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Woord vooraf
De effecten van klimaatverandering worden duidelijker zichtbaar voor een groot publiek. De ontwikkeling van
wetenschappelijke kennis over (de gevolgen) van klimaatverandering is niet voldoende. De toepassing van
kennis voor ruimtelijke investeringen is van toenemend belang. Het onderzoekprogramma Kennis voor
Klimaat werd opgesteld in 2006, goedgekeurd in 2007 en gestart in 2008. Het onderzoekprogramma richt
zich op het raakvlak van kenniscreatie en de toepassing ervan om Nederland klimaatbestendig (“climate
proof”) te maken en om een duurzame kennisinfrastructuur te creëren voor het omgaan met
klimaatverandering. Co-creatie van wetenschappers, professionals, bestuurders en investeerders is de
leidende gedachte achter “Climate Proofing”.
In 2008 is het organisatorisch en inhoudelijk fundament gelegd voor het onderzoekprogramma. Door een
actieve samenwerking tussen kennisinstellingen en kennisvragende instellingen (private partijen en de
verschillende overheden) wordt de klimaatkennis operationeel gemaakt en verder verdiept aan de hand van
vragen. Deze actieve interactie is zichtbaar geworden in de brede samenstelling van de gremia binnen dit
onderzoekprogramma en met name in de coördinatieteams van de hotspots (gebieden) waarop het
onderzoek van Kennis voor Klimaat zich richt. Naast kennisinstellingen participeren regionale en lokale
overheden, waterschappen en bedrijven.
De basis voor de programmering van Kennis voor Klimaat is in 2008 gelegd. Er is het afgelopen jaar hard
gewerkt aan de zogenaamde „state of the art‟ verkenningen over een breed scala aan onderwerpen. De
hotspots hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen kennisagenda. Kennis voor Klimaat heeft tevens
geparticipeerd in de ontwikkeling van een kennisagenda voor de ontwikkeling van waterveiligheid en
zoetwatervoorziening voor het Nederlandse Deltagebied. De thema‟s Klimaat en natuurbeleid en Klimaat en
de stad zijn geagendeerd. Ook heeft Kennis voor Klimaat overleg gevoerd met andere aan klimaat
gerelateerde onderzoekprogramma‟s en met de overheid om kennisvragen te inventariseren en synergie te
bewerkstelligen met bestaande trajecten voor onderzoek.
In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht vijf maal in reguliere vergadering bijeen samen met de Raad
van Bestuur van de Stichting Kennis voor Klimaat. Als belangrijkste terugkerende thema's stonden op de
agenda de organisatorische, administratieve en financiële opbouw en de inhoudelijke voorbereiding van het
onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. Daarnaast zijn o.a. de statuten van de Stichting vastgesteld, is
een accountantsbureau geselecteerd voor de controle van de financiële middelen en de administratieve
organisatie en werd het jaarplan 2009 goedgekeurd.
In februari 2009 is door de Minister van VROM de subsidiebeschikking getekend voor de uitvoering van het
gehele onderzoekprogramma. Hiermee is de uitvoering van het programma geborgd en de eerste
onderzoekresultaten worden al in 2009 verwacht. Van harte hopen wij dat ook u wordt meegenomen in het
enthousiasme van de Directie en van iedereen die in 2008 heeft gewerkt aan de opbouw van Kennis voor
Klimaat.

Namens de Raad van Toezicht,
Prof. dr. Cees Veerman, voorzitter
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1.

Inleiding

Het jaar 2008 stond voor nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat (KvK) in het teken van de
organisatorische, administratieve en financiële opbouw en de inhoudelijke voorbereiding van het
onderzoekprogramma. KvK is in juli 2007 goedgekeurd door het Nederlandse Kabinet en er is vanuit het Fonds
Economische Structuurversterking (FES) een budget van 50 miljoen euro aan toegekend. Dit budget moet via
participatie en cofinanciering met nog eens eenzelfde bedrag worden aangevuld. In dit jaarverslag worden de
activiteiten beschreven die in het kader van de opbouw en inhoudelijke voorbereiding hebben plaatsgevonden.
KvK richt zich op het ontwikkelen van wetenschappelijke en toegepaste kennis voor een klimaatbestendige
inrichting van Nederland en op het creëren van een duurzame kennisinfrastructuur voor het omgaan met
klimaatverandering.

Nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat
Initiatiefnemers Wageningen Universiteit en Researchcentrum, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit
Amsterdam, het KNMI, TNO en Deltares hebben voor dit programma de krachten verenigd om samen met
andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid (rijk, provincie gemeenten en waterschappen) de
kennis te genereren die nodig is om investeringen in ruimte, infrastructuur en instituties te beoordelen op
klimaatbestendigheid en, waar nodig, aan te passen.
Het hoofddoel: een bijdrage leveren aan een tijdige en kosteneffectieve „climate proofing‟ van Nederland,
mede in een internationale context.

Het jaar 2008 was een dynamisch jaar waarin veel voorbereidende werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
In februari 2008 de Stichting KvK opgericht. Naast de organisatorische, administratieve, financiële en personele
opbouw van het onderzoekprogramma is in 2008 een start gemaakt met de onderzoekprogrammering.
 In een voorbereidende fase zijn:
o „State of the art‟ studies verricht naar natuurwetenschappelijke, technische en
sociaalwetenschappelijke kennis over klimaatadaptatie;
o Diverse oploopdebatten, workshops en expert meetings georganiseerd, die alle hebben
bijgedragen aan de onderzoekprogrammering.
 In een eerste, gesloten call met een vraaggestuurd karakter, hebben de hotspots, de KKF en de KT
projectvoorstellen ontwikkeld met als uitgangpunt urgente kennisvragen. De uiteindelijke
onderzoeksresultaten leveren een basis voor de ontwikkeling van regionale adaptatiestrategieën voor
de hotspots.
 Aan het eind van het jaar is tevens begonnen met de onderzoekprogrammering voor een tweede,
open, call. Besloten is dat de programmering een thematisch uitgangspunt zal hebben en dat van
daaruit de programmaonderdelen binnen de gekozen thema‟s betrokken zullen zijn. Dit om een goede
koppeling tussen generieke en hotspot-gedreven onderzoek te bewerkstelligen en het
wetenschappelijk-innovatieve karakter van onderzoek te bewaken.
Een hoogtepunt in 2008 was het congres „Op weg naar een klimaatbestendige samenleving‟ in de Doelen te
Rotterdam, een gezamenlijk initiatief van KvK en nationaal onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte. Het
NOS Journaal zond een korte reportage uit over het congres.
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Minister Jacqueline Cramer (VROM) tijdens het congres
„Op weg naar een klimaatbestendige samenleving‟
op 27 november 2008
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2.

Het programma Kennis voor Klimaat op hoofdlijnen

In Kennis voor Klimaat is ervoor gekozen om het onderzoek in eerste instantie te richten op een beperkt aantal
gebieden, de zogenaamde hotspots. Deze acht gebieden zijn van groot economisch en/of ecologisch belang
en zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Er vindt ook samenwerking plaats tussen hotspots
en met internationale hotspots, vooral in deltagebieden. Ter ondersteuning van de hotspots en voor kennis
disseminatie zijn een Klimaat Kennis Faciliteit (KKF) en de Kennistransfer (KT) ingericht. Elk van deze
programmaonderdelen wordt hieronder kort beschreven. Bijlage 1 geeft de samenstelling van de kernteams
van de verschillende programmaonderdelen. De inhoudelijke activiteiten, die in 2008 hebben plaatsgevonden,
komen in het volgende hoofdstuk aan bod.

2.1
De hotspots
2.1.1 Schiphol Mainport en Schiphol Regio
De hotspot was in eerste instantie gericht op Mainport Schiphol. Schiphol Mainport heeft als doelstelling om
kennis te ontwikkelen teneinde Schiphol klimaatbestendig te maken en bij te dragen aan een duurzame
bedrijfsvoering van de Schiphol Mainport. Echter, een deel van de kennisvragen bij Mainport Schiphol heeft
een sterke interactie met de regio. Als de mainport zelf dat onderzoek entameert en begeleidt, komt dat het
draagvlak niet ten goede. Daarom is in de loop van 2008 besloten om de hotspot op te delen in Mainport
Schiphol en Regio Schiphol. De provincie Noord-Holland is bereid gevonden om het deel Schiphol Regio te
trekken. Schiphol Mainport en de Regio Schiphol zijn zeer kwetsbaar voor klimaatverandering. Bodemdaling,
verhevigde neerslag- en droogteperiodes, versnelde stijging van de zeespiegel en verzilting dwingen tot
structurele aanpassingen in inrichting en gebruik van de gehele regio.
2.1.2 Haaglanden
In de regio Haaglanden liggen de agglomeratie Den Haag en een omvangrijke concentratie glastuinbouw. De
grenzen van de stedelijke uitbreiding zijn in Haaglanden ongeveer bereikt. Provincie, gemeenten en
bedrijfsleven hebben daarom gekozen voor herstructurering en verdichting van bestaand stedelijk- en
glastuinbouwgebied. Deze keuze wordt echter bemoeilijkt door de grote vraag naar ruimte voor water, die voor
een belangrijk deel samenhangt met de effecten van klimaatverandering. Het doel is het ontwikkelen van
concrete adaptatiestrategieën voor klimaatveranderingen. De hotspot is nauw verbonden aan Waterkader
Haaglanden, een samenwerkingsverband tussen het Stadsgewest Haaglanden met zijn negen gemeenten, het
Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland, teneinde het watersysteem in de regio
duurzamer en beheersbaarder maken.
2.1.3 Regio Rotterdam
Rotterdam, haven en wijdere omgeving, staan de komende 10 jaar voor grote ruimtelijke en industriële
investeringen. 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 Maas. Het is van groot belang dat klimaatverandering goed
wordt verwerkt in ruimtelijke plannen, zodanig dat de nieuwe investeringen voor haven en wonen
klimaatbestendig zijn. Het KvK onderzoek binnen deze hotspot sluit nauw aan bij het Rotterdam Climate Proof,
onderdeel van het actieprogramma Rotterdam Climate Initiative.

Hotspot
Schiphol Mainport en Schiphol Regio
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2.1.4 Grote Rivieren
De klimaatverandering stelt het waterbeheer van het rivierengebied voor een nieuwe uitdaging. Het klimaat
verandert met als gevolg, 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. Een grotere kans op wateroverlast, maar ook droogte, speelt niet alleen in laag-Nederland,
maar ook in hoog-Nederland. Het ruimtegebruik in het rivierengebied zal blijven veranderen. Omdat dit direct
van invloed is op het waterbergend vermogen van het riviersysteem, is nieuw onderzoek hard nodig. Hierbij
wordt rekening gehouden met de adviezen van de Deltacommissie.
2.1.5 Zuidwestelijke Delta
De Zuidwestelijke Delta zal in de toekomst te maken krijgen met zeespiegelstijging, veranderende
windpatronen en veranderende rivierafvoeren (lager in de zomer en hoger in de winter). De gevolgen hiervan
zijn verzilting en veranderingen in waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Ook de ecologie in de estuaria
verandert. De gevolgen zijn van invloed op ruimtegebruik, economische structuur en moeten worden verwerkt
in lange termijn beleidsdoelen voor landbouw en natuur (zoet-zout gradiënt). Het herstel van de estuariene
dynamiek is, naast het garanderen van veiligheid en het versterken van de regionale economische structuur,
één van de belangrijkste ambities. Ook wordt gekeken naar de kansen zoals die zijn te vinden in de landbouw
en het toerisme.
2.1.6 Ondiepe wateren en veenweidegebieden
Nederland kent een groot aantal ondiepe watersystemen, zoals meertjes en plassen, maar ook talrijke sloten
en kanalen, kenmerkend voor veenweidegebieden. De ondiepe watersystemen hebben een functie voor
waterberging, natuur, recreatie, wonen en drinkwater. Ontwatering in deze gebieden leidt tot verlies van het
veendek. Zeespiegelstijging leidt tot meer verzilting en de veiligheidsrisico‟s nemen toe door verlaging van het
NAP. De verdroging neemt toe door een tekort aan schoon, zoet water en toename van de verdamping in de
zomer. Veenafbraak is nooit te voorkomen, maar het proces is wel te vertragen. Onderzocht moet worden op
welke manieren dit kan, wat het efficiëntste waterpeil is en hoe de kwaliteit en de ecologische toestand van
onze wateren is te garanderen.
2.1.7 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. Hierbij trachten
agrariërs over te schakelen van grootschalige, intensieve veehouderij naar een vorm waarbij meer wordt gelet
op kwaliteit en op welzijn van welzijn van dieren. Daarnaast vestigen steeds meer niet-agrarische ondernemers
zich hier. Deze nieuwe economische dragers zoeken naar kwaliteitsverhoging van het landelijk gebied.
Klimaatverandering zet dit complexe omschakelingsproces zwaar onder druk. Vragen over
waterbeschikbaarheid voor natuur en landbouw, inpasbaarheid van functies bij toenemende weersextremen en
de robuustheid van natuur onder klimaatverandering komen hier onder meer aan de orde.
2.1.8 Waddenzee
De Waddenzee wordt gekarakteriseerd door zijn hoge ruimtelijke en temporele variabiliteit. Het
Waddenecosysteem lijkt nu al sterk te veranderen door klimaatverandering, met name door
temperatuurstijgingen. Dit heeft invloed op de ontwikkeling van de natuur en op de beleving ervan, op het
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en op de veiligheid van het gebied. Het waddengebied vormt een relatief
veerkrachting deel van de Nederlandse kust. De ondiepe wadden vormen een veiligheidsbuffer en heeft een
belangrijke toeristische waarde. De vraag is hoe veerkrachtig en duurzaam deze buffer is.
2.1.9

Internationale Hotspots

Nederland is - gezien haar ligging in een van de meest welvarende en dichtbevolkte delta‟s van West Europa gebaat bij een praktische en resultaatgerichte adaptatiestrategie. De problematiek is urgent en er wordt
momenteel beleidsmatig behoorlijk tempo gemaakt om de mogelijke gevolgen in kaart te brengen en
adaptatiestrategieën te ontwerpen en te implementeren. Daarmee heeft Nederland potentie om uit te groeien
tot een internationale voorloper op het gebied van 'climate proofing', de integrale wijze waarop met het
probleem van klimaatverandering wordt omgegaan. Ten behoeve van dit programma zijn zogenaamde
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'twinning projecten' opgenomen. In dat verband worden de Nederlandse hotspots, waar mogelijk, gekoppeld
aan internationale hotspots (dichtbevolkte delta regio‟s in het buitenland) waar vergelijkbare ruimtelijke
ontwikkelingen spelen en die ook kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Internationale hotspots zijn dus
regio‟s waar een significante klimaatadaptatie plaatsvindt of plaats moet vinden die karakteristieken heeft die
aansluiten op de kennis en ervaring in Nederland; met een netwerk dat als partner kan en wil acteren voor
Nederlandse kennisinstituten en/of bedrijven.

