijk om aan beleidsmakers en bestuurders in kaarten van provincie of regio een beeld te geven van mogelijke effecten van klimaatverandering bij verschillende klimaatscenario’s. Een beschrijving staat op p 12.

Adaptatiescan
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Klimaat voor Ruimte heeft de ontwikkeling van de adaptatiescan mede mogelijk gemaakt. De Adaptatiescan is een kwalitatieve tool om gemeenten te helpen om klimaatverandering mee te nemen in hun ontwikkelingsplannen (risico’s en kansen). De Adaptatiescan bestaat uit twee databases: een met klimaateffecten en een met adaptatiemaatregelen. De Adaptatiescan is ontwikkeld voor lokale overheden om klimaatadaptatie te agenderen en maatregelen
te kunnen toetsen. De scan is gebruikt bij de ontwikkeling van het Provinciaal
Ontwikkelingsplan Groningen en in hotspot Tilburg. Vooralsnog is de Adaptatiescan kwalitatief en nog niet gebiedsspecifiek, maar daar wordt aan gewerkt.

Duurzaamheidsprofiel op locatie (DPL)
Met behulp van de tool Duurzaamheidsprofiel (DPL) van de locatie, wordt het
duurzaamheidsprofiel van een wijk berekend, inclusief de klimaatbestendigheid. Voor gemeenteambtenaren en ontwerpers lijkt dit een bruikbare en ook
veel gebruikt instrument te zijn om op lokaal niveau te komen tot een duurzaam ontwerp. Nagegaan wordt of en hoe de tool kan uitgebreid met een module klimaatbestendigheid, zodat klimaatbestendigheid voortaan wordt meegenomen als logisch en integraal onderdeel van ene duurzaam ontwerp. Doel
binnen Kennis voor Klimaat is het verkennen van de toepassingsmogelijkheden
van deze tool in verschillende hotspots.
∇ Maastricht
∇ Rijnenburg
∇ Helden

Structuurvisies en MER
Bij veel van de provincies staat klimaatverandering nu hoog op de agenda. Het
is echter lastig om de discussie, die op strategische niveau gevoerd wordt, te
vertalen naar het tactische niveau van regionale plannen. Daarom ligt de nadruk van het Klimaat voor Ruimte-project over structuurvisies op de planningpraktijk op regionaal niveau. Er wordt gericht op participatie in lopende processen (Zuid-Holland, Overijssel), waarbij gebruik gemaakt wordt van kennis in de
reeds beschikbare klimaatatlassen, aangevuld door adviezen van experts.
De bevindingen uit het project zijn opgeschreven in een rapportage met advies
aan de MER-commissie.

Instrumentontwikkeling t.b.v. ruimtelijke planvorming

Format voor een adaptatiestrategie
De hotspots binnen Kennis voor Klimaat zullen aan het eind van Kennis voor
Klimaat een concept adaptatiestrategie opleveren. Eerdere conceptversies
worden gebruikt om de invulling van besteding van de middelen uit de derde
tranche van Kennis voor Klimaat richting te geven. Uit de eerste verkenning
voor een adaptatiestrategie dienen zich per hotspot kennisvragen aan, die vervolgens met subsidie van Kennis voor Klimaat beantwoord kunnen worden.
Maar niet alleen de besteding van de middelen van Kennis voor Klimaat wordt
op die manier ingevuld. Uit de praktijk van de hotspots zal een format worden
afgeleid voor de invulling van een adaptatiestrategie, die andere overheden
kunnen gebruiken als richtsnoer voor de inhoud en werkwijze bij het opstellen
van een adaptatiestrategie.
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Afwegingskader
Klimaatbestendigheid zal steeds meer een criterium worden bij ruimtelijke
plannen en ingrepen, bij het opstellen van structuurvisies en Milieu Effect Rapportages (MER), en bij de ontwikkeling van maatregelen. Het criterium klimaatbestendigheid moet dan wel verder uitgewerkt zijn om te kunnen bepalen
wat plannen en maatregelen bijdragen. Gebleken is dat de overheden worstelen met nut en noodzaak van klimaatadaptatiebeleid, met juridische mogelijkheden en onmogelijkheden, met zicht op beschikbare instrumenten, met keuze
uit opties etc.
De vier onderzoeksprogramma’s - Leven met Water, Klimaat voor Ruimte, Habiforum, Kennis voor Klimaat – hebben daarom gezamenlijk het criterium klimaatbestendigheid verder vorm gegeven in een definitiestudie en een vijftal
deeluitwerkingen op verschillende bestuurlijke niveaus. Complicerende factor
daarbij is dat klimaatbestendigheid voor een groot deel een normatief begrip
is. Een ondubbelzinnig afwegingskader is daardoor lastig te realiseren. De rapporten zijn gebruikt in de praktijk bij de ontwikkeling van Waalweelde, van klimaatbestendige stadshavens in Rotterdam en bij provinciale afwegingen. Tevens zijn de rapporten door VROM gebruikt als deel van de input voor het opstellen van de Concept Klimaatwijzer en bijbehorende modules. De projectleiders van de (deel-)studies zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling van de
klimaatwijzer.
Gewerkt wordt aan een beoordelingskader Klimaatbestendigheid en –
neutraliteit bij ruimtegebruik in het veenweidegebied ( Klimaat voor Ruimte
ME5, ME6, ME1). Dat moet leiden tot een visie op een klimaatbestendig en
emissieneutraal veenweidegebied.

