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Making sense of frame-interactions in climate adaptation governance;
understanding controversy, apathy and action

Beschrijving van onderzoek

Belangrijkste conclusies

Wat?
Het onderzoek bestudeert hoe gekozen
probleemdefinities of ‘frames’ in klimaat
governance bepalend zijn voor
beleidscontroverses, beleidsapathie, of
beleidsactie.

Beleidsapathie door technische framing
Op dit moment lijkt klimaat adaptatie governance
in Nederland meer gehinderd door beleidsapathie
dan door controverses; de technische framing van
het issue door betrokken partijen in de
wetenschap en het beleid speelt hierbij een rol.

Waar en met wie?
Voor het onderzoek is in vier case studies nauw
samen gewerkt met de betrokken stakeholders:
1.
2.
3.

4.

Tweede Delta Commissie
Delta Programma IJsselmeergebied
Project ‘Droge Voeten 2050’:
voorbereiding regionaal klimaat
adaptatie beleid bij Waterschappen
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s i.s.m.
Provincie Groningen en Provincie
Drenthe
Klimaat adaptatie in Groot Brittannië

onderzoeksvraag
-In what ways does interactive framing play a role
in the interplay of powering and puzzling over
climate adaptation at and between local, regional
and national governance levels, and how does this
lead to controversy, apathy, or action?-

Depolitisering in wetenschap en beleid
Hoewel het depolitiseren van klimaat verleidelijk
is om politieke controverse te voorkomen, heeft
de technische framing van het klimaat issue in
zowel de wetenschap als het beleid bijgedragen
aan politieke apathie en het uitblijven van actie.
Instituties daadkrachtiger dan netwerkgovernance
De uitdaging is om het politieke debat door
middel van meer maatschappelijke framing terug
te krijgen in klimaat governance. De traditionele,
geïnstitutionaliseerde arrangementen lijken daar
beter toe instaat dan modernere thematisch
georiënteerde ad-hoc governance-netwerken.

resultaten van het project
Wetenschappelijke resultaten:
 Zes publicaties, waarvan 5 wetenschappelijk
en 2 reeds gepubliceerd in internationale
tijdschriften.
Maatschappelijke resultaten:
 Procesevaluatie bij Delta Programma
IJsselmeer heeft programma bureau inzicht
gegeven in de rol van stakeholder frames in de
legitimiteit en effectiviteit van het governance
proces
 Frame reflectie workshops bij het Delta
Programma IJsselmeer heeft geleid tot
productievere aanpak van programmabureau
en beter begrip van stakeholders
 Werken aan gezamenlijke publicatie met Delta
Programma Ijsselmeer heeft geleid tot
effectieve coproductie en wederzijds leren.
 Werken aan deze coproductie heeft voor
Kennis voor Klimaat een extra exposure
gegeven in zowel de beleidswereld als
daarbuiten
 Workshops met ambtelijke stakeholders in het
Droge Voeten project heeft geleid tot inzicht
bij ambtenaren over hoe effectief en legitiem
maatregelen studies in te steken en uit te
voeren

More information
For more information about this project please
contact:
Martinus Vink
Public Adminstration and Policy group
Wageningen UR
Martinus.vink@wur.nl
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