2.2
Klimaat Kennis faciliteit (KKF)
Voor het ontwikkelen van adaptatiestrategieën en voor een brede ondersteuning bij de beantwoording van de
vragen die in de hotspots worden gesteld, is de Klimaat Kennis Faciliteit (KKF) ingericht. Binnen deze faciliteit
wordt generieke kennis ten behoeve van adaptatiestrategieën en toegesneden informatie en kennis aan de
hotspotteams geleverd. Dit betreft informatie over klimaatverandering en de effecten daarvan, kennis over het
omgaan met de wetenschappelijk gekwantificeerde onzekerheden, over kosten en baten van
oplossingrichtingen en praktische adviezen hoe de kennisdialoog tussen wetenschappers en bestuurlijke
praktijkmensen in de hotspots aan te pakken.
Binnen het KKF zijn drie onderdelen te definiëren: het Model Platform, het Onderzoek Platform en de
Bouwstenen NAS (nationale adaptatiestrategie). Het Model Platform is primair gericht op kwantificering van
klimaatverandering, effecten en risico‟s. Het Onderzoek Platform is gericht op het beantwoorden van generieke
kennisvragen die relevant zijn voor alle hotspots. De Bouwstenen NAS is gericht op de ontwikkeling van
instrumenten ter ondersteuning van de implementatie van adaptatiestrategieën op nationaal, regionaal, lokaal en
sectoraal niveau.

2.3
Kennistransfer (KT)
Een goede kennistransfer zal alleen plaats kunnen vinden wanneer er sprake is van een hecht kennisnetwerk
en een goede samenwerking binnen dat netwerk. De kennistransfer van KvK is een interactie tussen vragers
en aanbieders van kennis, creëert een kennisnetwerk binnen het programma en bewaakt de condities voor een
goed functioneren ervan. Kennis wordt uitgewisseld, toegankelijk gemaakt en ontsloten voor een bredere
doelgroep. Ook wordt kennis uit de hotspots thematisch vertaald. Hiermee kan het overheidsbeleid beter
worden ondersteund. De KT functioneert tevens als een loket voor kennisvragen (frontoffice). Dit
programmaonderdeel is niet alleen verbonden aan KvK, maar ook aan het onderzoekprogramma Klimaat voor
Ruimte.

Hotspot
Haaglanden
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3.

Activiteiten in het kader van de opbouw en uitvoering

Het onderzoekprogramma KvK heeft in totaal 50 miljoen euro aan subsidie toegezegd gekregen. Een
belangrijke stap was het houden van een prenotificatiegesprek met de Europese Commissie in Brussel
(februari 2008) om na te gaan of, en zo ja welke, onderdelen van het programma onderhevig zijn aan eventuele
staatssteun. Om de subsidie te kunnen verkrijgen, moet de Europese Commissie goedkeuring aan het
programma geven. De aard van de problematiek, de looptijd van het programma en de beoogde aansluiting op
het kennisprogramma Klimaat voor Ruimte lieten eigenlijk geen vertraging bij de start toe. VROM is bereid
gevonden reeds voorafgaand aan de toestemming vanuit Brussel tweemaal een beschikking af te geven. Eind
2008 heeft de Europese Commissie goedkeuring verleend voor de toekenning van de FES subsidie
(staatssteuntoets; brief van de EC van 13 november 2008, C(2008)6937). Het gevolg daarvan is de (geplande)
fasering van het onderzoekprogramma zoals weergegeven in Tabel 1. Binnen ieder van de drie fasen hebben
in 2008 activiteiten plaatsgevonden. De belangrijkste activiteiten die in 2008 als deel van deze drie fases
(beschikkingen) zijn uitgevoerd worden in de paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 beschreven.
Tabel 1: (Geplande) Fasering van het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat
Fase

Beschikking

Periode

Kwartiermakersfase/opstartfase
Voorbereiding uitvoering onderzoekprogramma
Onderzoekprogrammering
Totaal

Eerste beschikking
Tweede beschikking
Derde beschikking
Onderzoekprogramma KvK

2007-2008
2008-2009
2008-2013
2007-2013

Subsidie budget
(miljoen euro)
Ca. 1
Ca. 3
Ca. 46
50

3.1
Kwartiermakers/opstartfase
Met de kwartiermakersfase/opstartfase ging bijna een miljoen euro gepaard. Dit bedrag is via een eerste
beschikking in 2008 door het Ministerie van VROM aan de Stichting Kennis voor Klimaat overgemaakt. De
kwartiermakersfase is in 2007 afgerond. Tijdens deze fase zijn kwartiermakers aangesteld. Deze
kwartiermakers hebben voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de Stichting Kennis voor Klimaat, en
voor de benoeming van een onafhankelijke voorzitter van de Raad van Toezicht en de programmadirectie. De
conceptstatuten voor de Stichting zijn afgestemd met betrokken kennisinstellingen binnen KvK en met VROM.
De opstartfase vond plaats tussen augustus 2007 en maart 2008. De drie activiteiten die binnen de opstartfase
zijn verricht zullen hieronder kort toegelicht worden.
3.1.1 Oprichting van de Stichting Kennis voor Klimaat en inrichting van de organisatie
Begin 2008 is veel tijd besteed aan het opzetten van de Stichting Kennis voor Klimaat. De Stichtingsakte is
gepasseerd op 27 februari 2008. Voorts is een start gemaakt met de inrichting van de organisatie
(zie figuur 1). KvK is inhoudelijk gerelateerd aan en bouwt voort op het onderzoekprogramma Klimaat voor
Ruimte (KvR). Voor de optimalisatie van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling en vanuit het oogpunt van
efficiëntie in organisatorisch en financieel opzicht is in de loop van 2008 ervoor gekozen om programmatische
afstemming te realiseren en om personele allianties aan te gaan met KvR. Deze personele unies functioneren
goed. In de loop van 2009 zal er een verdere integratieslag gemaakt worden, om te beginnen door de
samenvoeging van de websites van beide programma‟s.

Hotspot
Regio Rotterdam
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Raad van Toezicht
Toezicht, goedkeuring en advies

Samenwerken

Evalueren

Raad van Bestuur
Bestuursadviesraad

Programmabureau

Strategische samenwerking, afstemming
en co-financiering

Besturen Stichting KvK
Programmeren op hoofdlijnen
Allocatie van gelden
Contracteren/beheren projecten

WAR en MAR
Wetenschappelijke
en maatschappelijke
relevantie en impact

Programmaraad
Adviseren over projectvoorstellen,
samenhang en review programma

Hotspots, Kennis Klimaat Faciliteit en Kennis Transfer

Genereren en bundelen kennis: opstellen van TORs
Evalueren voortgang, kwaliteit, effectiviteit en samenhang van projecten

Projectteams

Uitvoeren projecten, inhoudelijke en financiële rapportages

Figuur 1: Organisatie van het Nationaal Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat

3.1.2 Voorbereiden van het programma
In deze fase heeft intensief contact plaatsgevonden met de acht hotspots. Onderwerpen van gesprek waren
daarbij onder meer het informeren over de stand van zaken van het onderzoekprogramma KvK, de inrichting
van de hotspotteams en de voorbereiding van workshops ter verdere voorbereiding van het programma.
Daarnaast zijn tal van presentaties gegeven in het land met als belangrijke (neven)doelstelling om betrokken
partijen en stakeholders te informeren over de positionering en voortgang van het programma.

3.2
Voorbereiding uitvoering nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat
3.2.1 Programmering en ontwikkeling van voorbereidende activiteiten
Het kostte enige tijd om het onderzoekprogramma KvK administratief en juridisch goed te verankeren en de
FES middelen ook daadwerkelijk beschikbaar te krijgen. Dit gegeven gaf de mogelijkheid om het programma
zover voor te bereiden, dat bij goedkeuring vanuit de Europese Unie (Staatssteuntoets) direct uitgewerkte
voorstellen konden worden ingediend. Er zijn diverse experts door de Raad van Bestuur gevraagd om deze
voorbereidende fase in gang te zetten. De voorbereidende activiteiten dienden verschillende functies:
 Om de programmaorganisatie verder vorm te geven en het administratief en juridisch goed vast te
leggen;
 om de onderzoekprogrammering van KvK zo goed mogelijk af te stemmen op de kennisbehoefte ten
behoeve van de beleidsontwikkeling met betrekking tot de nationale adaptatie strategie;
 om inhoudelijke programmering en organisatie van de hotspots, KKF en KT vorm te geven;
 om dialogen tussen stakeholders op gang te brengen;
 om een „up to date‟ overzicht te genereren van de kennis van voor klimaatadaptatie belangrijke
kennisthema‟s en van eventuele kennislacunes en de daaruit voortvloeiende relevante
onderzoeksthema‟s en onderzoeksprojecten.
In het „Voorstel Voorbereiding Uitvoering Nationaal Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat‟ (28 mei 2008)
staan deze activiteiten in de vorm van projecten beschreven. De voorbereidende activiteiten waren gepland
voor de periode van 1 maart tot 1 september 2008. Een voorbereidende periode van drie maanden bleek te
kort voor de organisatie van stakeholderdialogen en voor de uitvoer van de state of the art verkennende
14
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studies. De Raad van Bestuur is met VROM overeengekomen om de voorbereidende periode te verlengen tot
31 maart 2009. Een financieel overzicht van de projecten in de tweede beschikking staat in bijlage 2.
3.2.2 Samenvatting van voorbereidende activiteiten
Bijlage 3 geeft een overzicht van alle individuele voorbereidende projecten met een korte samenvatting van
resultaten en producten. Resultaten van de diverse voorbereidende activiteiten zullen in 2009 gepubliceerd
worden.
Instituties KvK en algemene voorbereiding (INS-01 t/m INS-08)
Ten behoeve van de algemene voorbereiding is gewerkt aan:
- de verdere personele uitbreiding van het Programmabureau;
- de samenstelling van de Programmaraad en de Bestuursadviesraad;
- de uitwerking van de organisatie en werkwijze van de KKF en de KT;
- het vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van alle KvK bestuursorganen en
programmaonderdelen;
- de vormgeving van het Kennisplatform (deze naam is later gewijzigd in Kennistransfer);
- het opbouwen van een netwerk met de rijksoverheid en de provincies.
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht waren in 2007 al samengesteld. De samenstellingen van de
Wetenschappelijke Adviesraad en de Maatschappelijke Adviesraad worden in 2009 ingevuld. Het
Programmabureau, de Raad van Bestuur, de Programmaraad, de Raad van Toezicht en de
Besuursadviesraad zijn operationeel en vervulden in 2008 hun bestuurlijke, ondersteunende, toezichthoudende
en adviserende taken (zie paragrafen 3.5 en 3.6 voor specifieke activiteiten uitgevoerd door deze
programmaonderdelen in 2008).
Er zijn activiteiten in uitvoering die de mogelijkheden verkennen om de thema‟s klimaatverandering en
adaptatie te verbinden aan ontwikkelingssamenwerking en de werkzaamheden van NGO‟s. Om het
bedrijfsleven meer te betrekken bij het implementeren van adaptatiemaatregelen hebben in deze
voorbereidende fase, in samenhang met ARK, diverse oriënterende gesprekken plaatsgevonden met
verschillende bedrijven.
Het betrekken van stakeholders bij onderzoek en het goed faciliteren van de link tussen wetenschap en
overheden zijn uitdagingen bij de ontwikkeling van succesvolle en uitvoerbare adaptatiestrategieën. Om de
hotspotteams hierbij te ondersteunen is een bijeenkomst georganiseerd „Stakeholder participatie en de
koppeling tussen beleid en wetenschap‟. Deze heeft op 2 juli 2008 plaatsgevonden.
Inhoudelijke voorbereiding programmering (VBR-01 t/m VBR-19)
Inhoudelijke voorbereiding
Binnen de voorbereidende fase hebben experts verkennende „state of the art‟ studies verricht naar de
beschikbare kennis en kennisleemtes op het gebied van klimaatadaptatie voor een aantal
natuurwetenschappelijke, technische en sociaalwetenschappelijke onderwerpen.