Monitoring
De onderzoekprogramma’s werken ook aan monitoringsystemen. Klimaat voor
Ruimte probeert daarbij ook de relatie te leggen met emissies (CS2, ME1, ME2
e.a.). Het prototype is gereed in 2011; verankering wordt momenteel gezocht

Beleidsrelevantie

via ESFRI 2 (valorisatie bij EU). Binnen Kennis voor Klimaat laat Schiphol onderzoek doen naar een monitoringsystem voor wind en zicht bij kritische weersomstandigheden ten gevolge van klimaatsverandering.
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2
ESFRI, the European Strategy Forum on Research Infrastructures, is a strategic instrument to
develop the scientific integration of Europe and to strengthen its international outreach. The
mission of ESFRI is to support a coherent and strategy-led approach to policy-making on research infrastructures in Europe, and to facilitate multilateral initiatives leading to the better use
and development of research infrastructures, at EU and international level.

Kennisontwikkeling en doorwerking
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Kennisontwikkeling en doorwerking

Naast de ontwikkeling van instrumenten, die in de ruimtelijke planvorming
kunnen worden toegepast, wordt een deel van de middelen besteed aan de
ontwikkeling van generieke kennis over onderwerpen, waarmee beleidsmakers
verder geholpen worden. De kennis moet wel voor het beleid toepasbaar zijn
of gemaakt kunnen worden. Daarom krijgt vanzelfsprekend ook de doorstroming van kennis veel aandacht.

6.1

Generieke onderzoekthema’s
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Veiligheid en verzekerbaarheid
Binnen Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat is er vanzelfsprekend aandacht voor veiligheid en de financiële gevolgen van wateroverlast. Er worden
adaptatiestrategieën ontwikkeld en geëvalueerd, die gebaseerd zijn op verzekering tegen het risico en de schade door extreem weer in Nederland. Welke
financiële arrangementen voor rampschade zijn mogelijk en haalbaar bij klimaatverandering? Onderzocht wordt hoe zulke strategieën complementair
aan maatregelen in het waterbeheer gemaakt kunnen worden.

Delta’s on the move
Een delta kan met een stijgende zeespiegel meegroeien zolang natuurlijke processen ongehinderd hun gang kunnen gaan en er voldoende sediment wordt
aangevoerd. Bewoners van delta's hebben hun leefomgeving echter vaak al
eeuwen lang aangepast, met een verminderde sedimentaanvoer tot gevolg.
Erosie krijgt hierdoor de overhand en voor deltabewoners nemen de overstromingsrisico's toe. Tot op heden hebben we de zee en rivieren vooral bedwongen met behulp van technische maatregelen zoals dijken en dammen. Louter
technische maatregelen blijken echter in toenemende mate ontoereikend en
hebben vaak neveneffecten omdat ze de natuurlijke processen in een delta
blokkeren. Een flexibele, integrale systeembenadering, waarbij juist gebruik
wordt gemaakt van de natuurlijke, dynamische processen, lijkt geschikter om
met klimaatveranderingen om te gaan.
De mogelijkheden voor systeembenaderingen in delta's over de hele wereld
zijn bekeken en er worden onderscheiden vier strategieën:
∇ fysieke maatregelen gericht op sedimentbeheer
∇ fysieke maatregelen gericht op waterbeheer management
∇ adaptatie
∇ geen actie
De DELTAS website (http://ivm10.ivm.vu.nl/deltas/svg/before.html) geeft toegang tot de verzamelde informatie over delta's. De interactieve DELTAS tool
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maakt vervolgens rangschikking van delta's voor verschillende varianten van
systeembenadering mogelijk.

