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Nationale Conferentie Klimaat en Ruimte, 10 en 11 februari, Zeist
Op 10 en 11 februari 2005 wordt de Nationale Conferentie Klimaat en Ruimte gehouden
in het conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. De conferentie vindt plaats ter
gelegenheid van de officiële start van het BSIK Klimaat voor Ruimte programma.
Tijdens de conferentie verkennen we de ruimtelijke oplossingsrichtingen en maatregelen
voor het klimaatvraagstuk waar Nederland nú en in de toekomst mee kampt.
De volgende thema’s komen op de eerste dag van de conferentie aan bod:
• Klimaat als (mede-)ordenend principe in Nederland
• Het klimaat, wat er in de toekomst met het weer anders is
• Klimaat: kansen en bedreigingen voor landbouw en natuur
• Mitigatie opties en ruimtelijke ordening: energie en emissiebeleid
• Klimaat en ruimte: de toekomstige kaart van Nederland.
• Paneldiscussie: Klimaat en Ruimte
De tweede dag van de conferentie heeft als doel om in meer detail in te gaan op de
thema’s van de eerste dag en op projecten binnen het programma. In parallelle sessies
zult u ervaringen uit kunnen wisselen met projectleiders binnen het Klimaat voor Ruimte
programma, kennisafnemers en buitenlandse onderzoekers. Tijdens deze tweede dag zal
de voertaal Engels zijn.
Het programma van de conferentie en registratieformulieren vindt u op de website van
het programma: www.klimaatvoorruimte.nl.

Werkconferentie Communiceren over klimaat, 25 nov. 2004
Op 25 november werd de werkconferentie Communiceren
over Klimaat gehouden. De dag had als doelstelling om een
eerste aanzet te geven voor de ontwikkeling van de
communicatie strategie van het Klimaat voor Ruimte
programma. Een strategie waarbij zowel onderzoekers als
maatschappelijke doelgroepen zich betrokken voelen. Ruim
50 deelnemers uit kennisinstellingen, provincies, NGO’s,
media deskundigen, het onderwijs en het bedrijfsleven
deden mee. De uitkomsten zijn inmiddels verwerkt tot een
concept communicatiestrategie. Op dit moment wordt er
door veel betrokkenen gewerkt aan de nadere invulling van
de communicatiestrategie van het programma.
Meer info: Judith Klosterman, judith.klostermann@wur.nl
Jeroen Veraart, jeroen.veraart@wur.nl
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Hoe gaat we verder met de communicatie?
In februari en maart 2005 zullen nog consultatieronden over de communicatiestrategie
van het programma met betrokkenen plaatsvinden. Naar verwachting zal dan eind april
2005 het definitieve communicatieplan van het programma gereed zijn. Het
communicatieplan bevat naast de communicatiestrategie tevens de ‘Terms of
References’ voor eerste communicatieprojecten. Begin mei 2005 zullen partijen worden
uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen die passen binnen het communicatieplan van
het programma. Het bestuur van de stichting zal eind juni een besluit nemen over deze
eerste tranche communicatieprojecten. Na juni zal waarschijnlijk gewerkt worden aan
een tweede tranche van communicatieprojecten.
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Meer info: Judith Klosterman, judith.klostermann@wur.nl

Eerste projecten gaan in februari 2005 van start
Tussen juni en oktober 2004 zijn de eerste reeks projecten binnen het BSIK-KvR
programma gereviewd door NWO en een maatschappelijke beoordelingscommissie. De
programmaraad van het programma heeft op basis daarvan een overkoepelend advies per
project opgesteld voor het bestuur van de stichting Klimaat voor Ruimte. Het BSIK
bestuur heeft hierover op 9 november besluiten over genomen. In februari dit jaar zullen
de overeenkomsten van de eerste projecten getekend kunnen worden.
Binnen het thema klimaatscenario’s zullen vrijwel alle projecten van start gaan. De
activiteiten die beogen de maatschappelijke relevantie te vergroten zullen worden
versterkt in de mitigatie projecten die betrekking hebben op landgebonden
broeikasgasemissies. Projecten over aanpassingsstretegiën binnen onder andere de
ecologische hoofdstructuur, transport en de financiële wereld zullen ook van start gaan.
Tevens zal gestart worden met de methodologie ontwikkeling van participatieve dialogen
tussen wetenschap en maatschappij.
Meer info: Ralph Lasage, ralph.lasage@falw.vu.nl
Jeroen Veraart, jeroen.veraart@wur.nl