Hotspot
Grote Rivieren
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Deze state of the art overzichten zijn bedoeld voor:
1. Betrokkenen binnen Kennis voor Klimaat, waaronder de hotspot coördinatoren die de informatie
kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van hun onderzoeksvragen en onderzoeksvoorstellen en voor
de ontwikkeling van een adaptatiestrategie voor hun eigen hotspot;
2. Alle geïnteresseerde onderzoekers, beleidsambtenaren en andere doelgroepen;
3. De Directie en Programmaraad van Kennis voor Klimaat als input voor het afbakenen van doelen en
thema‟s voor de 2e (en eventueel volgende) tranche in het Kennis voor Klimaat programma.
De concept verkenningen en de geïdentificeerde kennisleemtes zijn door een groep van Nederlandse experts
besproken. en met hun inbreng zijn de state of the art overzichten aangescherpt en aangevuld. De state of the
art verkenningen worden via de website www.kennisvoorklimaat.nl beschikbaar gesteld voor alle
geïnteresseerden.
De state of the art verkenningen:
- 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.);
- 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 cosystemen (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
adaptatiestrategie zonder klimaatbestendige ecohydrologie - P.M. van Bodegom et al.);

(Geen

- 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 dijkenken; 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).

Naast de verkenningen zijn ook via een aantal oploopdebatten en bijeenkomsten kennisvragen geïdentificeerd
voor de onderwerpen:
 Klimaatverandering en Planologie;
 Klimaatverandering en Gezondheid;
 Klimaatverandering en Recreatie en Toerisme;
 Natuurlijke Klimaatbuffers;
 Geïntegreerd meetsysteem
De verslagen van deze bijeenkomsten zijn ook via de website www.kennisvoorklimaat.nl beschikbaar.
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In samenwerking met de FES programma‟s Leven met Water, Habiforum en Klimaat voor Ruimte is gewerkt
aan een Afwegingskader Klimaatbestendigheid. In vervolg op de definitiestudie zijn er vijf deelstudies
opgeleverd. In deelstudie 1 zijn generieke aspecten belicht. De deelstudies 2 t/m 5 waren gericht op
verschillende overheidsniveaus; van een afwegingskader op het niveau van de rijksoverheid tot een
afwegingskader voor een locale situatie, stadshavens Rotterdam.
Een ad hoc samengestelde groep deskundigen vanuit de wetenschap en de overheid heeft in een open dialoog
met projectleiders verkend op welke wijze in een zestiental Nota Ruimte- en Urgentieprogramma Randstad
projecten rekening is gehouden met de gevolgen van klimaatverandering. In een reeks korte sessies heeft
deze „review‟-groep de projectleiders geadviseerd over de klimaatbestendigheid van hun projecten. Al doende
is een eerste indruk gekregen van de wijze waarop klimaatbestendigheid een plaats heeft gekregen in de
ruimtelijke planvorming. Tevens zijn er zo ideeën ontstaan voor welke aspecten van klimaatverandering er in
deze projecten meer aandacht wenselijk en mogelijk is.
In Europees verband heeft een evaluatie en inventarisatie plaatsgevonden van beleid op het gebied van
aanpassing aan klimaatverandering op nationale en regionale schaal. Binnen dit project is gewerkt aan de
opbouw van een Europees netwerk, zijn diverse presentaties gegeven op internationale bijeenkomsten. Een
wetenschappelijke publicatie is in voorbereiding.
Verder is er een projectvoorstel ontwikkeld „Science System Assessment‟. Het Rathenau Instituut heeft de taak
om de dynamiek en de ontwikkeling van KvK te monitoren gedurende de looptijd van het programma. Dit staat
los van de formele evaluatie aan het eind van het programma. Deze monitoring heeft twee doelen:
1. Het genereren van kennis aangaande de factoren welke van invloed zijn op de dynamiek en het
functioneren van grootschalige „transdisciplinaire‟ onderzoekprogramma‟s zoals KvK; en
2. Het informeren van beleidsonderzoekers en onderzoeksmanagers over de manieren waarop de
organisatie en uitvoering van grootschalige en complexe onderzoekprogramma‟s verbeterd kunnen
worden, mede in het licht van effectief kennisgebruik.

Voorbereiding en ondersteuning hotspots (HP-01 t/m HP-14)
Voorbereiding hotspots
Binnen de hotspots is in de voorbereidende fase gewerkt aan de samenstelling van een hotspot kernteam en
aan de bestendiging daarvan. Iedere hotspot heeft een coördinator benoemd welke deel uitmaakt van de
Programmaraad, een belangrijk adviesorgaan binnen KvK. Leden van de hotspotteams hebben
deelgenomen aan oploopdebatten en expertmeetings welke door KvK zijn gehouden. Deze fase is gebruikt
door de hotspots voor het formuleren van de meest urgente kennisbehoeften welke binnen de hotspots
bestaan.

Hotspot
Zuidwestelijke Delta
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Hieronder worden de voorbereidende activiteiten per hotspot kort beschreven.
Hotspot Mainport Schiphol heeft in 2008 gewerkt aan de ontwikkeling van drie aan elkaar gerelateerde Terms
of Reference (ToR‟s). Dit is gebeurd in nauw overleg tussen de drie projectteams middels een workshop en
diverse meetings. Schiphol Regio was aan het eind van 2008 bezig met de opzet van hun kernteam en het
vaststellen van prioritaire onderzoeksvragen in het kader van KvK.
Hotspot Haaglanden heeft gewerkt aan de articulatie van kennisvragen. Er is een onderzoeksagenda
ontwikkeld welke gebruikt wordt binnen Waterkader Haaglanden. Er is tevens een concept
programmadocument geschreven, welke richting geeft aan het onderzoek dat de aankomende jaren uitgevoerd
gaat worden binnen de hotspot. Twaalf ToR‟s zijn ontwikkeld.
Hotspot Rotterdamse Regio heeft in de voorbereidende fase een plan van aanpak opgesteld. Er is een
workshop gehouden waar kennisvragen zijn verkend met een breed scala aan partijen. Per onderzoeksthema
zijn consortia gevormd voor het opstellen van zijn ToR‟s.
Hotspot Grote Rivieren heeft meerdere stakeholderbijeenkomsten georganiseerd. Er is een nauwe
samenwerking met Hotspot Rotterdam. Er zal gezamenlijk gewerkt worden aan een project over buitendijks
bouwen. Er zijn vier ToR‟s opgesteld. Tevens is er gewerkt aan een definitiestudie over risicoperceptie.
Hotspot Zuidwestelijke delta heeft twee stakeholder bijeenkomsten georganiseerd en is er gewerkt aan een
viertal ToR‟s. Een structuur van stakeholderoverleg is gekoppeld aan Kennis Netwerk Delta Water.
Hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden heeft in de voorbereidende fase gewerkt aan een long-list
van mogelijke stakeholders. Deze lijst is opgesteld na informatieverstrekking over het KvK programma aan
reeds bestaande netwerken en aan kennisinstituten. Stakeholders hebben deelgenomen aan een workshop
waar kennisvragen zijn gearticuleerd. Een hotspot coördinatieteam is samengesteld en heeft gezamenlijk een
ToR ontwikkeld.
Hotspot Droge rurale gebieden zijn drie gebiedsgerichte thema‟s uitgewerkt: natuur voor Noord-Brabant,
multifunctioneel landgebruik voor Gelderland en landbouw voor Drenthe en Overijssel. Er hebben workshops
met stakeholders plaatsgevonden binnen alle drie de themagebieden en een workshop met kennisinstellingen.
Hierin is een eerste aanzet gegeven voor het formuleren van ToR‟s. Deze worden in de eerste maanden van
2009 verwacht.
Hotspot Waddenzee heeft een kick-off bijeenkomst georganiseerd om mogelijke stakeholders kennis te laten
maken met KvK. Er zijn drie ToR‟s ontwikkeld, die niet geschikt bleken voor de eerste fase van het programma.
Uiteindelijk is er een nieuwe ToR ontwikkeld. De hotspot is een samenwerkingsverband aangegaan met de
Waddenacademie waarmee momenteel nog gewerkt wordt aan een gezamenlijke kennisagenda die als
leidraad zal dienen voor de verdere programmering van de hotspot.
Voorbereiding KKF (KKF-01)
De KKF wordt gecoördineerd door zes vertegenwoordigers van de bij KvK betrokken kennisinstellingen die
gezamenlijk het hele palet aan relevante disciplines en expertises bestrijken. Als voorbereiding op de uitvoering
van het programma is het werkprogramma KKF gespecificeerd. Deze specificatie is een vertaling van de
richtinggevende beschrijvingen in het Programmavoorstel van KvK. In overeenstemming met de KKF
budgetlijnen zijn drie KKF onderdelen opgezet (zie paragraaf 2.2). In de eerste fase van het programma wordt
het Modelplatform uitgewerkt. Hiervoor zijn drie projectvoorstellen ontwikkeld. Verder is er in de
voorbereidende fase gewerkt aan de samenhang tussen en samenwerking met de KvK programmaonderdelen.
De KKF heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vaststellen van belangrijke thema‟s voor generiek onderzoek
ten behoeve van de hotspots.
Voorbereiding Kennistransfer, Kennisplatform en Internationale hotspots (KT-01 t/m KT-07)
In deze fase zijn voorbereidingen getroffen voor de inrichting van de Kennistransfer. Daartoe is een
inventariserend onderzoek gedaan onder een tiental mensen binnen Kennis voor Klimaat naar hun meningen
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en ideeën over de doelstellingen en de activiteiten van de Kennistransfer. Daarnaast is dit onderwerp in enkele
bijeenkomsten met hotspottrekkers en de KKF besproken. Het onderzoek heeft geresulteerd in een notitie met
een beschrijving van doel, strategie, activiteiten en middelen van de Kennistransfer. De KT activiteiten voor
2009 zijn uitgewerkt tot een projectvoorstel voor de eerste tranche.
Binnen de voorbereidende fase van de Kennistransfer heeft er een oploopdebat Climate Change and SciencePolicy Interface plaatsgevonden. De specifieke vraagstelling was hoe er een zinvolle interactie tot stand kan
worden gebracht tussen wetenschap en beleid teneinde handelingsstrategieën ten behoeve van
klimaatadaptatie te kunnen ontwikkelen. Het debat werd gevoerd op basis van acht essays welke geschreven
zijn door gerenommeerde wetenschappers vanuit verschillende perspectieven. Uikomsten van dit debat zijn
meegenomen tijdens de expertmeeting welke heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de
sociaalwetenschappelijke state of the art verkenningen.
Er is gewerkt aan de klimaatatlas (een definitiestudie voor een geodatabase en een behoefte onderzoek bij
provincies) en er is ook aandacht besteed aan manieren waarop klimaatatlassen gekoppeld kunnen worden
aan beleidsprocessen. Verder is er gewerkt aan de ontwikkeling van een communicatiestrategie. Hiertoe
behoort ook de website www.kennisvoorklimaat.nl en de organisatie van de gezamenlijke conferentie “Op weg
naar een klimaatbestendige samenleving” op 27 november 2008 (hierover meer in hoofdstuk 4).
In de voorbereidende fase zijn de randvoorwaarden verkend voor een aantal internationale hotspots die van
toegevoegde waarde zijn voor KvK. Californië is verkend als een van de kansrijke internationale hotspots. In
november van 2008 heeft een themabijeenkomst plaatsgevonden met stakeholders op grond waarvan de
strategie omtrent dit programmaonderdeel verder uitgewerkt gaat worden.
3.2.3 Monitoring en evaluatie van voorbereidende activiteiten
Het is belangrijk dat vanuit het programmabureau zorgvuldig wordt gemonitord of de in de projectvoorstellen
afgesproken activiteiten worden uitgevoerd en of de beoogde doelstellingen worden gerealiseerd. De
monitoring en evaluatie van voorbereidende projecten zijn vanaf november 2008 uitgevoerd en zullen aan het
eind van het eerste kwartaal van 2009 afgerond zijn.
Voor elke activiteit/project wordt op basis van het product en een gesprek een evaluatieformulier ingevuld dat
ter goedkeuring aan de RvB wordt voorgelegd. Onderdeel van het evaluatieformulier is een korte zelfevaluatie
van de projectleider. Daarnaast moet zijn voldaan aan de administratieve verplichtingen van de
subsidieovereenkomst. Uiteindelijk is ook de vraag relevant of de projecten tezamen de vereiste informatie
hebben opgeleverd om de verdere onderzoekprogrammering te kunnen vormgeven.
Een product of activiteit is naar tevredenheid van de RvB afgerond indien de doelstellingen zijn gerealiseerd,
de in het projectvoorstel afgesproken producten daadwerkelijk zijn opgeleverd en is voldaan aan de gestelde
eisen van kwaliteit. Deze eisen verschillen voor de verschillende typen activiteiten/projecten.
Ten behoeve van de evaluatie van de opstart van het programma en de inrichting van de organisatie worden in
elk geval de contactpersonen bij het ministerie van VROM, de leden van de Raad van Toezicht en de leden
van de Programmaraad uitgenodigd (via een speciaal agendapunt) tot een korte evaluatie en eventuele
aanbevelingen.
Hotspot
Ondiepe Wateren en Veenweide Gebieden
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De rapportages van de state of the art verkenningen zijn gebruikt als basis van een aantal expertmeetings voor
de verschillende thema‟s. Met behulp van de uitkomsten van de expertmeetings zijn de rapporten eventueel
aangevuld of verbeterd. Deze expertmeetings fungeerden hierdoor als kwaliteitstoets.
De aangeleverde ToR‟s zijn het eindresultaat van voorbereidende activiteiten van de hotspots, de KKF en de
KT. Deze zijn al aan een uitgebreide kwaliteitstoets onderworpen via bespreking en beoordeling in de
Programmaraad en door de Raad van Bestuur. De ToR‟s zijn uitgewerkt tot projectvoorstellen. De review door
de externe review commissie vormde een zware kwaliteitstoets voor de ontwikkelde voorstellen. Deze
kwaliteitstoetsing wordt uitgebreider beschreven in de volgende paragraaf.