Waterrobuust bouwen
Dit project levert een bijdrage aan het robuust en duurzaam inrichten van gebieden
in Nederland. Het idee erachter: het ontwikkelen van een bruikbare richtlijn en een
overzicht van mogelijkheden om onze leefomgeving te kunnen aanpassen aan het
veranderende klimaat.
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Governance van adaptatie en economie
Willen Elsschot dichtte al: Tussen droom en daad staan wetten in de weg en
praktische bezwaren. Deze zinsnede geldt zeker voor klimaatadaptatie met zijn
integrale gebiedsgerichte benadering. Vandaar dat Klimaat voor Ruimte en
Kennis voor Klimaat veel aandacht geven aan de governance aspecten van
adaptatie en aan de wijze, waarop lange termijn effecten economisch moeten
worden meegewogen. Kennis voor Klimaat heeft een van de verkenningen eraan gewijd. Governance is een apart thema in de 2e tranche van Kennis voor
Klimaat.

Onzekerheden
Kenmerkend voor klimaatadaptatie is de lange termijn en de daarbij behorende
onzekerheden zowel wat betreft de autonome ontwikkelingen in Nederland en
in de wereld, als wat betreft klimaat, weer en extremen. Vandaar dat het omgaan met onzekerheden onderdeel is van projecten uit de onderzoekprogramma’s van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat. Op basis van een zoekopdracht 'onzekerheden' op de site van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor
Klimaat zijn in mei 2010 al 73 items gevonden. Daarbij gaat het zowel om het
verkleinen van onzekerheden in scenario’s en modellen, omgaan met onzekerheden in het beleid, als om de communicatie daarover.

6.2

Kennisdoorwerking

Door de onderzoeksprogramma’s worden gezamenlijk veel capaciteit en middelen gestoken in de overdracht van kennis en het zo goed mogelijk beschikbaar stellen van onderzoeksresultaten. Een gemeenschappelijke website is daar
een uiting van. Overdracht van kennis vindt niet alleen plaats op papier en digitaal, persoonlijke contacten zijn meestal nog het meest effectief. Daarom worden er voor beide programma’s gezamenlijk en afzonderlijk bijeenkomsten georganiseerd waarop onderzoekers en beleidsmakers elkaar kunnen ontmoeten.
De onderzoekprogramma’s hebben diverse activiteiten ontplooid om de kennistransfer te bevorderen. In de formats voor de consortia voor de tweede
tranche is de kennisdoorwerking een structureel onderdeel, waar de consortia
aandacht aan moeten schenken in hun onderzoekvoorstel en mede op beoordeeld zijn.

Kennisontwikkeling en doorwerking

Platform Communication on Climate Change
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Over het klimaat is veel te doen en de informatie daarover is niet altijd eensluidend.
Om daar verbetering in te brengen is met financiële ondersteuning van de onderzoekprogramma’s het PCCC opgericht; het Platform Communication on Climate Change. Het platform beheert een website, die fungeert als digitale toegang tot de Nederlandse kennisinstituten. Op een geïntegreerde wijze wordt
actuele kennis over het klimaat, klimaatverandering, weer en andere gevolgen,
aanpassingsmogelijkheden en mitigatiemaatregelen ter beschikking gesteld aan
beleidsmakers, bedrijfsleven, belangengroepen, media en publiek.
Het portaal speelt actief in op actuele ontwikkelingen zoals extreem weer,
nieuwe wetenschappelijke inzichten, belangrijke klimaatconferenties of doorbraken in het beleid.

