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Startbijeenkomst op 27 augustus 2010 in
Wageningen
Deze startbijeenkomst had als doel om samen met de
vijf Nederlandse universiteiten het project formeel op
te starten voor de komende vier jaar (2010-2014). Op
deze bijeenkomst waren tevens de eerste AIO’s
aanwezig. Zij kregen gelegenheid om zichzelf voor te
stellen. Er is uitgebreid gesproken over de invulling
van de 6 werkpakketten, de vele projecten en de
afstemming met de onderzoeksagenda per hotspot
(zie deze nieuwsbrief). Ook organisatorische en
financiële aspecten kwamen aan bod.

Startbijeenkomst met buitenlandse partners Acht promotieonderzoekers aangesteld !
Na intensieve selectieprocedures zijn in de afgelopen
op 1 oktober 2010 in Rotterdam
Samen met de drie buitenlandse partners uit Zweden,
Groot-Brittannië en Duitsland heeft KvK Governance
op 1 oktober een internationale startbijeenkomst
georganiseerd. Namens de University of East Anglia
gaf Dr. Tim Rayner een overzicht van governance
uitdagingen omtrent klimaatadaptatie in Engeland.
Namens de Universiteit van Oldenburg sprak Prof. Dr.
Bernd Siebenhüner o.a. over de projecten Klimzug,
Nortwest 2050, Chameleon en andere mogelijkheden
voor samenwerking in Duitsland. Dr. Per Olsson van
het Stockholm Resilience Centre lichtte, via een
directe videoverbinding, de opties toe voor
samenwerking met Zweden, maar ook andere
internationale activiteiten waar zij mee bezig zijn. Al
met al een zeer geslaagde en constructieve
startbijeenkomst!

maanden acht promotieonderzoekers aangesteld voor
KvK Governance. Zij zullen zich in de komende vier jaar
gaan
richten
op
een
breed
scala
aan
onderzoeksonderwerpen in de hotspots. Wij stellen ze
kort aan u voor:

Conferentie ‘Deltas in Times of Climate
Change’, Rotterdam, 29 sept - 1 okt, 2010

•

KvK Governance was prominent aanwezig op de
drukbezochte Conferentie ‘Delta in Times of Climate
Change’ in Rotterdam. Niet alleen de stand van KvK
Governance werd druk bezocht, maar ook de
wetenschappelijke sessies over Governance of
Adaptation (die door consortiumpartners georganiseerd werden) kregen veel belangstelling.
Meer informatie en presentaties zijn terug te vinden
op: www.climatedeltaconference.org
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Belinda McFadgen, Vrije Universiteit/IVM, project
2.1: Leren van beleidsexperimenten en pilots
Nog aan te stellen, Erasmus Universiteit, project 2.2:
Multi-functioneel ruimtegebruik
Jitske Verkerk, Erasmus Universiteit, project 2.3:
Multi-level Governance
Heleen Mees, Universiteit Utrecht, project 3.1:
Publiek/private verantwoordelijkheden
Justin Dijk, Vrije Universiteit/IVM, project 3.2:
Nieuwe
economische
instrumenten
voor
klimaatadaptatie
Martijn Vink, Wageningen Universiteit, project 4.1:
Omgaan met onzekerheden, controversies en
verschillende perspectieven
Daan Boezeman, Radboud Universiteit, project 4.2:
Co-productie van betrouwbare kennis
Ismael Morales Ronden, Radboud Universiteit,
project 5.2: Grensoverschrijdende klimaatadaptatie

Deze promotieonderzoekers zullen in de komende
maanden met direct betrokken hotspotpartijen en senior
onderzoekers om tafel gaan zitten om hun onderzoeksplannen verder vorm te geven.