Planning voor de tweede tranche projecten
Momenteel zijn de projecten die op 30 september 2004 zijn ingediend bij de stichting in
review. Dit betreft de brugprojecten over het Veenweidegebied, de kust en het
rivierengebied. Daarnaast gaat het hier om de grotere integratie projecten die adaptatie
en mitigatie strategieën integraal en cross-sectoraal analyseren. Deze projecten zijn
complex vanwege de vele dwarsverbanden binnen, maar ook buiten het programma. De
adviezen van NWO en de maatschappelijke beoordelings-commissie zullen in mei
beschikbaar zijn. Daarna zal de programmaraad een overkoepelend advies opstellen
waarop het bestuur van de stichting in juni haar besluiten zal baseren. Goedgekeurde
projecten zullen hoogst waarschijnlijk eind juni/begin juli 2005 kunnen starten.
Meer info: Kees Dorland, kees.dorland@falw.vu.nl

Oplossingsrichtingen BSIK-tarieven
De ICES/KIS taskforce ‘Tarieven’ heeft een advies uitgebracht. De geaccordeerde
rapportage staat op de Senter website. Hieronder zijn de belangrijkste uitkomsten
beknopt samengevat. De volledige rapportage van de werkgroep vindt u op de website
www.senternovem.nl/bsik onder het kopje publicaties. We raden u aan deze tekst door
te nemen om na te gaan of de oplossingen ook voor uw consortium van toepassing zijn.
De gekozen oplossingen laten de BSIK-regels ongewijzigd en sluiten aan bij de bestaande
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urensystematiek. Ze veronderstellen dat u werkt met een controleerbare urenregistratie.
Er wordt gewerkt aan een accountantsprotocol om de uitvoering te vergemakkelijken en
controles te harmoniseren. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw eigen
contactpersoon op het departement dat voor uw projecten ‘penvoerend’ is. De
werkgroep heeft voor drie problemen waar een aantal consortia in de praktijk tegenaan
liepen oplossingen geformuleerd.
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1. Directe/indirecte uren: als in de tarievensystematiek van een subsidieontvanger
sprake is van indirecte uren terwijl deze volgens de BSIK-regeling rechtstreeks productief
zijn, kunt u 1) deze indirecte uren zodanig (controleerbaar voor de accountant)
omschrijven dat de relatie met het BSIK-project duidelijk is of 2) rechtstreeks
productieve uren bedrijfseconomisch aanvaardbaar aan het BSIK-project toerekenen.
Daarvoor geldt wel een aantal voorwaarden die u kunt vinden in de rapportage van de
werkgroep.
2. Algemene kosten: de onderbouwing en administratie van de algemene kosten
(‘overhead’) levert bij instellingen soms problemen op. De werkgroep schetst in haar
rapportage twee mogelijkheden om het opslagpercentage voor deze algemene kosten te
berekenen: 1) de kosten met een project- of kostenplaatscode administreren als
projectkosten of 2) de kosten bedrijfseconomisch aanvaardbaar aan projecten
toerekenen. Ook hiervoor geldt een aantal voorwaarden die u in de rapportage van de
werkgroep kunt lezen.
3. Uurtarief ad € 65 voor inhuur van externe capaciteit: het bij de uitvoeringsregeling
vastgestelde tarief van € 65 voor externe inhuur is forfaitair en inclusief BTW. Dit is
gemaximeerd om de samenwerking binnen de consortia te stimuleren. In het
uitgavenpatroon van het project kunnen ook andere tarieven worden gehanteerd. Hierbij
dient het gemiddelde tarief van inhuur in een project maximaal € 65 inclusief BTW te
zijn. Een alternatief voor dit tarief is het (tijdelijk) in dienst van het BSIK-project nemen
van de betrokkenen, waardoor loonkosten gedeclareerd kunnen worden. In dat geval kan
gebruik worden gemaakt van de BSIK-bepalingen met betrekking tot de loonkosten.
Wij raden u aan om tevens de nieuwsbrieven van SenterNovem te lezen.
Meer info: www.senternovem.nl/bsik (onder het kopje publicaties).

Nieuwe website en huisstijl
De nieuwe website van het BSIK Klimaat voor Ruimte programma is gelanceerd in de
nieuwe huisstijl. Op de website vindt u, onder andere, algemene informatie over het
programma, informatie over de projecten binnen het programma, nieuws, de agenda van
activiteiten en veel meer wetenswaardigheden. Ga eens naar: www.klimaatvoorruimte.nl
Meer info: Jeroen Veraart, jeroen.veraart@wur.nl

