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Woord vooraf
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Kennis voor Klimaat over het
jaar 2010. Het doel van Kennis voor Klimaat is om in Nederland regionale adaptatiestrategieën te (laten) ontwikkelen ten aanzien van klimaatverandering. In 2010 is daartoe een aantal stappen gezet die in 2011
een vervolg zullen krijgen.
2010 stond vooral in het teken van uitbreiden van het wetenschappelijke
en maatschappelijke netwerk, zowel nationaal als internationaal, en de
aanvang van onderzoeken in het kader van de thematische verdieping;
dit laatste is tevens het hoofdonderdeel – zowel inhoudelijk als financieel
– binnen het totale programma.
De oogst van dit programma laat zich al zien in noemenswaardige zaken
als de internationale conferentie „Deltas in times of Climate Change‟ in
november 2010 in Rotterdam en de resultaten van onderzoeken die her
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en der ook in de praktijk een vervolg krijgen. Ook de oprichting van de
Delta Alliance, met een internationale rol voor Nederland in het delen
van kennis met betrekking tot delta‟s, is een mijlpaal en direct resultaat
van Kennis voor Klimaat.
Vanzelfsprekend zal de omvang van het succes van dit programma pas
in de loop der jaren duidelijk worden.
Gezien de voortgang binnen het programma in de afgelopen jaren,
spreek ik het vertrouwen uit dat met de onderzoeken binnen Kennis voor
Klimaat een grote bijdrage wordt geleverd aan het klimaatbestendig
maken van Nederland op alle schaalniveaus en het delen van de nodige
kennis hiervoor wereldwijd.
Namens de Raad van Toezicht,
Prof. dr. Cees Veerman, voorzitter
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1 Inleiding
In dit jaarverslag van de Stichting Kennis voor Klimaat worden de activiteiten beschreven die in 2010 in het kader van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat uitgevoerd zijn. Het jaarverslag
wordt in de eerste plaats geschreven ter verantwoording aan het penvoerend ministerie van het programma, het ministerie van Infrastructuur
& Milieu (I&M). In tweede instantie is het jaarverslag een stuk geschiedschrijving voor de direct betrokkenen bij het programma. De uitgevoerde
activiteiten worden op deze wijze jaarlijks vastgelegd.

1.1 Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat
Het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat (KvK) richt
zich op het ontwikkelen van wetenschappelijke en toegepaste kennis
voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland en op het creëren
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van een duurzame kennisinfrastructuur voor het omgaan met klimaatverandering
Nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat
Initiatiefnemers: Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Universiteit
Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, KNMI, TNO en Deltares
Het hoofddoel: een bijdrage leveren aan een tijdige en kosteneffectieve ‘climate
proofing’ van Nederland, mede in een internationale context d.m.v. het:
 Verdiepen van wetenschappelijke kennis over het klimaatvraagstuk;
 Laten doorwerken van resultaten van klimaatonderzoek naar de praktijk;
 Toetsen van investeringen in de ruimtelijke inrichting op klimaatbestendigheid;
 Versterken van de Nederlandse kennisinfrastructuur.
Kennis voor Klimaat 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.
Een programma in fasen
Kwartiermakersfase: opstart van Kennis voor Klimaat, afgerond in 2008.

(0,9 miljoen euro FES subsidie).
Voorbereidende fase: opbouw van het programma, afgerond in 2009.