3.3

Onderzoekprogrammering en uitvoering

Hoofdprogramma
In de derde fase, de uitvoeringsfase, heeft het onderzoekprogramma KvK ca. 46 miljoen euro subsidie te
besteden. De beschikking hiertoe dateert van februari 2009. De Raad van Bestuur van Stichting Kennis voor
Klimaat heeft in het voorjaar van 2008 besloten om in een eerste tranche 20% van dit subsidiebedrag
beschikbaar te stellen voor onderzoek.

Al in de voorbereidende fase zijn ToR‟s ontwikkeld door de hotspots, de KKF en de KT. Deze paragraaf geeft
een beschrijving van de programmering van de eerste tranche, de ontwikkeling van projectvoorstellen en de
besluitvorming hierover. Daarnaast worden de ontwikkeling van de procedurele kaders van een inhaalronde
van de eerste tranche en die van de tweede tranche kort beschreven.
3.3.1 Programmering en ontwikkeling van projectvoorstellen eerste tranche
De programmering van de eerste tranche was vooral bottom-up, uitgaande van urgente kennisvragen vanuit de
hotspots, de KKF en de KT, en had het karakter van een closed call. Deze eerste tranche levert een basis voor
de ontwikkeling van de onderzoekprogrammering en de adaptatiestrategie van de hotspots.
In de voorbereidende fase zijn 42 ToR‟s ontwikkeld door de hotspots, de KKF en de KT. Uiteindelijk is een deel
ervan uitgewerkt of samengevoegd. Uiteindelijk zijn 28 projectvoorstellen ingediend; waarvan 24 door de
hotspots, drie door de KKF en een door de KT. Belangrijke thema‟s die in deze voorstellen aan bod komen zijn
regiospecifieke klimaatveranderingseffecten, waterveiligheid en klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling.
Bijlage 4 geeft een overzicht van de ingediende voorstellen voor de eerste tranche en van hun status op 31
december 2008. Het kader op deze pagina geeft informatie over het proces van indiening van de ToR‟s tot de
beoordeling van de projectvoorstellen.
3.3.2 Besluitvorming ingediende projectvoorstellen eerste tranche
1
De 28 voorstellen zijn beoordeeld door een externe review commissie, de Commissie Zegveld , bestaande uit
maatschappelijke en wetenschappelijke reviewers. De commissie heeft een oordeel geveld voor elk van de
voorstellen.
Uiteindelijk heeft de Raad van Bestuur besloten de projectvoorstellen in te delen in drie categorieën:
- Groen: het voorstel kan goedgekeurd worden onder voorbehoud van kleine aanpassingen;
- Geel: het voorstel kan goedgekeurd worden onder voorbehoud van aanzienlijke aanpassingen;
- Rood: projectvoorstel kan in huidige vorm geen doorgang vinden.
De projectteams van de groene en gele voorstellen hebben de mogelijkheid om in de eerste maanden van
2009 een aangepast voorstel in te dienen. De eerste projectvoorstellen zullen naar verwachting in januari of
februari 2009 definitief goedkeuring krijgen, wat betekent dat de subsidieovereenkomst voor het onderzoek kan
worden afgesloten.

1

De Commissie Zegveld bestaat uit prof. ing. W.C.L. Zegveld (voorzitter), mw. H.M.C. Dwarshuis-Van de Beek, ing. J.M.
Geluk, drs. C.J. Kalden, ir. J.C. Huis in ‟t Veld (maatschappelijke reviewers), dr. A.P.M. Baede, prof. dr. H.J.P. Eijsackers,
prof. dr. M.J.F. Stive, prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw (wetenschappelijke reviewers).
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-

Procesgang van indiening Terms of Reference tot besluitvorming over projectvoorstellen eerste tranche
Juni 2008: indiening bij het Programmabureau van 42 ToR‟s, welke in de voorbereidende fase zijn
ontwikkeld door de hotspots, de KKF en de KT
Review door de Programmaraad
Screening door leden van de onderzoekprogramma‟s Leven met Water en Klimaat voor Ruimte, met als
doel om eventuele overlap en aansluiting met deze programma‟s te identificeren
Besluitvorming door de Raad van Bestuur over de ToR‟s
20 augustus: indiening van de definitieve ToR‟s
Bespreking definitieve versies tijdens een tweedaagse Programmaraad bijeenkomst
Besluitvorming door de Raad van Bestuur over de definitieve ToR‟s
29 september 2008: indiening 28 projectvoorstellen
7 november: beoordeling door de Commissie Zegveld
Indiening repliek door de onderzoeksteams en reactie op oordeel en suggesties van de Commissie
Zegveld
8 december: bespreking van de onderzoeksvoorstellen, oordelen van de Commissie Zegveld en
replieken van de onderzoeksteams in de Programmaraad
19 december: uiteindelijke besluitvorming door Raad van Bestuur over de projectvoorstellen.

3.3.3 Ontwikkeling procedurele kaders voor programmering inhaalronde eerste tranche
Aan het eind van 2008 is begonnen met het ontwikkelen van procedurele kaders voor een inhaalronde voor de
eerste tranche. De ontwikkeling van projectvoorstellen voor de eerste tranche is onder hoge tijdsdruk gebeurd.
Niet alle ideeën konden in onderzoeksvoorstellen worden omgezet. Daarom is besloten tot een inhaalronde.
Deze procedure stelt de hotspots in de gelegenheid om het voor deze tranche bestemde budget in deze fase
volledig te benutten (voor zover dit nog niet het geval was). Het betreft de ontwikkeling van voorstellen die op
korte termijn uitgevoerd kunnen worden. De inhoudelijke programmering en daadwerkelijke uitvoering zullen in
2009 plaatsvinden. De programmering zal grotendeels gebaseerd zijn op die van de eerste tranche.

3.3.4

Ontwikkeling procedurele kaders voor programmering tweede tranche

De tweede tranche
Aan het eind van het jaar is tevens begonnen met de onderzoekprogrammering voor de tweede tranche. Er
wordt een onderzoekprogramma ontwikkeld dat een gecombineerd vraaggestuurd-aanbodgestuurd karakter
heeft en zich richt op grensverleggend onderzoek met betrekking tot klimaatadaptatie. Deze zal een open
karakter hebben.

De programmering van de eerste tranche is gebaseerd op gebiedsspecifiek onderzoek binnen de hotspots. De
programmering van de tweede tranche zal juist een thematische insteek hebben. De keuze hiervoor is gemaakt
om beter in staat te zijn de samenhang te bewaken tussen de onderzoekprojecten welke gaan lopen, een
goede koppeling tussen generieke en hotspot-gedreven onderzoek te bewerkstelligen en het wetenschappelijkinnovatieve karakter van onderzoekprogramma te bewaken.
Hotspot
Droge Rurale Gebieden
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Het onderzoekprogramma zal tot stand komen door middel van gestructureerd overleg tussen de
hotspotcoördinatoren, het KKF-managementteam, de KT-manager, onder regie van de Raad van Bestuur.
Door middel van deze aanpak wordt samenhang in de onderzoekprogrammering bewerkstelligd en worden
overlap en lacunes in de onderzoeksagenda voorkomen. Voor de totstandkoming van het
onderzoekprogramma is het nodig om een goed overzicht te hebben van: (a) de vragen vanuit hotspots; (b) de
vragen vanuit de nationale adaptatiestrategie; (c) de mogelijkheden die de onderzoekgemeenschap ziet om
bruikbare kennis te ontwikkelen voor aanpassing aan klimaatverandering. De inhoudelijke programmering en
daadwerkelijke uitvoering zullen in 2009 plaatsvinden.
De hotspots spelen een belangrijke rol bij de formulering en de prioritering van de onderzoeksthema‟s. Door de
financiële middelen die toegewezen zijn aan de verschillende hotspots onderling te combineren en te
combineren met generieke onderzoeksmiddelen, ontstaat een situatie waarbij er voor elk relevant
onderzoeksthema‟s meer budget is, zonder dat de relevantie van het onderzoek voor de regionale
adaptatiestrategie wordt aangetast. Hotspots die deelnemen in een bepaald onderzoeksthema vormen samen
een klankbordgroep die de uitvoering van het onderzoeksproject door het consortium van instellingen kritisch
volgt, de relevantie voor de regionale beleidspraktijk bewaakt en het onderzoeksproces in overleg met de RvB
bijstuurt, indien noodzakelijk. De geselecteerde thema‟s (of een deelverzameling ervan) bevatten tezamen de
bouwstenen voor een regionale en nationale adaptatiestrategie. Bij een goede uitvoering van het onderzoek
komen die bouwstenen in de komende jaren ook concreet beschikbaar. Het moet dan ook mogelijk zijn om in
de laatste fase van het KvK-programma dergelijke regionale en nationale adaptatiestrategieën te ontwerpen.
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4.

Kenniscommunicatie en kennisuitwisseling

Een goede communicatie en uitwisseling van kennis zal alleen plaats kunnen vinden wanneer er sprake is van
een hecht kennisnetwerk en er daarbinnen een goede samenwerking plaatsvindt. Het programmaonderdeel
Kennis Transfer (KT) creëert dat kennisnetwerk en bewaakt de condities voor een goed functioneren ervan. De
KT ondersteunt de hotspotteams en projectleiders in het stimuleren van kennisdoorwerking via activiteiten
zoals het organiseren van symposia en debatten, maar ook door (methodische) kennis aan te bieden over
strategieën die de toepassing van onderzoekskennis stimuleren. Bijlage 5 geeft een overzicht van de eigen
uitgaven van en de media attentie voor KvK.

4.1
Nieuwsbrief en website
In vervolg op de Klimaat voor Ruimte nieuwsbrief is in december 2008 de eerste gezamenlijke nieuwsbrief van
het Platform Communication on Climate Change (PCCC) en de programma's Klimaat voor Ruimte (KVR) en
Kennis voor Klimaat (KvK) verschenen. Het doel van deze gezamenlijke nieuwsbrief is het breed informeren
van de geïnteresseerden in het klimaatprobleem en het genereren van meer aandacht voor de websites van
KvR, KvK en het PCCC.
De Website Kennis voor Klimaat
In het voorjaar van 2008 is de KvK website gelanceerd met een Nederlandstalig (www.kennisvoorklimaat.nl)
en een Engelstalig deel (www.knowledgeforclimate.org). De beide websites beschrijven het programma en
het onderzoek en geven een overzicht van activiteiten van de hotspots, de Kennis Transfer en de Klimaat
Kennis Faciliteit.
De KvK website bood in 2008 een overzicht aan van specifieke programmabijeenkomsten en algemene
klimaatbijeenkomsten, algemene klimaatberichtgeving en actualiteiten van de organisatie en archiveerde de
berichten en evenementen nadat de verloopdatum datum was verstreken.
Op de website werd, op verzoek van diverse geïnteresseerden, al vrij snel achtergrondinformatie en
brochuremateriaal verstrekt en een omschrijving aangeboden van de initiatiefnemers. Ook werd een aparte
rubriek opgezet met daarin artikelen over Kennis voor Klimaat in de media. Later in het jaar werden, als gevolg
van stakeholderbijeenkomsten, expertmeetings en de klimaatconferentie in Rotterdam, tientallen publicaties in
de vorm van artikelen, presentaties en verslagen ontsloten en werd hiervoor een rubriek met
Kennisdocumentatie ontwikkeld. Ook werd gestart met een stellingenrubriek en kon men via een online
formulier een vraag stellen aan de organisatie.
Ten tijde van het Klimaatcongres in november dienden de meeste bezoekers zich aan op de site. Het
gemiddeld aantal dagelijkse bezoeken lag rond de 300 (zie Figuur 2), met name na het congres werden
verslagen, presentaties, foto‟s en de link naar het item in het NOS Journaal geraadpleegd. De groei van het
aantal bezoeken in het najaar van 2008 is positief te noemen. Elke maand werden rapportages verstrekt met
het kijk- en leesgedrag van de bezoekers. Daaruit bleek onder meer dat de contactgegevens van de
organisatieonderdelen en de actuele rubrieken het vaakst bezocht werden.
Hotspot
Waddenzee
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Figuur 2: Het aantal maandelijkse bezoeken op de Nederlandstalige site (KvK) en de Engelstalige site (KfC)

Eveneens kon uit die rapportages worden afgeleid dat de pagina‟s goed werden geïndexeerd in de
zoekmachines (met name Google) en dat de sites met behulp van specifieke zoekwoorden goed te
vinden waren in de indexen.
In 2008 zijn voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van de site met functies ter ondersteuning van de
kennisinfrastructuur.

4.2
Bijeenkomsten
De KT heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de voorbereidende fase van het onderzoekprogramma door
de organisatie van de diverse (oploop)debatten en bijeenkomsten welke onderdeel waren van de projecten in
deze voorbereidende fase. Deze zijn in paragraaf 3.2 kort inhoudelijk beschreven. Daarnaast is er een
informele startbijeenkomst georganiseerd „Kennis voor Klimaat in de startblokken‟, bedoeld om informatie over
het programma te geven en om mensen te bedanken voor hun bijdragen om het programma van idee tot
realiteit te brengen.