State of the art vastgelegd in een serie verkenningen
Op het terrein van klimaatadaptatie is nationaal en internationaal veel in beweging. Voor wetenschappers is het tijdrovend, maar voor beleidsambtenaren
is het ondoenlijk om de literatuur en de ontwikkelingen bij te houden. Door het
opstellen van een serie verkennende rapporten is ‘the state of the art’ anno
2008 op een tiental terreinen vastgelegd en via de site van Kennis voor Klimaat
toegankelijk gemaakt voor beleidsmedewerkers van rijk, provincies, gemeenten
en waterschappen.
De verkenningen hebben zich niet beperkt tot wetenschappelijke aspecten,
maar er zijn ook overzichten van beleidsontwikkelingen en -inzichten gemaakt,
zowel nationaal als internationaal (voorbeeld in het rapport ‘Europe Adapts to
Climate Change’. Beleidsmakers hebben daardoor makkelijk en snel inzicht in
de laatste stand van zaken voor één of meer aspecten van de aanpassing aan
klimaatverandering.
Tevens kan het uitgeven van onderzoeksgeld aan het vergaren van kennis, die
in feite al bekend is, met deze verkenningen worden vermeden.
De verkenningen zijn uitgevoerd op de onderwerpen:
∇ Bestuurskundige en planologische aspecten klimaatadaptatie (Governance
of Adaptation; A State of the Art of Governance Literature on Adaptation
to Climate Change: Towards a Research Agenda - drs. Kim van Nieuwaal et
al.);
∇ Klimaatadaptatie en juridische aspecten (State of the Art Assessment of
the Legal and Policy Literature on Adaptation to Climate Change: Towards
a Research Agenda - mr. dr. Toon de Gier et al.);
∇ Ruimtelijk economische aspecten van klimaatadaptatie (Spatial Economic
Research on Climate Change and Adaptation - dr.ir. Eveline van Leeuwen
et al.);
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∇ Processen en modellen mbt Klimaatverandering (Climate Change; Processes, Effects and Projections – prof. dr. Henk Dijkstra et al.);
∇ Risicopercepties (On the relationship between risk perception and climate
proofing – dr. Joop de Boer).
∇ Klimaatverandering en –adaptatie en natuurlijke ecosystemen (State of
Art review on climate change on natural ecosystems, and adaptation - dr.
ir. Monique Heijmans en prof. dr. Frank Berendse);
∇ De impact van klimaatverandering en –adaptatie op de milieukwaliteit
(State of the art of the impact of climate change on environmental quality
in The Netherlands - Jerry van Dijk et al.);
∇ Koppeling hydrologische en ecologische modellen ten behoeve van effectvoorspelling (Geen adaptatiestrategie zonder klimaatbestendige ecohydrologie – P.M. van Bodegom et al.);
∇ Adaptatie van de Nederlandse landbouw aan klimaatverandering (Adaptation of Dutch agriculture to climate change – dr. ir. Jetse Stoorvogel
∇ Klimaatverandering en infrastructuur (Verkenning klimaatverandering en
infrastructuur – Sten de Wit et al.);
∇ De klimaatdijk als adaptatiemaatregel (Klimaatdijk; Het nieuwe dijkdenken; een verkenning naar relevante informatie, ervaringen en kennis
m.b.t. de klimaatdijk – Mario Hartog et al.);
∇ Mogelijkheden die de bodem biedt voor klimaatbestendige inrichting
(Klimaatverandering, klimaatadaptatie en bodem: inrichting, gebruik,
planvorming en maakbaarheid – Peter Kuikman et al.);
∇ Klimaat in de stad (State of the art Klimaat in de Stad – ir. Jeroen de Rijke
en prof. dr. Chris Zevenbergen);
∇ Energie en klimaatadaptate (State of the art of mitigation & relation mitigation/adaptation – Jip Lenstra).

Ook via een aantal oploopdebatten en bijeenkomsten zijn thema’s geagendeerd en kennisvragen geïdentificeerd;
∇ Klimaatverandering en Planologie;
∇ Klimaatverandering en Gezondheid;
∇ Klimaatverandering en de stad
∇ Klimaatverandering en Recreatie en Toerisme;
∇ Natuurlijke Klimaatbuffers;
∇ Geïntegreerd meetsysteem.
De verslagen van deze bijeenkomsten zijn via de website
www.klimaatonderzoeknederland.nl beschikbaar.
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Samenwerking met het PBL
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Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werkt in opdracht van VROM aan
een advies over Klimaatbestendig Nederland, dat in 2010 zal verschijnen. Het
PBL stelt daartoe onder andere pakketten met opties samen om Nederland
klimaatbestendig te maken. Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat hebben in de afgelopen jaren veel onderzoek in gang gezet, dat het PBL kan gebruiken voor zijn rapport. De bovengenoemde verkenningen zijn hiervoor een
belangrijke input maar dekken niet alles. Veel zit in de hoofden van onderzoekers en onderzoek staat niet stil. Het project COM35 heeft tot doel de kennis
van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat te laten doorstromen naar het
PBL en de wetenschappers uit de kennisinstellingen te betrekken bij deze PBLstudie. Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat hebben - aangestuurd door
het PBL - een aantal deelrapporten opgesteld, die als onderlegger dienen voor
hoofdstukken in het PBL-rapport. Tevens wordt ervoor gezorgd dat de informatie, die nog in de pijplijn zit, zo snel mogelijk beschikbaar komt voor het PBL. Zo
doende is het PBL rapport gebaseerd op de meest actuele kennis die voorradig
is. Het PBL heeft de klimaateffectatlas geadopteerd en met Klimaat voor Ruimte/ Kennis voor Klimaat onderzoekers bepaalde kaarten doorontwikkeld, die
vervolgens weer in de atlas worden opgenomen.