(3,1 euro FES subsidie).
Hoofdprogramma: looptijd 2009-2014 (46 miljoen euro FES subsidie):
 Eerste tranche: urgente kennisvragen van hotspots;
 Tweede tranche: thematische verdieping;
 Derde tranche: bouwstenen voor regionale adaptatiestrategieën.
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De subsidie voor het hoofdprogramma van Kennis voor Klimaat wordt
gefaseerd in drie tranches uitgezet. Iedere tranche kent een eigen programmalijn:
1. De eerste tranche is geprogrammeerd als een gesloten call en betrof
de meest urgente kennisbehoeften vanuit de hotspots. De projecten
in de eerste tranche zijn sinds 2009 in uitvoering. In 2010 zijn er
daarvan al een aantal afgerond en aan het eind van 2011 zal het merendeel van deze projecten gereed zijn.
2. De tweede tranche heeft een thematische insteek en behelst langlopend en verdiepend onderzoek. Hierbij staat de verbinding tussen
generieke en gebiedsspecifieke vragen centraal. Via een open call
zijn kennisinstellingen uitgenodigd om in consortiumverband preproposals in te dienen voor één van de acht gedefinieerde thema‟s.
De acht geselecteerde consortia zijn uitgenodigd om een full proposal
uit te werken in afstemming met de bij de thema‟s betrokken hotspots
(zie Tabel 1). In de loop van 2010 zijn deze acht consortia van start
gegaan met het onderzoek. De onderzoeken zullen uiterlijk eind 2014
worden afgerond.
3. In 2010 is een start gemaakt met de programmering van de derde
tranche. In deze tranche zullen de hotspots de laatste „witte vlekken‟
aanpakken en de resultaten uit de diverse onderzoekslijnen moeten
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samenbrengen ten behoeve van de ontwikkeling van regionale adaptatiestrategieën. Voor iedere hotspot is de basis hiervoor het zogenaamde ORAS document, met Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën, die in de loop van 2010 en aan het begin 2011 ontwikkeld
worden.
Thema’s
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Tabel 1: betrokkenheid
hotspots in thema‟s van
de tweede tranche
Hotspots
Grote Rivieren

v

v

Regio Rotterdam

v

v

Waddenzee

v

Zuidwestelijke Delta

v

v

v
v

v

v
v

v

v

v

v

Mainport Schiphol

v

v

Regio Haaglanden

v

v

Ondiepe wateren en veenweide

v

Droge rurale gebieden

v
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v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

1.2 Wat waren de speerpunten in 2010
Hieronder volgt puntsgewijs een korte weergave van de highlights, de
belangrijkste activiteiten die binnen de Stichting Kennis voor Klimaat zijn
uitgevoerd en resultaten die zijn behaald.
Beantwoording van urgente kennisvragen: de eerste tranche
In 2010 zijn de laatste projecten in de eerste tranche van start gegaan.
In totaal bevat deze tranche 43 projecten (Bijlage I). Per 31 december
2010 waren twaalf projecten uit de eerste tranche financieel en inhoudelijk afgerond, vier projecten waren alleen financieel afgerond. In het volgende hoofdstuk komen de activiteiten van de hotspots in de eerste
tranche aan bod.
Verdieping in de onderzoeksprogrammering: de tweede tranche
De acht full proposals in de tweede tranche zijn internationaal wetenschappelijk en nationaal maatschappelijk gereviewd. Op basis van deze
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review heeft de Raad van Bestuur (RvB) van Kennis voor Klimaat de
proposals goedgekeurd. Alle acht consortia (zie Bijlage II) zijn gestart in
2010. In hoofdstuk 3 beschrijven we voor ieder van de acht thema‟s de
voortgang in de tweede tranche.
Opbouw van adaptatiestrategieën
In de hotspots is gewerkt aan het formuleren van „Opties voor een regionale adaptatiestrategie‟ (ORAS), tevens basis voor de derde tranche.
Er is een start gemaakt met de vormgeving en programmering van de
derde tranche. Een eerste brainstormmiddag met de hotspots is gepland
in januari 2011.
In 2010 is verder gewerkt aan het project „Bouwstenen voor nationale
adaptatiestrategieën‟ (Bouwstenen NAS). Hierbij wordt o.a. samengewerkt met één van de consortia in de tweede tranche (Thema 8 Beleidsondersteunende instrumenten). Meer informatie over de ontwikkeling
van adaptatiestrategieën wordt gegeven in hoofdstuk 4.
Andere projecten
Het Rathenau Instituut is in 2010 gestart met de uitvoering van het onderzoek “Comparative monitoring of Knowledge for Climate”.
Tijdens de internationaal conferentie „Deltas in times of Climate Change‟
is de Delta Alliance officieel gelanceerd. Verder is er een project in het
kader van Delta Alliance gestart over ruimtelijke ontwikkeling en water
management in Jakarta.
Meer informatie vindt u in de hoofdstukken 5 en 6.
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Kennisuitwisseling en kenniscommunicatie
Twee belangrijke activiteiten in 2010 waren de organisatie van de internationale conferentie „Deltas in times of Climate Change‟ in samenwerking met onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte (KvR) en de gemeente Rotterdam, van 29 september tot en met 1 oktober 2010 en de
organisatie van de tentoonstelling „Klimaat als Kans‟ over klimaatadaptatie in Nederland. Deze tentoonstelling was in september twee weken te
zien in de centrale hal van het ministerie van VROM1. Meer hierover is te
lezen in hoofdstuk 7.
Samenwerking
In 2010 is de samenwerking met het Deltaprogramma van start gegaan.
Daarnaast is het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling opgericht. Dit
is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VROM, Kennis voor
Klimaat en Urgenda. Samenwerking en afstemming op internationaal niveau heeft plaatsgevonden met andere organisaties en programma‟s
zoals KLIMZUG, Joint Programming Initiative (JPI Climate) en KICClimate. Meer hierover vindt u in hoofdstuk 8.
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Organisatie ontwikkelingen
De leden van de Maatschappelijke Advies Raad (MAR) en de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) voor de monitoring van de programma‟s Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte zijn benoemd. In
maart 2011 komt de WAR bijeen en in mei 2011 de MAR. Meer organisatieontwikkelingen staan beschreven in hoofdstuk 9.
In het laatste hoofdstuk geven we een financieel overzicht van de Stichting Kennis voor Klimaat over het jaar 2010.