Organisatie congres in samenwerking met Klimaat voor Ruimte
Op 27 november heeft het congres „Op weg naar een klimaatbestendige samenleving‟ in Rotterdam
plaatsgevonden. Dit congres is in samenwerking met onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte
georganiseerd en was tevens de officiële start van het KvK programma. Ruim 500 deelnemers woonden
lezingen bij van nationale en internationale sprekers. Deelnemers participeerden in diverse workshops. De
dag eindigde met een debat. Het congres kon rekenen op brede belangstelling van de pers, met items die
verschenen in het NOS journaal en artikelen in landelijke dagbladen.
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5

Interne organisatie

5.1
Bestuur
De Raad van Bestuur (RvB) heeft in 2008 een belangrijke taak gehad bij de organisatorische opbouw en
programmering van het programma (zie bijlage 6 voor de samenstelling van de bestuurs- en adviesorganen
van KvK en de vergaderfrequentie in 2008). Er heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden met het
penvoerend ministerie van VROM over de ontwikkelingen binnen de Stichting. De statuten voor de Stichting
zijn opgesteld en de Stichting is opgericht. De RvB draagt de algehele verantwoordelijkheid voor de Stichting
en voor het bereiken van de doelen, die in de statuten zijn vastgelegd. Een belangrijke taak in de opbouwfase
was de samenstelling, coördinatie en de sturing van de programmaonderdelen en besluitvorming over de
hoofdtaken van de KKF en de KT. De Programmaraad en de Bestuursadviesraad zijn samengesteld. Verder
heeft er overleg plaatsgevonden over mogelijkheden voor synergie tussen KvK en andere programma‟s (ARK,
KvK, KvR, LmW en Habiforum).
De RvB heeft in 2008 veel tijd geïnvesteerd in de onderzoeksprogrammering. Zij heeft daarover overleg
gevoerd met en advies gevraagd van de Raad van Toezicht en de Bestuursadviesraad. In afwachting van de
hoofdbeschikking heeft de RvB bij VROM een voorschot aangevraagd voor een voorbereidende fase, zodat de
programmaonderdelen zich inhoudelijk konden voorbereiden en projectvoorstellen konden ontwikkelen. De
RvB heeft een sturende taak bij de bewaking van de samenhang en de kwaliteit van het onderzoek dat is
voorbereid. Besluitvorming heeft plaatsgevonden over de ontwikkelde ToR‟s en de projectvoorstellen voor de
eerste tranche. De ontwikkeling van de procedurele kaders van de inhaalronde van de eerste tranche en van
de tweede tranche vindt plaats in samenwerking met de Programmaraad.
De RvB bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering van het onderzoek. Daarin wordt de RvB
bijgestaan door het Programmabureau, de hotspotcoördinatoren, de Kennis Klimaat Faciliteit, de
KennisTransfer en de projectleiders. Zij adviseren de RvB over de voortgang, de kwaliteit en de besteding van
middelen van de uitgezette onderzoeksprojecten en over de samenhang tussen deze projecten. Het advies is
gebaseerd op informatie die het Programmabureau periodiek hierover opstelt.
De RvB is ook verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de organisatie en voor de financiële gang van
zaken, zoals de verdeling van het budget, het sluiten van subsidieovereenkomsten voor de uitvoering van
goedgekeurde onderzoeksvoorstellen en het bewaken en de uitputting van het budget.

5.2
Toezicht en advies
5.2.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de RvB en op de algemene
gang van zaken in de Stichting. Daartoe moet periodiek de RvB over de besteding van de beschikbaar
gestelde middelen verantwoording afleggen aan de RvT (en aan het ministerie van VROM). Daarnaast staat de
RvT de RvB ter zijde. De RvT functioneert daarbij als adviseur en klankbord wat betreft de te volgen koers, het
gehele beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de stichting.
5.2.2. Bestuursadviesraad
Periodiek laat de RvB zich adviseren over de hoofdlijnen van zijn beleid door de Bestuursadviesraad (BAR). De
samenstelling van de BAR bestaat uit vertegenwoordigers van de departementen LNV, V&W en VROM op DGniveau en directieleden van de kennisinstellingen die initiatiefnemers zijn geweest bij de totstandkoming van
het onderzoekprogramma KvK. De BAR fungeert als een onafhankelijk orgaan. De BAR adviseert de RvB over
strategische aangelegenheden, in het bijzonder over de hoofdlijnen van de onderzoekprogrammering. Daarbij
komen de hoofdlijnen van de programmering en de aansluiting op de beleidsagenda aan de orde. Andere
onderwerpen zijn de samenwerking met de betrokken ministeries, kennisinstellingen en kennisprogramma‟s, en
de kennisontwikkeling en kennistransfer.
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Specifieke activiteiten/vergaderpunten van bestuurs-, advies-, en ondersteunende organen in 2008
Raad van Bestuur :
- Overleg met VROM over het opstellen van de tweede en derde beschikking;
- In samenwerking met VROM opstellen van een aanvraag bij de Europese Commissie
“Steunmaatregel Kennis voor Klimaat”;
- Ontwikkelen beoordelingsprocedure projectvoorstellen eerste tranche;
- Inrichting en organisatie van het Programmabureau;
- Vaststelling subsidieovereenkomst voorbereidende fase;
- Procesgang rond selectie accountant;
- Vaststelling jaarplan 2009.
Raad van Toezicht:
- Vaststelling van de statuten van de Stichting KvK;
- De stand van zaken omtrent de tweede beschikking en kwaliteitsborging projecten;
- De financiële zaken, bankzaken en de selectie van de accountant;
- Het EU notificatietraject;
- De reviewprocedure eerste tranche;
- Goedkeuring van het jaarplan 2009;
- De betrokkenheid van directeuren bij KvK-projecten
- Programmering van de tweede tranche van het onderzoekprogramma KvK.
Bestuursadviesraad:
- De „Governance‟ structuur van Kennis voor Klimaat en de rol van de BAR daarin;
- De beoordeling van de ingediende projecten in de eerste tranche;
- De stand van zaken bij de hotspots;
- De generieke bevindingen uit een scan van 16 UPR/NR projecten;
- Afwegingskader klimaatbestendigheid;
- Programmering van de tweede tranche;
- White Paper Research agenda Post Delta Commissie / Waterplan.
Programmaraad:
- De financiering van het programma en de programmaonderdelen;
- De inhoudelijke, procedurele en financiële aspecten van de voorbereidende fase;
- De stand van zaken van de eerste tranche;
- De ARK-impulslijst en een quick-scan toetsing projecten Nota Ruimte op Klimaat bestendigheid;
- Goedkeuring Programmaraadleden over de door de RvB voorgestelde planning van de inhaalronde
eerste tranche;
- Programmering tweede tranche.
Programmabureau:
- Voorbereiding en uitvoering van besluiten van de Raad van Bestuur voor wat betreft de
voorbereidende fase, de eerste tranche, de inhaalronde eerste tranche en de tweede tranche;
- voorbereiden van en uitvoering van acties n.a.v. Programmaraad en Raad van Toezicht
vergaderingen;
- de opzet, lancering en uitbreiding van de website Kennis voor Klimaat/ Knowledge for Climate;
- start met Nieuwsbrief KvR, KvK, PCCC (Platform Communication on Climate Change);
- maken formats voor de ontwikkeling van ToR‟s en projectvoorstellen
- het opstellen van een publicatiebeleid;
- organisatie van oploopdebatten, startbijeenkomsten, expertmeetings en KvR/KvK congres i.s.m. de
Kennistransfer;
- opstellen van het jaarplan 2008 en de begroting voor 2009;
- het voorbereiden van subsidieovereenkomsten met de onderzoekspartijen van goedgekeurde
projectvoorstellen uit de voorbereidende fase. Gestart met uitbetaling eerste voorschotten aan
projectpartijen;
- monitoring en evaluatie van de voorbereidende projecten.
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5.2.3 Programmaraad
De Programmaraad speelt een belangrijke adviserende rol bij de programmering en bij de voorbereiding van de
verschillende evaluaties van het Programma. De Programmaraad adviseert de RvB op het gehele werkterrein
en over de algemene gang van zaken. In het bijzonder schenkt zij aandacht aan de begroting en aan de
mogelijke onderzoeksvragen, die in de diverse programmalijnen aan de orde kunnen komen. De
Programmaraad let op de samenhang tussen de projecten en identificeert mede op grond daarvan mogelijke
generieke onderzoeksprojecten. Zij helpt mee om de kwaliteit en geschiktheid te bewaken van de ToR‟s voor
projecten en van de projectvoorstellen. Ook adviseert zij de RvB over de besteding van middelen aan projecten
en over de voortgang van projecten. Tenslotte adviseert de Programmaraad de RvB over het jaarplan en de
reviewprocedures. Een door de Programmaraad uitgebracht advies wordt opgevolgd door de RvB of
gemotiveerd afgewezen en teruggegeven.

5.3
Programmabureau
Het Programmabureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Stichting KvK en
beschikt hiervoor over vier clusters: secretariaat, financiële zaken, projectbegeleiding en –management en
interne en externe communicatie.
Het Programmabureau ondersteunt de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Programmaraad, de
Wetenschappelijke Adviesraad, de Maatschappelijke Adviesraad en de Kennistransfer bij het uitvoeren van hun
taken. Het Programmabureau bereidt de vergaderingen en besluiten voor en voert ze uit en ze ondersteunt de
RvB bij de toekenning van subsidies. Ook zorgt het Programmabureau voor de administratie van de Stichting,
voor financiële afhandeling van subsidieovereenkomsten en verplichtingen, en voor het beheer, de monitoring
en de evaluatie van uitgevoerde projecten. Het bureau bereidt de financiële en inhoudelijke planning voor en
stelt de periodieke financiële en inhoudelijke rapportages op ten behoeve van besluitvorming door het bestuur.
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Bijlage 1.

Samenstelling kernteams hotspots, KKF en KT

Programmaonderdeel
Hotspot Mainport
Schiphol (HSMS)

Teamleden
Dhr. drs. P.G.C.W. van den Brink
(Coördinator)
Dhr. ing. R.J. ten Hove
Dhr. ing. J.O. Haanstra
Dhr. G. Groen

Affiliatie
Schiphol Group

Dhr. H. Martina

Schiphol Group
Schiphol Group
Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut
(KNMI)
KNMI
KNMI
Wageningen Universiteit en
Researchcentrum,
Meteorologie en Luchtkwaliteit
(WUR-ML)
WUR-ML
WUR-ML
Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL)
LVNL

Hotspot Regio
Schiphol (HSRS)

Dhr. R.J. Louwman (Coördinator)
Mw. A. Busweiler
Dhr. J. Tamboer
Dhr. T. van Tilburg
Dhr. drs. P.G.C.W. van den Brink

Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Hoogheemraadschap Rijnland
Hoogheemraadschap Rijnland
Schiphol Group

Hotspot Haaglanden
(HSHL)

Dhr. ir. C.S.J. Paauwe (Coördinator)

Hoogheemraadschap van
Delfland
Hoogheemraadschap van
Delfland

Dhr. dr.ir. A.J.M. Jacobs
Dhr. ir. N. Wever
Dhr. prof.dr. A.A.M. Holtslag

Dhr. dr.ir. O.K. Hartogensis
Dhr. dr.ir. A.F. Moene
Mw. L.E.M. Smit

Mw. H. Gieske
Dhr. B.A.F. van de Ven
Dhr. A.P.H.M. Lammers
Dhr. G.L.J. van Greuningen
Mw. J.A. van Voorthuizen
Hotspot Regio
Rotterdam (HSRR)

Dhr. A. Molenaar (Coördinator)
Dhr. N. van Barneveld
Mw. C. Bosscher
Dhr. E. Hovingh

Dhr. D. Goedbloed
Mw. M. Kuitert
Mw. R.A.E. van der Meer
Mw. A.B. Mendez Lorenzo
Mw. C.Y. Oudkerk Pool
Dhr. P. van Veelen
Dhr. J.M.A. Streng
Mw. E. Schilperoord
Mw. N. Wirschell

Stadsgewest Haaglanden
Waterkader Haaglanden
Waterkader Haaglanden
Gemeentewerken Rotterdam
Gemeentewerken Rotterdam
Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam
Hoogheemraadschap van
Schieland en de
Krimpenerwaard
Gemeentewerken Rotterdam
Gemeentewerken Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam
Gemeentewerken Rotterdam
Gemeentewerken Rotterdam
Gemeente Rotterdam, dS&V
Gemeentewerken Rotterdam
Gemeentewerken Rotterdam
Gemeentewerken Rotterdam
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Hotspot Grote
Rivieren (HSGR)

Dhr. dr. J.C.J.H. Aerts (Coördinator)

Dhr. W.P. Pauw
Mw. S. van het Klooster
Mw. B. Verboom
Mw. A.H. te Linde
Dhr. E. van Velzen
Dhr H. Buiteveld
Mw. R. Lammersen
Mw. E. Kelder

Vrije Universiteit Amsterdam,
Instituut voor
Milieuvraagstukken (VU-IVM)
VU-IVM
VU-IVM
Provincie Gelderland
Deltares
Deltares
Waterdienst
Waterdienst
Gemeente Dordrecht

Hotspot Zuidwestelijke
Delta (HSZD)

Dhr. N. Landsman (coördinator)
Dhr. I. de Vries
Dhr. V. Klap
Dhr. J. Veraart
Dhr. J. Wijsman
Mw. V. Hartog
Dhr. J. Graveland
Mw. A. Janssen
Mw. I. Martens
Mw. M. Tempelman

Provincie Zeeland
Deltares
Provincie Zeeland
WUR, Aardsysteemkunde
WUR, IMARES
Hogeschool Zeeland
Rijkswaterstaat
Ministerie LNV
Provincie Zeeland
Kenniscentrum Toerisme