Brochure; klimaatkennis in de praktijk, dat werkt
Deze uitgave geeft voorbeelden van wat er gebeurt met kennis die is ontwikkeld binnen Klimaat voor Ruimte. Het eerste deel zet in een analyse uiteen hoe
Klimaat voor Ruimte kennis in de praktijk laat doorstromen. Vervolgens worden
vier projecten voor het voetlicht gebracht. In stroomschema’s is inzichtelijk
gemaakt hoe de kennis vanuit deze projecten naar hogescholen, provincies en
bedrijven is doorgestroomd. De brochure eindigen met een omschrijving van
de succesformule, die Klimaat voor Ruimte heeft ontwikkeld voor het in de
praktijk brengen van klimaatkennis.
∇ Zorg voor een persoonlijke benadering; die werkt steevast het best.
∇ breng kennis in de praktijk liefst niet nadat kennis helemaal ‘af’ is, maar in
een vroeg stadium.
∇ Bevorder co-creatie van kennis door onderzoekers en beleidmakers samen
op de werkvloer want dat leidt tot bijzondere en bruikbare innovaties
∇ maak klimaatproblemen concreet en visualiseer waar mogelijk bijvoorbeeld in kaarten
∇ sluit aan bij wat werkt, ontwerp wat er nog niet is en verbind en deel de
kennis.

Brochure: Klimaat als Kans
Op verzoek van VROM is in beeld gebracht welke invloed klimaatadaptatie bij
lopende en afgeronde projecten heeft op de ruimtelijke ordening. Aan de hand
van zo’n 120 projecten blijkt dat het meenemen van klimaatadaptatie in een
project leidt tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.
Een klimaatbestendig project wordt met een langere tijdshorizon uitgevoerd en
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wordt daardoor niet langer sectoraal maar integraal benaderd. Als klimaatadaptatie vanaf het begin wordt meegenomen in een project zijn de meerkosten doorgaans goed te overzien. Maatschappelijke sectoren profiteren doorgaans. Het meenemen van klimaatadaptatie leidt vaak tot een versnelling in
het project, omdat nut en noodzaak van een integraler project minder ter discussie staan. Het betrekken van andere sectoren dan overheid zorgt voor een
bredere aanpak van het gebied, die rekening houdt met meer functies. Het
vergroten van het werkgebied, bijvoorbeeld door het aaneenschakelen van
kleinere projecten, zorgt voor een groter draagvlak en robuustere klimaatadaptatie. Gebaseerd op dit rapport is een tentoonstelling gemaakt die kan rondreizen en onder andere in het VROM-hoofdgebouw heeft gestaan.
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Een bezoek aan de website www.klimaatonderzoeknederland.nl maakt duidelijk, dat een overzicht met beleidsrelevante aspecten altijd tekort zal schieten
en verouderd zal zijn op het moment van publiceren. Toch is een publicatie als
deze nuttig – al is het maar voor de interne focus - om een beeld te geven van
de mate, waarin Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat voor het beleid
relevante kennis opleveren. Hopelijk nodigt het bovenstaande uit tot een bezoek aan de gezamenlijke website van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat, die (nog) beter de beleidsrelevantie voor u in beeld kan brengen.

Een vooruitblik in hoofdlijnen op toekomstige
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bijdragen

Een vooruitblik in hoofdlijnen op toekomstige
bijdragen

Wat betreft Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat laat een deel van de
toekomstige bijdragen zich afleiden uit bijlage 2, waarin de lopende projecten
staan genoemd. Kennis voor Klimaat hanteert in de tweede tranche een indeling in onderwerpen, die nauw aansluit bij de indeling in bouwstenen die het
beleid gebruikt. Deze indeling wordt ook hieronder gebruikt.