1

In oktober 2010 zijn ministeries gereorganiseerd. Zo zijn het ministerie van VROM

en het ministerie van VenW samengevoegd tot het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M). In dit jaarverslag over 2010 gebruiken we zowel de oude als de nieuwe benamingen van de ministeries.
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2 Activiteiten vanuit de hotspots en de KKF
In dit hoofdstuk worden de (project)activiteiten die in 2010 in de hotspots
en in het kader van de Klimaat Kennis Faciliteit (KKF) zijn uitgevoerd op
hoofdlijnen beschreven. Meer informatie over de hotspots en de projecten kunt u vinden via de hotspot pagina‟s op onze website
(www.klimaatonderzoeknederland.nl). Bijlage III geeft een overzicht van
opgeleverde projectrapporten in 2010. Meer publicaties kunt u per project vinden en downloaden via de publicatiedatabank op onze website.

2.1 Hotspot Haaglanden
De hotspot Haaglanden wordt gecoördineerd door Waterkader Haaglanden. Waterkader Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen
Stadsgewest Haaglanden, de negen Haaglanden-gemeenten, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland.
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Een belangrijke kwestie in de regio Haaglanden is hoe om te gaan met
de grote vraag naar ruimte voor water, die grotendeels samenhangt met
klimaatveranderingseffecten. Binnen deze hotspot zijn vijf projecten gestart (zie Bijlage I voor een overzicht van projecten in de eerste tranche).
Deze projecten zijn gericht op het genereren van regiospecifieke klimaatinformatie (in samenwerking met de hotspot Regio Rotterdam), klimaatbestendigheid en ruimtelijke keuzes, adaptatiestrategieën voor de veenweidegebieden, klimaatveranderingseffecten in relatie tot sociaaleconomische ontwikkelingen en waterberging in de glastuinbouw (zie kader).
Aan het einde van 2010 zaten deze laatste twee projecten in de afrondende fase.
Regio Haaglanden heeft samen met de hotspots Grote Rivieren, Regio
Rotterdam en Zuidwestelijke Delta bijgedragen aan de metastudie
„Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta‟. Deze studie
heeft in 2009 het eindrapport opgeleverd.
Hotspot Haaglanden is betrokken bij de volgende thema‟s in de tweede
tranche (zie Bijlage II voor informatie over de acht onderzoekthema‟s in
de tweede tranche):
 Thema 2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening;
 Thema 4 Klimaatbestendige steden;
 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie;
 Thema 8 Beleidsondersteunende instrumenten.
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Het hotspot team heeft in 2010 regelmatig overleg gehad met de onderzoekers die betrokken zijn bij de bovengenoemde thema‟s om cases
helder te krijgen en intern om bestuurlijk draagvlak te creëren en financiering te verkrijgen.
De hotspot heeft in oktober 2010 de eerste workshop gehouden om Opties voor Regionals Adaptatiestrategieën (ORAS) te verkennen (zie hiervoor ook paragraaf 4.1).