Hotspot Ondiepe
wateren en
veenweidegebieden
(HSOV)

Dhr. prof.dr. J.T.A. Verhoeven
(Coördinator)
Dhr. prof.dr. M. Scheffer

Dhr. K. de Jong
Dhr. B. van der Wal
Dhr. Dr. C. Kwakernaak
Mw. Drs. M. Sluijs
Mw. R. Zwart
Dhr. J. Schouwenaars

Universiteit Utrecht (UU),
Landschapsecologie
WUR, Aquatische ecologie en
waterkwaliteit
VU-IVM
WUR, Aquatische ecologie en
waterkwaliteit
KWR
Waterschap Stichtse
Rijnlanden
Waterschap Noorderzijlvest
STOWA
WUR, Alterra
Provincie Utrecht
Provincie Utrecht
Wetterskip Fryslân

Hotspot Droge Rurale
Gebieden (HSDR)

Dhr. dr. A. Meuleman (Coördinator)
Dhr. dr. J.J.G. Zwolsman
Dhr. B. van der Wal
Mw. Dr. C.C. Vos

Waterschap Brabantse Delta
KWR
Stowa
WUR

Hotspot Waddenzee
(HSWZ)

Dhr. dr. M. Engelmoer (Coördinator)
Dhr. P. Abma
Dhr. ing. Goldsborough
Dhr. R. de Jong

Provincie Fryslân
Provincie Fryslân
Van Hall Larenstein
Raad voor de Wadden /
Wetterskip Fryslân
Provincie Fryslân
Staatsbosbeheer Noord
Rijkswaterstaat NoordNederland
Provincie Fryslân /
Rijksuniversiteit Groningen
(RUG)
Waterbedrijf Groningen

Dhr. dr. R. Janssen
Mw. Ir. S. Kosten
Dhr. dr. J.J.G. Zwolsman
Mw. J. van Ecke

Mw. J.M.W. Kappers
Dhr. E.J. Lammerts
Dhr. E.Lofvers
Dhr. H.B. Tirion

Dhr. M. de Wit
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Internationale
hotspots (IH)

Dhr. ir.P.J.A. Oortwijn (Coördinator)

Dhr. ir. W.F. van Driel
Klimaat Kennis
Faciliteit (KKF)

Kennistransfer (KT)

Organisatie van Nederlandse
Raadgevende
Ingenieursbureaus (ONRI)
WUR, Alterra

Dhr. dr.ir. W. Hazeleger
(Coördinator KFF)
Dhr. ir. R.A.W Albers MPA
(Coördinator KKF
Modelplatform)
Dhr. prof.dr.ir. H.A. Dijkstra
(Coördinator KKF
Onderzoeksplatform)
Dhr. prof.dr. P. Kabat
(Coördinator KKF
Onderzoeksplatform)
Dhr. prof.dr. P. Rietveld
(Coördinator KKF
economische wetenschappen)
Dhr. drs. I.L. Ritsema
(Coördinator KKF
Modelplatform/Onderzoeksplatform)
Dhr. prof.dr. T.J.M. Spit (Coördinator KKF
sociale wetenschappen)

KNMI

Mw. ir. F. de Pater (Coördinator)

Kennis voor Klimaat/Klimaat
voor Ruimte (KvK/KvR)
KvK/KvR
KvK/KvR
KvK/KvR
KvK/KvR

Mw. M. Pijnappels
Mw. O. van Steenis
Mw. I. van Bijssum
Dhr. ir. F. de Jong

TNO Bouw en Ondergrond

UU, Instituut voor Marien en
Atmosferisch Onderzoek
WUR, Aardsysteemkunde

VU, Ruimtelijke Economie

Deltares

UU, Sociale Geografie en
Planologie
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Bijlage 2.

Financieel overzicht projecten uit de tweede beschikking

Periode: 1 maart 2008 – 31 december 2008
PROJNR.
Projectpartij / toelichting
status

(voorbereiding uitvoering onderzoeksprogramma)

Projectnaam

INS-01
Directie KvK
INS-02
Programmabureau KvK
INS-03
Raad van Toezicht KvK
INS-04
Advies over de doelen, functie en inhoudelijk scope van de Klimaat Kennis Faciliteit (KKF) en de Kennistransfer (KT) functie
INS-05
Voorbereiden van het Kennisplatform
INS-06
Bedrijfsleven aansluiten bij het klimaatbestendig maken van Nederland
INS-07
Verkennen en identificeren van mogelijkheden om thema klimaatverandering en adaptatie te verbinden aan Ontwikkelingssamenwerking en activiteiten NGO's
INS-08
Klimaat kennis met impact: Tweedaagse cursus 'Stakeholder participatie en de koppeling tussen beleid en wetenschap'.
SUBTOTAAL INSTITUTIES + ALGEMENE VOORBEREIDING
VBR-01
VBR-02
VBR-03
VBR-04
VBR-05
VBR-06
VBR-11
VBR-12
VBR-13
VBR-14
VBR-15
VBR-16
VBR-17
VBR-18
VBR-19

Samengevoegd in INS-02-UU

414.000
820.000
43.000
27.500
195.488
80.000
100.000
33.000
1.712.988

Cofinan.
(K€)

325.000
780.000
43.000
20.625
190.100
60.000
75.000
25.000
1.518.725

Toegezegd
Begroting
(K€)

KvK
(K€)

Cofinan.
(K€)

89.000
40.000
0
6.875
5.388
20.000
25.000
8.000
194.263

510.935
819.747
38.500
27.500
322.376
80.000
80.724
33.000
1.912.782

387.258
772.713
38.500
20.625
252.700
60.000
60.543
24.750
1.617.088

123.677
47.034
0
6.875
69.677
20.000
20.181
8.250
295.694

0
0
22.787
24.750
23.250
0
23.250
40.000
23.310
23.250
0
21.036
9.990
0
25.000
236.623
121.500
161.250
282.750
519.373

0
0
7.596
8.250
7.750
0
7.750
13.333
7.770
7.750
0
50.000
3.330
0
0
113.529
40.500
53.750
94.250
207.779

Subtotal:
Sociaalwetenschappelijk
SUBTOTAAL VOORBEREIDEN
NATUUR-, TECHNISCH-, SOCIAALWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

350.000
162.000
215.000
377.000
727.000

262.500
121.500
161.250
282.750
545.250

87.500
40.500
53.750
94.250
181.750

0
0
30.383
33.000
31.000
0
31.000
53.333
31.080
31.000
0
71.036
13.320
0
25.000
350.152
162.000
215.000
377.000
727.152

VBR-09
VBR-10
SUBTOTAAL BELEIDSORIËNTATIE

135.000
120.000
255.000

101.250
120.000
221.250

33.750
0
33.750

105.580
254.000
359.580

79.185
120.000
199.185

26.395
134.000
160.395

60.000
15.000
12.000
12.000
27.500
17.500
180.000
156.000
101.000
116.000
99.900
20.000
80.000
896.900

30.000
7.500
6.000
6.000
13.750
8.750
90.000
78.000
50.500
58.000
49.950
10.000
40.000
448.450

30.000
7.500
6.000
6.000
13.750
8.750
90.000
78.000
50.500
58.000
49.950
10.000
40.000
448.450

59.620
0
12.023
0
27.546
31.531
183.090
156.064
101.000
119.053
100.000
0
59.100
849.027

29.810
0
6.012
0
13.773
8.750
80.000
78.032
50.500
58.000
50.000
0
29.550
404.427

29.810
0
6.012
0
13.773
22.781
103.090
78.032
50.500
61.053
50.000
0
29.550
444.600

Samengevoegd in INS-05

Samengevoegd in INS-05

Subtotal: State of Art
VBR-07
VBR-08

x) oploopdebat mbt diverse thema's van het State of Art overzicht/ engelstalige overzichtspublicatie
* Verkennen mogelijkheden geintegreerd meet- en modelsysteem
* het effect van klimaatverandering op hydraulische condities van Nederlandse kust en Rijn afvoer (piek afvoer en droogte) en voorspellingen voor 2050, 2100, 2200
inclusief
de onzekerheden
* verkennen
brede dijken in termen van kansen en kansdichtheid
* verkennen klimaatverandering en infrastructuur
ix) klimaatverandering en gezondheid
i) het beschrijven en voorspellen van klimaatverandering en de achterliggende processen en de door klimaatverandering veroorzaakte effecten
iii) klimaatverandering en het effect op natuur & landbouw en adaptatie
iv) inrichting, planologie en maakbaarheid (met de nadruk op de natuurwetenschappelijke en technische kant)
v) het effect van klimaatverandering op de milieukwaliteit
vi) Stad en Klimaat
viii) energie in relatie met klimaatverandering
Klimaatbestendig ecohydrologisch modelleren
Kennisvragen mbt Klimaatbuffers als adaptatiemaatregel
Definitiestudie; 'Monitoring large scale research programs'
State of the Art overzicht van het voor KvK relevante natuurwetenschappelijk en technisch onderzoek.
Sociaal Wetenschappelijke literatuuranalyse klimaatadaptatie
Inventarisatie en vergelijking van strategieën op het gebied van aanpassing aan klimaatverandering in Europese landen op nationale en regionale schaal

Voorstel VROM
Begroting
KvK
(K€)
(K€)

Toetsen projecten Nota ruimte op klimaatbestendigheid
Definitiestudie Afwegingskader fase 2

HP-01
Voorbereidende activiteiten voor Urgenda Icoonprojecten - synergie mogelijk tussen klimaatneutraal en klimaatbestendige activiteiten
HP-02
Cancelled
Waterberging en afwateringssysteem Schiphol
HP-03
Meten van dwarswind langs start- en landingsbanen
HP-04
Cancelled
Verspreiding geluid en emissies (CO2, Nox en fijnstof) rondom Schiphol in relatie met klimaatverandering
HP-05
Verbeteren meteo verwachtingen en beter voorspellen van zicht en wind
HP-06
Een verbeterde klimatologie van relevante weervariabelen en tailored klimaatscenario's voor de omgeving van Schiphol
HP-07/HP-08
Plan van aanpak Hotspot Klimaatadaptatie Haaglanden / Aanpak uitvoering proeftuinen Haaglanden
HP-09
Plan van aanpak Hotspot Rotterdamse regio
HP-10
Voorbereiding Onderzoeksprogrammering Hotspots Rivieren
HP-11
Van Werkpakketten naar projectvoorstellen
HP-12
Voorbereiding onderzoeksprogramma 'ondiepe meren en veenwijdegebieden': verkenning van vragen t.a.v. klimaatverandering, ondiepe wateren en
veenweidegebieden bijDroge
de achterban
en het genereren van draagvlak voor cofinaciering
HP-13
Programmeringstudie
rurale zandgronden
HP-14
Voorbereidingsfase voor Klimaat hotspot Waddenzee
SUBTOTAAL VOORBEREIDING HOTSPOTS/ REGIONALE PROGRAMMA LIJNEN
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Periode: 1 maart 2008 – 31 december 2008
PROJNR.
Projectpartij / toelichting
status

Projectnaam

KKF-01
SUBTOTAAL KKF

Voorbereidende fase: specificatie 5-jarig werkprogramma KKF

KT-01
KT-02
KT-03
KT-04
KT-05
Samengevoegd in INS-05
KT-06
Samengevoegd in INS-05
KT-07
KT-07 II
KT-07 totaal
SUBTOTAAL KENNISTRANSFER

Organiseren van een oploopdebat mbt de kennistranfer
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
Eerste fase Website Kennis voor Klimaat
Interne en externe communicatie

Voorstel VROM
Begroting
KvK
(K€)
(K€)

Cofinan.
(K€)

Toegezegd
Begroting
(K€)

KvK
(K€)

Cofinan.
(K€)

232.000
232.000

174.000
174.000

58.000
58.000

232.000
232.000

174.000
174.000

58.000
58.000

52.000
88.000
28.000
20.000
0
0

39.000
66.000
21.000
15.000
0
0

13.000
22.000
7.000
5.000
0
0

52.000
79.420
28.000
20.056
0
0

39.000
59.565
21.000
15.042
0
0

13.000
19.855
7.000
5.014
0
0

0
0
150.000
338.000

0
0
75.000
216.000

0
0
75.000
122.000

59.989
92.830
152.819
332.295

29.995
45.000
74.995
209.602

29.995
47.830
77.825
122.694

SUBTOTAAL INSTITUTIES + ALGEMENE VOORBEREIDING
SUBTOTAAL VOORBEREIDEN NATUUR-, TECHNISCH-, SOCIAALWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
SUBTOTAAL BELEIDSORIËNTATIE
SUBTOTAAL VOORBEREIDING HOTSPOTS/ REGIONALE PROGRAMMA LIJNEN
SUBTOTAAL KKF
SUBTOTAAL KENNISTRANSFER

1.712.988
727.000
255.000
896.900
232.000
338.000

1.518.725
545.250
221.250
448.450
174.000
216.000

194.263
181.750
33.750
448.450
58.000
122.000

1.912.782
727.152
359.580
849.027
232.000
332.295

1.617.088
519.373
199.185
404.427
174.000
209.602

295.694
207.779
160.395
444.600
58.000
122.694

TOTAAL BEGROTING 2E BESCHIKKING

4.161.888

3.123.675

1.038.213

4.412.836

3.123.675

1.289.162
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Verkenning internationale hotspots en voorstudie Nile Basin
Orientatie op internationale hotspots
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Bijlage 3.