39

Wateroverlast en waterveiligheid zijn vanzelfsprekend onderzoeksthema’s.
Klimaat voor Ruimte kijkt naar grensoverschrijdende stroomgebieden (A07),
naar veiligheid (A20). Kennis voor Klimaat besteedt een belangrijk deel van de
tweede tranche daaraan met thema 1 Waterveiligheid. Onderzoek wordt gericht op de effectiviteit van technische mogelijkheden en beleidsinstrumenten
om overstromingsrisico’s te beperken, op de gevolgen van implementatie voor
stad en platteland en op onzekerheden en de robuustheid (weerstand en veerkracht).
De zoetwatervoorziening is van groot belang en krijgt beleidsmatig daarom ook
veel aandacht, zeker sinds de rapportage van de commissie Veerman (o.a. ophoging IJsselmeer). Thema 2 van Kennis voor Klimaat doet hier onderzoek naar
en kijkt naar gevolgen van tekorten aan zoet water, naar mogelijkheden en
strategieën bij alle hydrologische veranderingen, die verwacht kunnen worden
bij veranderende klimatologische omstandigheden.
Klimaat voor Ruimte heeft nog circa 1 ½ jaar te gaan en zal in deze periode veel
producten opleveren bij de afronding van de projecten genoemd in bijlage 2.
Aio’s worden doorgaans het meest productief aan het eind van hun aanstelling.
Dus dat zal veel fundamentele kennis opleveren op het gebied van effecten van
klimaatverandering op de natuur, op soorten en ecosystemen (A01, A02, A06).
Deze kennis zal daarna leiden tot een verdere verdieping en verbetering van de
klimaatatlassen. De tweede tranche van Kennis voor Klimaat zal met de thema’s 2 en met name thema 3 daarop doorgaan. Onderzoek wordt gericht op de
wijze waarop een klimaatbestendige ecologische structuur tot stand kan komen en welke effecten klimaatverandering op natuur en op de landbouwsector
heeft (zie ook Klimaat voor Ruimte COM06, A12, A19, A21). Welke kansen en
perspectieven heeft de landbouwsector en wat zijn de effecten van mogelijke
opties en strategieën?
Thema 4 van de tweede tranche van KvK richt zich op het stedelijk gebied; gelet
op het feit dat zich daar de meeste mensen bevinden en het meeste kapitaal
vertegenwoordigd is, is het logisch dat daar aandacht naar uitgaat. Kennis
wordt verzameld op alle schaalniveaus in het stedelijk gebied; van gebouw, tot
wijk tot stedelijke agglomeratie. Onderzoek wordt gericht op technische en
economische (kosten-baten) aspecten van mogelijke opties voor maatregelen
voor de onderscheiden schaalniveaus. Ook de bestuurlijke mogelijkheden
(governance) zijn onderwerp van aandacht. Het onderzoek sluit aan bij de
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stappen die Klimaat voor Ruimte heeft gezet (zie A17 en COM22, COM23,
COM29).
Klimaat voor Ruimte heeft onderzoek uitgezet naar effecten van klimaatverandering voor de transportsector (A08). Kennis voor Klimaat zal dat verder verbreden naar infrastructuur en netwerken. Gelet op het belang voor de economie en de kosten van maatregelen wordt onderzoek gedaan naar economische
instrumenten, die de besluitvorming kunnen ondersteunen.
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Cruciaal voor het ontwerpen van strategieën is inzicht in de mate waarin het
klimaat verandert en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat. Thema 6 van
Kennis voor Klimaat is daarom gericht op het verder bruikbaar maken van globale klimaatmodellen en het verkleinen van de schaal waarop die modellen gebruikt kunnen worden. Doorvertaling naar scenario’s voor het weer, mogelijke
extremen en de bijbehorende onzekerheden en de wijze van communiceren
daarover krijgen in thema 6 veel aandacht. Thema 6 pakt daarmee de draad op
van Klimaat voor Ruimte op (CS06, CS07).
Zonder effectieve doorvertaling van kennis in beleid zal de validatie van onderzoek achterblijven. Van belang is dat bestuurlijk en juridisch de mogelijkheden
en onmogelijkheden goed in kaart worden gebracht. Klimaat voor Ruimte heeft
op dit terrein stappen gezet met het starten van de projecten IC08, IC12,
COM30, COM31, COM34. Thema 7 van Kennis voor Klimaat (Governance of
Adaptation) is gericht op verdere verdieping. Een goede implementatie van
maatregelen is immers ook afhankelijk van de wijze waarop economische instrumenten worden verbonden met bestuurlijke mogelijkheden, van inzicht in
de wijze waarop kan worden omgegaan met risico’s en onzekerheden, met
verdeling van verantwoordelijkheden. Daarbij wordt nadrukkelijk ook over de
landsgrenzen gekeken.
Voor een goed begrip van de mogelijke impact van klimaatverandering is het
van belang inzichtelijk te maken wat de risico’s en adaptatiemogelijkheden zijn.
Waar mogelijk ook visueel; beelden zeggen vaak meer dan woorden. In thema
8 van Kennis voor Klimaat komen beslissingsondersteunende systemen aan
bod. Onder andere worden modellen, socio-economische scenario’s en klimaatatlassen verbeterd. Kosten-baten analyse en andere methoden worden
aangescherpt en getoetst. Indicatoren zijn nodig om effectiviteit van beleid
zichtbaar te maken. Zie ook IC05, IC10, IC11, COM13.
De derde tranche van Kennis voor Klimaat zal vanaf 2011 ingevuld worden met
beleidsonderbouwend onderzoek, dat noodzakelijk is om de eerste concepten
van de adaptatiestrategieën van de hotspots van Kennis voor Klimaat verder in
te kunnen vullen en te concretiseren. Daarom is er intern Kennis voor Klimaat
afgesproken, dat iedere hotspot eerst een concept van een adaptatiestrategie
op papier zet en dat op grond daarvan zal mogen worden geprogrammeerd.
Iedere hotspot heeft met hulp daarvan aan het eind van de looptijd van Kennis
voor Klimaat een document met opties voor een regionale adaptatiestrategie.