Projectresultaten demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw (HSHL08)
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Het glastuinbouwgebied in het Westland heeft een waterbergingsopgave van
ca. 525.000 m3. In de polder Waalblok wordt ca. 45% van deze opgave innovatief opgelost. In de polder Waalblok binnen stadsregio Haaglanden en de gemeente Westland is een innovatieve oplossing voor het realiseren van waterberging d.m.v. meervoudig ruimtegebruik onderzocht. Een dergelijke oplossing,
een kelder onder een kas, is nog niet eerder toegepast. Hierbij is aangesloten
bij het herstructureringsproces en bij een innovatief concept voor waterketensluiting, het zogeheten "4B-concept", waarbij bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd tot gietwater.
Gezien het sterk dynamische glastuinbouwgebied en de grote opgave zijn er –
bij gebleken geschiktheid – kansen voor bredere toepassing. Hierbij is van
belang, dat de leerervaringen m.b.t. alle relevante aspecten – technisch,
procesmatig, juridisch en financieel – worden gemonitord, gedeeld en verspreid, en dat de kelder als demonstratieproject toegankelijk is voor
belanghebbenden.
De inzichten uit de werkpakketten ondersteunen de beleidsvorming van publieke partijen met verdieping van inzichten
in de techniek van waterberging en de juridische aspecten
van raakvlakken tussen waterbeheer en ruimtelijke
ordening.
Parallel aan HSHL08 is een publicatie
verschenen “Gebiedsontwikkeling in woelig
water” waarin de casus Waalblok in
vergelijkend perspectief met zeven
andere gebiedsontwikkelingsprojecten wordt geanalyseerd
als voorbeeld van
“water governance”.
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2.2 Hotspot Mainport Schiphol
Voor de hotspot Mainport Schiphol (HSMS) staat centraal het klimaatbestendig maken van de operaties op de luchthaven. Deze zijn erg gevoelig voor veranderende klimatologische- en weersomstandigheden. Binnen deze hotspot zijn drie projecten in uitvoering die de veranderingen in
het lokale klimaat onderzoeken en de impact hiervan op de operatie van
de luchthaven. Ook wordt een systeem ontwikkeld voor het monitoren
van zicht en wind voor een efficiënter gebruik van de luchthavencapaciteit.
Voor de Regio Schiphol (HSRS) is in 2009 een verkennende studie uitgevoerd naar de (toekomstige) klimaatopgaven in het gebied (zie kader).
Aan het eind van 2009 is helaas gebleken dat het bestuurlijke draagvlak
binnen de regio onvoldoende is. Op basis van deze resultaten heeft de
provincie besloten om zich terug te trekken uit het programma. De verkennende studie is afgerond in 2010.
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Het monitoren
van zicht en wind op
Mainport Schiphol
De activiteiten op Mainport Schiphol zijn erg gevoelig voor het lokale windveld
en zicht. Vanwege de veiligheid en efficiëntie moeten vliegtuigen zoveel
mogelijk tegen de wind in landen en opstijgen. Deze gevoeligheid zal waarschijnlijk toenemen doordat weersextremen naar verwachting vaker
zullen voorkomen door klimaatverandering. Dit betekent dat het veiligheidsrisico toeneemt en dat economische verliezen optreden door
extra vertragingen.
In het project HSMS01 wordt een meetsysteem ontwikkeld (WindVisions)
waarmee het 3D windveld en het zicht gemonitord kan worden op Mainport
Schiphol. Een dergelijk lokaal en nauwkeurig systeem maakt een efficiënter
gebruik van de beschikbare luchthaven capaciteit en een snelle reactie op veranderingen in het lokale weer mogelijk.
Voor de uitvoering van het onderzoek, dat in twee fasen wordt uitgevoerd, is
een AIO aangesteld. De eerste fase, dit eerste tranche project, heeft een looptijd van twee jaar en behelst het testen van diverse meetmethoden en de ontwikkeling van het meetsysteem.
De tweede fase van het onderzoek wordt uitgevoerd in de tweede tranche van
het Kennis voor Klimaat programma, in het onderzoekthema “Hoge kwaliteit
projecties” (Thema 6). Het tweede deel van het onderzoek, waarin WindVisions
in de praktijk op Mainport Schiphol getest gaat worden, start in februari 2012.
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Hotspot Mainport Schiphol en de Regio Schiphol hebben in 2009 de voor
de tweede tranche beschikbare Kennis voor Klimaat subsidie ingezet in
de volgende thema‟s:
 Thema 2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening (HSRS);
 Thema 4 Klimaatbestendige steden (HSRS);
 Thema 5 Infrastructuur en Netwerken (HSRS);
 Thema 6 Hoge kwaliteit klimaatprojecties (HSMS).
Aanvankelijk is ingezet op vier thema‟s. Echter na het besluit van de Regio Schiphol om zich terug te trekken uit het programma was Hotspot
Mainport Schiphol genoodzaakt zich te concentreren op Thema 6, het
thema waarin voor de mainport het meest relevante onderzoek wordt
uitgevoerd. Twee van de onderzoeken in de eerste tranche (HSMS01 en
HSMS03) krijgen een vervolg in Thema 6.