Status van projecten tweede beschikking

Voorbereiding ten behoeve van Uitvoering nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat, 31 december 2008
Project
Titel
nummer
Instituties KvK en algemene voorbereiding
INS-01
Directie KvK

Projectleider/
verantwoordelijke

Status project

Producten/ resultaten

RvB (vz Pier
Vellinga)

Alle geplande activiteiten
uitgevoerd; evaluerend
gesprek in Praad wordt
gepland

INS-02

Programmabureau KvK

RvB + Pbureau

INS-03

Raden KvK

RvB + Pbureau

INS-04

Advies over doelen, functie en inhoudelijke
scope van de KKF en de KT functie

Rob Swart

Pbureau is gevormd en
functioneert; evaluerend
gespek in Praad wordt
gepland
RvT, BAR en Praad zijn in
2008 gevormd en
functioneren
Afgerond, evaluatiegesprek
18 november 2008

Voorbereiden (o.a. beschikkingen aanvragen) en opstarten van
de uitvoering van het programma is uitgevoerd (voorbereidende
e
e
projecten). 1 tranche voorstellen is 2 helft 2008 in gang gezet.
Programmaorganisatie is verder vorm gegeven (o.a. via Raden
KvK, INS-03)
Pbureau in Utrecht en Wageningen is ingericht en bemensd en
ondersteunt de directie bij de voorbereiding en uitvoeren van
het onderzoekprogramma.

INS-05

Voorbereiden op het kennisplatform

Florrie de Pater

Afgerond, evaluatiegesprek
in nov. 2008

INS-06

Bedrijfsleven aansluiten bij het
klimaatbestendig maken van Nederland

Aalt Leusink

Nog niet afgerond,
monitoringsgesprek in nov.
2008
Nog niet afgerond,
monitoringsgesprek 21 nov.
2008

Advies organisatie en werkwijze KKF en KT, notitie over taken
en verantwoordelijkheden van alle KvK bestuursorganen en
programmaonderdelen
Begonnen is met het vorm geven van het Kennisplatform.
Activiteiten in 2008: KvK/KvR conferentie november, informele
informatiebijeenkomst en oploopdebat gezondheid.
Er zijn diverse oriënterende gesprekken gevoerd (in samenhang
met ARK) met verschillende bedrijven; project wordt naar
verwachting minder uitgebreid dan vooraf afgesproken
Er is een voorstel ontwikkeld, een lijst van betrokken en
geïnteresseerden, een strategie ontwikkeld, een workshop met
NGO‟s en overleg met diverse NGO‟s

Annemarie Groot

Afgerond; evaluatiegesprek
gepland op 26 jan. 2008

Cursus heeft plaatsgevonden. Verslag van cursus op KvK
website

Jantsje van Loon
(en Pier Vellinga)

Merendeel verkenningen
uitgevoerd,
expertbijeenkomsten
georganiseerd, en concept

Dit project betrof het uitzetten en begeleiden van de
verkenningen; het editten en beschikbaar stellen van de
rapportages is bij het onderdeel Communicatie van Pbureau/KT
belegd

INS-07

Verkennen en identificeren van
mogelijkheden om thema
klimaatverandering en adaptatie te
verbinden aan ontwikkelingssamenwerking
en activiteiten NGO‟s
INS-08
Klimaat kennis met impact: eendaagse
bijeenkomst ‟Stakeholder participation en
de koppeling tussen beleid en wetenschap‟
Onderzoekprogrammering KvK inhoudelijk voorbereiden
VBR-01
State of the art overzicht van het voor KvK
relevante natuurwetenschappelijke en
technische onderzoek

Fulco Ludwig

Raden functioneren
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VBR-02

Verkennen mogelijkheden geïntegreerd
meet- en modelsysteem

Ronald Hutjes

VBR-03

Het effect van klimaatverandering op
hydraulische condities van Nederlandse
kust en Rijn afvoeren (piek afvoer en
droogte) voorspellingen voor 2050, 2100,
2200 inclusief de onzekerheden in termen
van kansen en kansdichtheid
Verkennen brede dijken

Natasha Marinova

Verkennen klimaatverandering en
infrastructuur
i) Klimaatverandering en gezondheid

Ronald Albers

VBR-04
VBR-05
VBR-06

VBR-07

VBR-08

VBR-11

VBR-12

ii) Workshop klimaatadaptatie en recreatie
Sociaal-wetenschappelijke literatuuranalyse
klimaatadaptatie
Inventarisatie en vergelijking van
strategieën op het gebied van aanpassing
aan klimaatverandering in Europese landen
op nationale en regionale schaal
i) Het beschrijven en verkennen van
klimaatverandering en de achterliggende
processen en de door klimaatverandering
veroorzaakte effecten
ii) Systeemontwikkeling m.b.t. het meten
van klimaatverandering en effecten, beheer
van verzamelde data en visualisatie van
klimaatverandering en adaptatie
Klimaatverandering en –adaptatie en
a) natuur en adaptatie

Mario Hartog

Florrie de Pater

rapportages opgeleverd.
Veranderd t.o.v. eerder
voorstel in een niet betaald
project
Afgerond; nog geen
evaluatiegesprek

Bijna afgerond; nog geen
evaluatiegesprek
Afgerond; nog geen
evaluatiegesprek
Afgerond; evaluatiegesprek
in nov. 2008

N.a.v. een werkbijeenkomst van experts is een verslag
aangeleverd
Concept rapportage is tijdens internationale workshop met
experts besproken, en (vooralsnog vertrouwelijke) rapportage is
aangeleverd

Expert meeting en concept rapportage opgeleverd (jan. 2009)
Rapportage is aangeleverd (dec. 2008)
i) er is een druk bezochte debat georganiseerd, verslag
gemaakt en actieve benadering pers en beleid.
ii) er is werkbijeenkomst georganiseerd en verslag gemaakt
Expert meeting is gehouden o 19 november 2008
Onderzoeksrapport met 3 verkennende studies, nieuwe versies
verschijnen begin 2009 als 3 KvK rapporten
Meerdere presentaties op internationale bijeenkomsten, Poster,
opbouw Europees netwerk, rapport eind 2008 gereed, er komt
wetenschappelijk artikel

Peter Driessen/Kim
van Nieuwaal

Afgerond, evaluatiegesprek
9 dec.2008

Rob Swart/Tejo
Spit/Peter
Driessen/Pier
Vellinga
Henk Dijkstra

Afgerond, evaluatiegesprek
18 nov. 2008

Afgerond, nog geen
evaluatiegesprek

Expertbijeenkomst 10 dec. Rapportage opgeleverd.

Frank Berendse/
Monique Heijmans

Afgerond; nog geen
evaluatiegesprek

expert-meeting 15 dec. 2008. Rapportage opgeleverd.

Tom
Veldkamp/Jetse
Stoorvogel
Flip Witte/Martin
Wassen

Niet afgerond

Rapportage verwacht in februari 2009
b) landbouw en adaptatie

VBR-17
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Klimaatverandering en ecohydrologie

Afgerond; nog geen
evaluatiegesprek

Expertmeeting 15 dec. 2008. Rapportage opgeleverd
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VBR-13

VBR-14
VBR-15

Inrichting, planologie en maakbaarheid (met
nadruk op de natuurwetenschappelijke en
technische kant)
Het effect van klimaatverandering op
milieukwaliteit
Stad en klimaat

Peter de Ruyter

Nog niet afgerond

Expertmeeting 11 jan. 2009; concept rapportage aangeleverd

Martin Wassen

Afgerond; nog geen
evaluatiegesprek
Afgerond; nog geen
evaluatiegesprek
Nog niet afgerond
Afgerond (zonder budget)

Expertmeeting 11 jan. 2009; Rapportage aangeleverd

Chris van
Zevenbergen
VBR-16
Energie in relatie met klimaatverandering
Erisman/Lenstra
VBR-18
Kennisvragen mbt Klimaatbuffers als
Petra Souwerbren /
adaptatiemaatregel
Jantsje van Loon
VBR-19
Monitoring large scale projects (SSA)
Peter van den
Besselaar
Beleidsoriëntatie en de daaruit voortvloeiende kennisbehoefte en afstemming met andere initiatieven
VBR-09
Toetsen projecten Nota ruimte op
Aad Sedee
Afgerond
klimaatbestendigheid
VBR-10

Definitiestudie Afwegingskader fase 2

Aad Sedee/Aalt
Leusink

Voorbereiden en ondersteuning van de hotspots/regionale programmalijnen
HP-01
Voorbereidende activiteiten voor Urgenda
Marjan Minnesma
icoonprojecten – synergie mogelijk tussen
klimaatneutraal en klimaatbestendige
activiteiten
HP-02
Waterberging en afwateringssysteem
Peter van den Brink
Schiphol
HP-03
Meten van dwarswind langs start- en
Bert Holtslag/O.K.
landingsbanen
Hartogensis
HP-04
Verspreiding geluid en emissies (CO2, Nox
Peter van den Brink
en fijnstof) rondom Schiphol in relatie met
klimaatverandering
HP-05
Verbeteren meteo verwachtingen en beter
A. Jacobs/Peter van
voorspellen van zicht en wind
den Brink
HP-06
Een verbeterde klimatologie van relevante
G. Groen/P. van den
weervariabelen en tailored
Brink
klimaatscenario‟s voor de omgeving van
Schiphol
HP-07
Plan van aanpak Hotspot klimaatadaptatie
Arno Lammers
Haaglanden

Deels afgerond;
evaluatiegesprek in nov.
2008

2 Klankbordgroepbijeenkomsten en Oploopdebat 12 feb. 2009;
Rapportage aangeleverd
Expertmeeting in jan. 2009; Concept rapportage aangeleverd.
Expertmeeting met verslaglegging

Er is een zeer geslaagde bijeenkomst geweest met
wetenschappers en beleid waarin aantal projecten zijn getoetst
op klimaatbestendigheid
Rapportages van de deelstudies zijn gereed.

Nog niet afgerond;
monitoringgesprek gepland
in jan. 2009

Er zijn gesprekken geweest met stakeholders in de 3 gebieden,
maar afstemming met hotspotcoördinatoren moet nog verder
vorm krijgen; er wordt rapportage verwacht

Uitgesteld, vindt niet binnen
deze beschikking plaats
Afgerond, evaluatie
gepland op 21jan. 2009
Uitgesteld, vindt niet binnen
deze beschikking plaats

n.v.t.

Afgerond, evaluatiegesprek
gepland op 19 febr. 2009
Afgerond, evaluatie
gepland op 19 febr. 2009

Startbijeenkomst HSMS 8 juni 2008. 15 juli workshop. Er is een
ToR ontwikkeld (later eerste tranche projectvoorstel HSMS03)
Startbijeenkomst HSMS 8 juni 2008. 15 juli workshop. Er is een
ToR ontwikkeld (later eerste tranche projectvoorstel HSMS03

Afgerond in aangepaste
vorm, evaluatie vindt plaats
op 12 maart 2009

20 juni 2008 workshop voor de hotspot regio Haaglanden

Startbijeenkomst HSMS 8 juni 2008. 15 juli workshop. Er ligt
een eerste tranche projectvoorstel HSMS01
n.v.t.

HSHL heeft 9 ToR‟s opgeleverd (later op basis hiervan 6 eerste
tranche voorstellen uitgewerkt, waaronder 1 in samenwerking
met HSRR)
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HP-08

Aanpak uitvoering proeftuinen Haaglanden

Niet uitgevoerd

n.v.t.

Afgerond, evaluatie
uitgevoerd 16 dec. 2008

Voorbereiding onderzoekprogrammering
Hotspot Grote rivieren

Hans van
Greuningen
Arnoud
Molenaar/Chantal
Oudkerk Pool
Jeroen Aerts/Pieter
Pauw

HP-09

Plan van Aanpak Hotspot Rotterdamse
regio

HP-11

Van werkpakketten naar projectvoorstel

Nico Landsman

Afgerond, evaluatie vindt
plaats op 22 jan. 2009

HP-12

Voorbereiding onderzoekprogramma
„ondiepe meren en veenweidengebieden‟:
verkenning van vragen t.a.v.
klimaatverandering, ondiepe wateren en
veenweidegebieden bij de achterban en het
genereren van draagvlak voor
cofinanciering
Programmeringstudie Droge rurale
zandgronden
Voorbereidingsfase voor Hotspot
Waddenzee

Jos Verhoeven/
Sarian Kosten

Afgerond, evaluatie
uitgevoerd 18 dec. 2008

Concept plan van aanpak, verslag startbijeenkomst 23 april
2008, 9 ToR‟s (later uitgewerkt tot 9 projectvoorstellen eerste
tranche, waaronder 1 i.s.m. HSHL)
HS team en projectteams samengesteld,
stakeholderbijeenkomsten, samenwerking HSRR bestendigd,
aan naamsbekendheid gewerkt, er zijn aantal ToR‟s en een
projectvoorstel, er wordt gewerkt aan 4 ToR‟s voor inhaalronde
(1 in samenwerking met HSRR), er is een definitiestudie
risicoperceptie
Er liggen 2 ToR‟s (later uitgewerkt tot 2 eerste tranche
projectvoorstellen) en er is een ToR in de maak voor
inhaalronde, regiospecifieke onderwerpen ingebracht bij KKF,
samenwerking aan ontwikkeling en uitvoering van metastudie
Vergadering met externe toegepaste kennisinstituten,
stakeholderbijeenkomst, formatie hotspot coördinatieteam, 1
ToR (later uitgewerkt tot 3 eerste tranche projectvoorstellen)

HP-10

Arthur Meuleman

Niet afgerond, Monitoring
gepland op 25 maart 2009
Bijna afgerond,
kennisagenda is in
ontwikkeling, wordt eind
maart 2009 verwacht,
gesprek gehad 18 dec.
2008

Geen ToR‟s ingediend. Er liggen 3 ToRs voor inhaalronde
eerste tranche
Consortium is samengesteld, stakeholders zijn geïdentificeerd,
tweedaagse conferentie heeft plaatsgevonden, nieuwsbrief
geplaatst op KvK site (december 2008), 1 ToR (uitgewerkt to
eerste tranche projectvoorstel), samenwerking met
Waddenacademie waarmee gezamenlijke kennisagenda
ontwikkeld wordt (conceptversie eind maart 2009 gereed),

Wilco Hazeleger/
Rob Swart

Afgerond; evaluatiegesprek
moet nog plaatsvinden

Werkprogramma is opgesteld, inventarisatie uitgevoerd, ToR
opgesteld (maar onderdeel NAS wordt nog verder uitgewerkt en
vastgesteld)

Wim van
Vierssen/Peter
Driessen

Afgerond evaluatiegesprek
9 dec. 2008

Hasse Goossen

Monitoringsgesprek … nov.