Een vooruitblik in hoofdlijnen op toekomstige

bijdragen

In 2010 gaat Kennis voor Klimaat met VROM en Stichting Urgenda bijdragen
aan het Platform voor Duurzame Gebiedsontwikkeling. Het platform is een manier om duurzaamheid te agenderen. Klimaatbestendigheid is daar een integraal onderdeel van. Het platform zal een aantal pilots per jaar begeleiden en
mede aan de hand van de opgedane kennis en ervaringen een handboek opstellen voor duurzame gebiedsontwikkeling.
Specifieke aandacht zal besteed worden aan de kennisdoorwerking naar specifieke sectoren en doelgroepen in de samenleving, die vele kunnen betekenen
voor klimaatadaptatie. De communicatie naar doelgroepen en kennisvalorisatie
richting bijvoorbeeld de financiële sector, de bouw en watersector is van groot
belang.
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Internationale positionering van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor
Klimaat
Klimaat en kennis houden niet op bij de landsgrenzen. Ook in het buitenland
wordt onderzoek gedaan en Nederland kan leren van hetgeen daar wordt gedaan aan klimaatadaptatie. Omgekeerd loopt Nederland op een aantal terreinen voorop en dat biedt mogelijkheden aan de kennisinstellingen en adviesbureaus. In dat licht is het vanzelfsprekend dat Klimaat voor Ruimte en Kennis
voor Klimaat middelen besteden aan een internationale validatie van kennis. In
de consortia van thema 2 van Kennis voor Klimaat zitten daarom ook een of
meer buitenlandse partners. Ook vindt een internationale inventarisatie plaats
van ‘tools’ (zie hoofdstuk 5) die gebruikt worden voor klimaatadaptatie.
In het najaar van 2010 vindt de internationale conferentie ‘Deltas in times of
climate change' plaats. Delta’s zijn in het licht van klimaatverandering belangrijk en kwetsbaar. Kennis voor Klimaat heeft daarom aan de wieg gestaan van
de oprichting van de Delta Alliantie (www.delta-alliance.nl). De Delta Alliantie
zien we als middel om internationaal aan kennisdoorstroming en kennisontwikkeling te doen. De Delta Alliance zal op de internationale conferentie officieel worden gelanceerd.
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KVK-HS