2.3 Hotspot Regio Rotterdam
14

In de komende jaren worden veel investeringen gedaan in de Regio Rotterdam die gericht zijn op verdere industriële ontwikkeling, het vergroten
van de havencapaciteit, het verbeteren van de bereikbaarheid en de
verstedelijking. Hoe kunnen deze investeringen op een klimaatbestendige wijze gemaakt worden?
De tien inhoudelijke projecten die in de eerste tranche van start zijn gegaan, richten zich op onderzoek naar waterveiligheid, effecten van de
klimaatverandering op de binnenvaartsector, stedelijke watersystemen,
adaptief bouwen, hittestress, risicopercepties en probleemeigenaarschap (samenwerking met de hotspot Grote rivieren) en de behoefte aan
regiospecifieke klimaatinformatie (samenwerking met de hotspot Regio
Haaglanden). In 2010 zijn de eerste vier projecten afgerond (zie kader
voor twee van deze projecten). De verwachting is dat de overige projecten in 2011 worden afgerond.
Hotspot Regio Rotterdam is betrokken bij de volgende thema‟s in de
tweede tranche:
 Thema 1 Klimaatbestendig management van overstromingsrisico‟s;
 Thema 2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening;
 Thema 4 Klimaatbestendige steden;
 Thema 5 Infrastructuur en Netwerken;
 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie.
De definitiestudie Adaptief bouwen (HSRR09) uitgevoerd in de eerste
tranche krijgt een vervolg in de derde tranche. Het projectvoorstel voor
de vervolgfase (“Adaptieve ontwikkelingsstrategieën in buitendijks ge
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bied in de hotspot Regio Rotterdam”) heeft in 2010 een review ondergaan en zal naar verwachting aan het begin van 2011 van start kunnen
gaan.
In de gemeente Rotterdam is in 2010 hard gewerkt aan de Rotterdamse
adaptatiestrategie (RAS). In april 2011 vindt voor de hotspot de eerste
ORAS workshop plaats, waarin de gemeente en de stadsregio Rotterdam verkennen hoe de RAS op te schalen is naar regionaal niveau en
hoe hier draagvlak voor te creëren in de regio.
Met het deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden vindt afstemming
plaats. Onderzoeksresultaten uit het eerste tranche onderzoek, met name over de waterveiligheid in buitendijkse gebieden en het onderzoek
naar Afsluitbaar Open Rijnmond en alternatieve oplossingen zijn relevant
voor het deelprogramma.