Onderzoeksagenda in de hotspots
In de afgelopen maanden is in overleg met de
hotspots in grote lijnen een onderzoeksagenda
opgesteld. De nadruk lag hierbij op een goede
aansluiting tussen kennisaanbod en kennisbehoeften.
Hiervoor zijn vragen en casussen per hotspot
geïdentificeerd en zijn deze gekoppeld aan de
onderzoeksprojecten. Iedere promotieonderzoeker
zal 2 tot 3 casussen onderzoeken in verschillende
hotspots. Om van meerwaarde te zijn voor de
hotspots zullen ze vormen van actie-onderzoek
verkennen (zie figuur rechts). Op deze pagina vindt u
de onderzoeksagenda per hotspot. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de
onderzoekscoördinator: patrick.huntjens@wur.nl
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Consortium Governance of Climate Adaptation

Werkpakket 1: ActieActie-onderzoek

Hotspot Zuidwestelijke Delta (HSZD)

Hotspot Regio Rotterdam (HSRR)

Casus 1: Zoetwateradvies (18 maatregelen) Volkerak
Zoommeer > Project 3.1 - Sturingsarrangementen
voor verantwoordelijkheden publiek/privaat
Casus 2: Wateropslag als 'klimaatdienst' van de
(agrarische) ondernemer in Zuid-Beveland > Project
3.2 > Nieuwe economische instrumenten
Casus
3:
De
regionale
governance
van
klimaatadaptatie in de Zuidwestelijke Delta - Op zoek
naar samenhang tussen schaalniveaus > 2.4 – Multilevel governance

Casus 1: Heijplaat (van oud tuindorp naar klimaatbestendige wijk) > 3.1 – Publiek/private verantwoordelijkheden buitendijks bouwen; Project 5.1 - Juridische
inpassing van de plannen binnen bestaande wettelijke
kaders; Project 2.2 – Functiecombinaties op Heijplaat en
slim omgaan met schaarse ruimte
Casus 2: Waterbeleid Rotterdam e.o.: Koppeling van RO
regio Rotterdam met Deltaprogramma Rijnmond &
Drechtsteden > 2.4 – Multi-level governance
Optionele casussen: 1) Groene daken en 2) Waterpleinen

Hotspot Droge Rurale Gebieden (HSDR)

Hotspot Regio Haaglanden (HSHL)

Casus 1: Waterhouderij (Proeftuin binnen Deltaplan
Hoge Zandgronden) > 2.1 – Rol en leren van beleidsexperimenten (bv. pilots)
Casus 2: Businesscase in multifunctioneel landgebruik
als strategie voor klimaatadaptatie in N-Brabant (in
aansluiting op KvK 1e tranche HSDR02) > 2.2 - Multifunctioneel landgebruik
Casus 3: Leiderschap in adaptatieproces > 2.3 –
Leiderschapsstrategieën

Casus 1: Proeftuinen van Waterkader Haaglanden (bv.
Oranjepolder) > 2.1 – Rol en leren van beleidsexperimenten (bv. pilots)
Optionele casus 2: Realisatie van multifunctioneel
landgebruik in het Nieuwe Water > 2.2 - Multifunctioneel landgebruik
Optionele casus 3: Organiseren van publiekprivate
samenwerking
in Plaspoelpolder > Project 3.1 –
Publiek/private verantwoordelijkheden

Hotspot Waddenzee (HSWZ)

Hotspot Ondiepe Wateren en
Veenweidegebieden (HSOV)
Casus 1: Trilaterale overleg Waddenzee (NL, DE, DK)
over Veiligheid, Natura 2000 en Werelderfgoedbeheer
> 5.2 - Grensoverschrijdend adaptatiebeleid
Noot: Verdere afstemming met Deltadeelprogramma
Waddenzee vindt momenteel plaats

Hotspot Grote Rivieren (HSGR)
Noot: Afstemming met Deltadeelprogramma Grote
Rivieren vindt momenteel plaats

Casus 1: Beekdalen normering (Prov. Drenthe) > 4.1 –
Omgaan met controversies en verschillende perspectieven / frames
Casus 2: Mogelijkheden voor waterberging binnen NBWnormering (Prov. Goningen) > 4.2 - Co-productie van
betrouwbare kennis
Casus 3: Gelijkheidsbeginsel in Veenweidegebieden > 5.1
Normatieve principes van klimaatadaptatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat-opgave: Goede besluitvorming in context van onzekerheden,
uiteenlopende percepties & media > 4.1 – Omgaan met controversies en verschillende perspectieven / frames
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Website KvK Governance: www.knowledgeforclimate.nl/governanceofadaptation
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM)
Nieuwsbrief samengesteld door Patrick Huntjens (patrick.huntjens@wur.nl)