8 Essays gemaakt, deze gebundeld, science-policy debate
heeft plaatsgevonden op basis van deze essays (29 sept.
2008), er ligt verslag van debat. Nu in onderhandeling over
publicatie van essays in boek.
Project wordt in maart 2009 afgerond.

HP-13
HP-14

Voorbereiding KKF
KKF-01
Voorbereidende fase: specificatie 5-jarig
werkprogramma KKF
Kennistransfer
KT-01
Oploopdebat Science-Policy Interface

KT-02

38

Voorbereiding klimaatatlas en interface

Meinte Engelmoer

Monitoring/evaluatie vindt
plaats op 6 jan. 2009
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KT-05

provincies
Verkenning van mogelijkheden voor visuele
representatie van klimaat en
onderzoeksinformatie in een geografische
context
Integratie kennis in regionaal ruimtelijk
beleid
Eerste fase website Kennis voor Klimaat

KT-06

Interne en externe communicatie

KT-07

Oriëntatie op internationale hotspots

KT-03

KT-04

Irene Kingma

Marianne KuijpersLinde
Fokke de Jong
Florrie de Pater
Ottelien van
Steenis/Peter
Driessen
Paul Oortwijn

2008
Afgerond, Evaluatiegesprek
vindt plaats op 9 febr. 2009

Afgerond, Evaluatiegesprek
vindt 6 maart 2009 plaats
Afgerond; evaluatiegesprek
moet nog plaatsvinden
Interne en externe
communicatie is op poten
gezet en wordt verder vorm
gegeven
Nog niet afgerond, want
later gestart.

Stakeholdergesprekken en expertmeeting hebben
plaatsgevonden. Basisarchitectuur is ontwikkeld. Eerste
demoversie wordt eind maart opgeleverd, momenteel vindt nog
technische analyse plaats op basis van pilot met HSRR

Eerste fase Website Kennis voor Klimaat is gemaakt
Activiteiten in 2008: KvK/KvR conferentie november, informele
informatiebijeenkomst, elektronische nieuwsbrief, special
nummer Change Magazine
Oploopdebat georganiseerde en ToR aangeleverd.
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Bijlage 4.

Status van projectvoorstellen derde beschikking, eerste tranche op 31 december 2008

Projectnummer
Titel
Kennis Klimaat Faciliteit
KKF01A
Modelplatform - Future Weather
KKF01B
Modelplatform - Coupling
KKF01C
Modelplatform - Tailoring
Kennistransfer
KT01

Knowledge Transfer 2009

Hotspot grote rivieren
HSGR02
Assessment of upstream flood risk in the Rhine Basin
Hotspot Haaglanden
HSHL01
Klimaat in ruimtelijke keuzes
HSHL02
Toekomst veenweidegebied hotspot Haaglanden
HSHL03
Toekomstige watervraag glastuinbouw
HSHL05 /
Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en regio Rotterdam
HSRR04
HSHL06 /
Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang
HSHL12
met toekomstscenario's en trendmatige ontwikkelingen
HSHL08
Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw
Hotspot Mainport Schiphol
HSMS01
Windvisions - Wind visibility monitoring at Mainport Schiphol
HSMS02
Climatology and climate scenarios mainport Schiphol
HSMS03
IMPACT - Improved meteorological predictions for airport capacity tuning
Hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden
HSOV01A
Climate effects on decomposition in drained peat meadows: implications for peat subsidence
and water quality
HSOV01B
Climate influence on water quality: which trends are already apparent?
HSOV01C
Managing climate effects in peat meadows and shallow lakes

Geplande projectduur

Besluit bestuur

2 jaar
1 jaar
1 jaar

Groen
Groen
Groen

1 jaar

Geel

1 jaar, 2 maanden

Rood

3 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar

Groen
Geel
Rood
Geel

1 jaar

Geel

1 jaar

Geel

2 jaar
2 jaar, 9 maanden
1 jaar, 6 maanden

Rood
Groen
Rood

4 jaar

Groen

1 jaar
1 jaar, 7 maanden

Groen
Groen

*
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Hotspot Regio Rotterdam
HSRR01
Urban development - Urban water systems
HSRR02
Definitiestudie waterveiligheid buitendijks gebied
HSRR03A
Definitiestudie waterveiligheid binnendijks gebied
HSRR03B
Waterfront Rijnmond - Aflsluitbaar open Rijnmond
HSRR05
Heat stress in Rotterdam
HSRR06
Veilige en goed ingepaste hoofdwaterkeringen
HSRR08
De effecten van klimaatverandering op de binnenvaart sector via de Rotterdamse haven
HSRR09
Adaptief bouwen
Hotspot Waddenzee
HSWZ04
Need to know or nice to know? Developing the knowledge agenda for climate change and
adaptation in the Wadden Sea

4 maanden
7 maanden
7 maanden
6 maanden
2 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar, 5 maanden

Groen
Geel
Rood
Groen
Groen
Geel
Groen
Groen

1 jaar

Groen

1 jaar, 6 maanden
1 jaar

Groen
Groen

Hotspot Droge rurale gebieden
Hotspot Zuidwestelijk delta
HSZD01
Using scientific knowledge by policymakers in the Deltaregion
HSZD02
Climate change effects on the restoration of estuarine dynamics within the delta region
*

Groen: het voorstel kan goedgekeurd worden onder voorbehoud van kleine aanpassingen; Geel: het voorstel kan goedgekeurd worden onder voorbehoud van
aanzienlijke aanpassingen; Rood: projectvoorstel kan in huidige vorm geen doorgang vinden
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Bijlage 5.

Overzicht eigen uitgaven en media attentie in 2008

Kennis voor Klimaat: Eigen uitgaven
Beschikbaar als
Pdf
Pdf

Datum
2008 1
2008 11

Uitgave
Brochure Kennis voor Klimaat
Brochure Knowledge for Climate

Website

2008 12

Nieuwsbrief 1. Gezamenlijke nieuwsbrief KvR, KvK, PCCC

Kennis voor Klimaat: Media attentie
medium

beschikbaar
als

datum

titel

Jaarbeeld
Universiteit Utrecht

Pdf
VOLGT NOG

2008

Jaarbeeld Universiteit Utrecht

Stowa, nieuwsbrief
41

Hard copy

Oktober

Advertentie Kennis voor Klimaat
(op initiatief van Stowa)

NOS journaal

KvK website

2008 11 27

Interview met o.a. Ken
Livingstone

Volkskrant

Pdf internet

2008 11 29

Vastgoed nieuws

Pdf internet

2008 11 27

Telegraaf

Pdf internet

2008 11 28

NASA-klimaatman James
Hansen: moratorium voor
steenkool, nu
Minister Cramer lanceert
onderzoekprogramma "Kennis
voor Klimaat"
Klimaatgoeroe Hansen pleit voor
nieuwe kerncentrales

auteur(s) / omschrijving

Aanleiding / opmerkingen

http://www.kennisvoorklimaat.nl/nl/2522
2685KVK_Nieuws.html?location=540062515
1716557,10035991,true,true

Gezamenlijk congres KvR, KvK
Op Weg naar een Klimaatbestendige
samenleving
Gezamenlijk congres KvR, KvK
Op Weg naar een Klimaatbestendige
samenleving
Gezamenlijk congres KvR, KvK
Op Weg naar een Klimaatbestendige
samenleving
Gezamenlijk congres KvR, KvK
Op Weg naar een Klimaatbestendige
samenleving
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Bijlage 6.

Samenstelling bestuurs- en adviesorganen KvK en
vergaderfrequentie

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT is in 2008 vier keer bij elkaar gekomen. Leden van de RvT:
 Prof. dr. C.P. Veerman (voorzitter);
 Prof. drs. G.J. Cerfontaine (buitengewoon lid);
 Mw. S.M. Dekker;
 Mw. M.M. Kool;
 Dr. G.W. Noomen;
 Prof. dr. ir. L.C. Zachariasse.

Raad van Bestuur
In 2008 hebben 20 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Leden van de Raad van Bestuur (RvB):
 Prof.dr.ir. P. Vellinga (voorzitter, natuurwetenschappelijk directeur);
 Drs. C. Dorland (secretaris);
 Ir. C.L. van Deelen (zakelijk directeur);
 Prof.dr. P.P.J. Driessen (sociaalwetenschappelijk directeur);
 Mw. ir. Jantsje van Loon-Steensma (natuurwetenschappelijk secretaris);
 Drs. Kim van Nieuwaal (sociaalwetenschappelijk secretaris).

Programmaraad
De Programmaraad heeft in 2008 zeven keer vergaderd. De leden van de Programmaraad:
 Prof.dr.ir. P. Vellinga, Alterra, Wageningen UR (voorzitter);
 Drs. C. Dorland, KvK (secretaris);
 Ir. C.L. van Deelen, TNO Bouw en Ondergrond (vertegenwoordiging vanuit Raad van
Bestuur);
 Prof.dr. P.P.J Driessen, Universiteit Utrecht (vertegenwoordiging vanuit Raad van Bestuur);
 Drs. ing. R.J. Schoonman, Ministerie VROM, DG Ruimte (waarnemend lid KvK coördinator
penvoerend ministerie VROM);
 Prof.dr. J.C.J.A. Aerts, VU Amsterdam (coördinator hotspot Grote rivieren);
 Drs. P. van den Brink, Amsterdam Airport Schiphol (coördinator hotspot Mainport Schiphol);
 R.J. Louwman, Provincie Noord-Holland (coördinator hotspot Schiphol Regio)
 Dr. M. Engelmoer, Provincie Fryslân (coördinator hotspot Waddenzee);
 Ir. C.S.J. Paauwe, Waterkader Haaglanden (coördinator hotspot Haaglanden);
 Drs. N. Landsman, Provincie Zeeland (coördinator hotspot Zuidwestelijke delta);
 Dr. A. Meuleman, Waterschap Brabantse Delta (coördinator hotspot Drogerurale gebieden;
 A. Molenaar, Gemeentewerken Rotterdam (coördinator hotspot Rotterdamse regio;
 Prof.dr. J.T.A. Verhoeven, Universiteit Utrecht (coördinator hotspot Ondiepe wateren en
veenweidegebieden);
 Ir. R.A.W Albers MPA, TNO Bouw en Ondergrond (Coördinator KKF Modelplatform);
 Prof.dr.ir. H.A. Dijkstra, Universiteit Utrecht (Coördinator KKF Onderzoekplatform);
 Dr.ir. W. Hazeleger, KNMI (Coördinator KKF);
 Prof.dr. P. Kabat Wageningen UR, ESS CC (Coördinator KKF Onderzoekplatform);
 Prof.dr. P. Rietveld, VU Amsterdam (Coördinator KKF economische wetenschappen);
 Drs. I.L. Ritsema, Deltares (Coördinator KKF Modelplatform/Onderzoekplatform);
 Prof.dr. T.J.M. Spit, Universiteit Utrecht (Coördinator KKF sociale wetenschappen);
 Ir. Paul Oortwijn, ONRI (Coördinator International hotspots);
 Mw. ir. F. de Pater, VU Amsterdam (KT);
 Prof.dr. W. van Vierssen, KWR (waarnemend lid KT Science-Policy Interface).
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Bestuursadviesraad (BAR)
De BAR heeft in 2008 tweemaal vergaderd. Leden van de BAR:
 Drs. C.B.F. Kuijpers, Ministerie VROM, DG Ruimte (voorzitter);
 Dr. A.G.J. Sedee, Stichting Kennis voor Klimaat (secretaris);
 Drs.ing. R.J. Schoonman, Ministerie VROM (secretaris);
 Ir. A.J. Baayen, Deltares (lid);
 Prof.dr. F. Berkhout, VU Amsterdam (lid);
 Dr. M.J. van Bracht, Directeur Markt, kerngebied Bouw en Ondergrond TNO (lid);
 Drs. J.H. de Groene, Ministerie EZ (tijdelijk lid);
 Dr. H.W. Haak, KNMI (lid);
 Mw. Ir. A.G. Nijhof, Ministerie VenW, DG Water (lid);
 Ir. C.T. Slingerland, ESG, Wageningen UR (lid);
 Prof.dr.ir. W. van Vierssen, KWR (lid);
 Mw. ir. A.N. Wouters, Ministerie van LNV (lid);
 Prof.dr. G.J. van der Zwaan, Decaan Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht (lid).
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Ontwikkelen van wetenschappelijke en toegepaste kennis voor een
klimaatbestendige inrichting van Nederland en het creëren van een
duurzame kennisinfrastructuur voor het omgaan met klimaatverandering
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