Aanbevelingen voor een Afsluitbaar Open Rijnmond
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De invulling van een Afsluitbaar Open Rijnmond zoals geschetst in het rapport
voor de Deltacommissie in 2008, is niet het meest effectieve alternatief voor de
lange termijn waterveiligheid van Rotterdam en de Drechtsteden. Dit is een
van de uitkomsten van het onderzoeksproject (HSRR03B). In het multidisciplinaire project zijn vijf verschillende varianten van het concept Afsluitbaar Open
Rijnmond onderzocht, waaronder de huidige situatie die ook onder Afsluitbaar
Open Rijnmond valt. Hierbij is bij verschillende klimaatscenario’s gekeken naar
de effecten op waterveiligheid, de kosten, de effecten voor de scheepvaart en
de ruimtelijke kwaliteit van de regio. Binnen het palet aan mogelijke oplossingen verdienen 'regelwerken', zoals beweegbare waterkeringen en dammen
met doorlaatmiddelen speciale aandacht. Alhoewel sturingswerken onderhevig
zijn aan faalkans en voorspellingsfouten, zijn hun sturingsregimes flexibel en
kunnen ze daarmee inspelen op de onzekerheden in de klimaatverandering en
de gerelateerde belangenontwikkeling van de scheepvaart, het buitendijks gebied en de ecologische stromen.