MSZD01

KVK
KVK

KVK-HS2
KVK-HS2

Thema 1
Thema 2

KVK

KVK-HS2

Thema 3

KVK
KVK
KVK

KVK-HS2
KVK-HS2
KVK-HS2

Thema 4
Thema 5
Thema 6

KVK
KVK
KVK
KVK
KVK
KVK

KVK-HS2
KVK-HS2
KVK-KKF
KVK-KKF
KVK-KKF
KVK-KKF

Thema 7
Thema 8
KKF01a
KKF01b
KKF01c
KKF02A

KvK
KVK
KVK
KVK

KVK-KT
KVK-KT
KVK-KT
KVK-KT

KT01 09
KT01 10
KT-02
KT-03

KVK
KVK

KVK-KT
KVK-KT

KT-04
KT-07

KVK

KVK-KT

KT-07 II

KVK
KVK
KVK
KVK

KVK-VBR
KVK-VBR
KVK-VBR
KVK-VBR

VBR-03
VBR-04
VBR-05
VBR-07

KVK
KVK

KVK-VBR
KVK-VBR

VBR-08
VBR-09

KVK

KVK-VBR

VBR-10

vaart via de Rotterdamse regio
Adaptief bouwen in het buitendijks gebied in de
hotspot regio Rotterdam
Need to know or nice to know? Developing the
knowledge agenda climate change and adaptation in
the Wadden Sea
Negotiating uncertainties: defining climate proofing
and assessing associated uncertainties in the Southwest Delta Region of the Netherlands
Climate change effects on restoration of estuarine
dynamics within the Delta region
Verkenning zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta
Water safety at national and regional level
Fresh water supply and water quality at national and
regional scale
Exploring the Potential for Climate Change Adaptation Strategies in Rural Areas
Climate proofing urban areas
Infrastructure and networks
Improving climate projections and modelling instruments used for modelling
Governance and adaptation
Decision support tools
Modelplatform - Future Weather Phase 1
Modelplatform - Coupling
Modelplatform - Tailoring
NAS development and implementation support
(“Bouwstenen NAS Fase 1”): Climate Effect Atlas +
(2009-2011)
Knowledge Transfer 2009
Kennistransfer 2010
Voorbereiden klimaatatlas en interface provincies
Klimaatviewer: verkenning van mogelijkheden voor
visuele representatie van klimaat en onderzoeksinformatie in een geografische context
Integratie kennis in regionaal ruimtelijk beleid
Collaborative Research and Strategy Development on
Climate Adaptation in deltas between the Netherlands and California
Verkenning internationale hotspots en voorstudie Nile Basin
Randvoorwaarden Noordzeekust
Verkennen brede dijken
Verkennen klimaatverandering en infrastructuur
Sociaal Wetenschappelijke literatuuranalyse klimaatadaptatie
Europese vergelijking adaptatiemaatregelen
Toetsen projecten Nota ruimte op klimaatbestendigheid
Definitiestudie Afwegingskader fase 2

KVK

KVK-VBR

VBR-11

Het beschrijven en voorspellen van klimaatverande-

Bijlage 2: Selectie relevante projecten
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Thema

Project

KVK

KVK-VBR

VBR-12

KVK

KVK-VBR

VBR-13

KVK

KVK-VBR

VBR-14

KVK
KVK
KVK

KVK-VBR
KVK-VBR
KVK-VBR

VBR-16
VBR-17
VBR-19

KVK

KVK-VBR

VBR-21

KVK
KVK

KVK-VBR
KVK-VBR

VBR-22
VBR-23

KVK
KvR

KVK-VBR
KvR-7-OP

WS-A
CIRCLE

Projecttitel
ring en de achterliggende processen en de door klimaatverandering veroorzaakte effecten
Klimaatverandering en het effect op natuur & landbouw
Inrichting, planologie en maakbaarheid (met de nadruk op de natuurwetenschappelijke en technische
kant)
Het effect van klimaatverandering op de milieukwaliteit
Energie in relatie met klimaatverandering
Klimaatbestendig ecohydrologisch modelleren
Monitoring large scale research programs, definitiestudie
Bedrijfsleven aansluiten bij klimaatbestendig Nederland
Klimaatadaptatie en Ontwikkelingssamenwerking
Klimaat Kennis met Impact: Tweedaagse cursus 'Stakeholder participatie en de koppeling tussen beleid
en wetenschap'
Workshop Adaptatiestrategie
CIRCLE

Ontwikkelen van wetenschappelijke en toegepaste kennis voor een
klimaatbestendige inrichting van Nederland en het creëren van een
duurzame kennisinfrastructuur voor het omgaan met klimaatverandering

Contactinformatie
Programmabureau Kennis voor Klimaat
Secretariaat:

Communicatie:

p/a Universiteit Utrecht

p/a Alterra, Wageningen UR

Postbus 80115

Postbus 47

3508 TC Utrecht

6700 AA Wageningen

T +31 88 335 7881

T +31 317 48 6540

E office@kennisvoorklimaat.nl

E info@kennisvoorklimaat.nl

www.kennisvoorklimaat.nl