Kansen voor veilige en multifunctionele dijken in Rotterdam
Op basis van ontwerpend onderzoek zijn voor vier locaties binnen het stedelijk
gebied van Rotterdam concepten voor multifunctionele waterkeringen ontwikkeld. Er zijn verschillende strategieën en ruimtelijke oplossingsmogelijkheden
om waterkeringen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de waterkering veel
veiliger te maken dan de huidige norm (zodat deze zelfs bij de extreemste
stormen niet doorbreekt) is intensief stedelijk gebruik, zoals het bouwen van
woningen op en rond de kering mogelijk. Een andere strategie is innovatie in
het samenwerkingsproces door het elkaar eerder en intensiever betrekken bij
planprocessen en een gezamenlijk langetermijnvisie te ontwikkelen.
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2.4 Hotspot Droge rurale gebieden
Grote delen van het platteland van de hogere zandgronden bevinden
zich in een overgang van voedselproductielandschap naar een meer
multifunctioneel, aan stedelijke omgeving verbonden, landschap. Klimaatverandering zet deze omvorming zwaar onder druk door een toenemende dynamiek in de waterhuishouding. In het kader van de hotspot
Droge rurale gebieden waren in 2010 twee inhoudelijke projecten in uitvoering. Deze projecten richten zich op de mogelijkheden voor multifunctioneel landgebruik in de provincie Noord-Brabant, en op de adaptatiemogelijkheden van watersystemen, de landbouw en natuur in de provincie Gelderland (zie kader). Dit laatste project zat in december 2010 in de
afrondingsfase.
Hotspot Droge rurale gebieden is betrokken bij de volgende thema‟s in
de tweede tranche:
 Thema 3 Klimaatbestendig maken van het platteland;
 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie;
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 Thema 8 Beleidsondersteunende instrumenten.
Een deel van het onderzoek in Thema 3 borduurt voort op het eerste
tranche onderzoek dat in de Blauwe Bron en de Baakse Beek (provincie
Gelderland) heeft plaatsgevonden. Het onderzoek naar multifunctioneel
landgebruik biedt ook mooie aanknopingspunten voor de tweede tranche, met name voor Thema 7.
De provincie Noord-Brabant, coördinerende partij in de hotspot, maakt
ook deel uit van het Deltaplan Hoge Zandgronden (DPH). Het DPH is
een project waaraan elf partijen in zuid Nederland samenwerken, zoals
provincies en waterschappen, vanuit bezorgdheid over de gevolgen van
klimaatverandering voor de watervoorziening op de hoge zandgronden.
Dit gezamenlijke plan moet leiden tot een klimaatbestendig regionaal
watersysteem en ruimtelijke inrichting in Noord-Brabant en Limburg.
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Betekenis van klimaatverandering voor het landelijk gebied in
de provincie Gelderland
In het project 'Strategieën voor klimaatverandering op zandgronden in Gelderland' (HSDR01) staat centraal de kennisuitwisseling tussen wetenschap en
praktijk over klimaatverandering en functies in het landelijk gebied. De provin-
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cie Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel, het waterschap Veluwe, Vitens,
KWR en Alterra werken in dit project samen in de casestudiegebieden 'Baakse
Beek' en 'Blauwe Bron'.
Tijdens workshops hebben wetenschappers en partners die betrokken zijn bij
de gebiedsprocessen in de casestudiegebieden kennis uitgewisseld en is geïnventariseerd welke kennisbehoefte er is voor wat betreft de effecten van klimaatverandering en adaptatiestrategieën.
Zowel droogte als wateroverlast zullen toenemen door klimaatverandering. De
natuur en de landbouw ondervinden daar beide gevolgen van. De provincie en
partners in de regio willen hiermee rekening houden in de lopende gebiedsprocessen. De lopende plannen in beide casestudiegebieden blijken al goed
aan te sluiten bij de huidige kennis over effecten van klimaatverandering en
mogelijke adaptatiestrategieën. In 2010 heeft de provincie Gelderland een brochure uitgebracht met daarin de resultaten van het project en het definitieve
eindrapport wordt begin 2011 verwacht.
De uitdaging is om op de korte termijn verder te zoeken naar zogenaamde 'noregret' maatregelen. Van eind 2010 tot 2014 wordt binnen het Kennis voor
Klimaat onderzoeksthema Klimaatbestendig maken van het platteland (Thema
3) onderzoek uitgevoerd dat de gesignaleerde vragen voor een deel oppakt.
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2.5 Hotspot Grote rivieren
De gevolgen van klimaatverandering voor de hotspot Grote rivieren zijn
een toename van neerslag en verdamping, hogere rivierafvoeren in de
winter en meer (extreme) droogte in de zomer. Verandering van het
ruimtegebruik in het rivierengebied heeft een directe invloed op het waterbergend vermogen. In vier projecten wordt onderzoek uitgevoerd naar
overstromingsrisico‟s, adaptatiestrategieën en ruimtelijke inrichtingsopties, klimaatbestendige dijkversterking, risicopercepties en probleemeigenaarschap (samenwerking met de hotspot Regio Rotterdam). Eén van
deze projecten, over klimaatbestendige dijkversterking, is in 2010 afgerond (zie kader). Als afsluitende activiteit heeft Movares samen met
Kennis voor Klimaat een eindsymposium georganiseerd dat plaatsvond
op 9 december 2010, waarin het eindrapport is gepresenteerd.
Hotspot Grote rivieren is betrokken bij de volgende thema‟s in de tweede
tranche:
 Thema 1 Klimaatbestendig management van overstromingsrisico‟s;
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 Thema 2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening;
 Thema 6 Hoge kwaliteit klimaatprojecties;
 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie;
 Thema 8 Beleidsondersteunende instrumenten.
In 2010 zijn stappen gezet in de afstemming tussen de hotspot en het
deelprogramma Rivieren van het Deltaprogramma.
De klimaatdijk in de praktijk
Dit gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek (HSGR07) heeft de volgende
hoofdconclusies opgeleverd (per locatie verschillend):
 Robuustheid kan worden bereikt door de huidige dijk aan de buitenzijde te versterken, waardoor de huidige dijk in feite een hoge binnenberm wordt;
 Een klimaatbestendig systeem met dubbele kering, analoog aan de
kwelkades van vroeger is flexibel aan te passen wanneer de randvoorwaarden wijzigen;
 Samenwerking en betrokkenheid van alle stakeholders vanaf het begin
is noodzakelijk en de timing van het inzetten van zo’n integraal project
is van cruciaal belang.
Dit onderzoek draagt bij aan de kennisvorming over de brede dijk, ook wel
deltadijk, multidijk of klimaatdijk genoemd. De verwachting is dat het belang
van kennis over de brede dijk de komende jaren verder zal toenemen. Het rapport heeft binnen Kennis voor Klimaat met name zijn weg gevonden naar het
Consortium Flood Risk Management (Thema 1), waarbinnen het onderzoek een
vervolg krijgt.
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2.6 Hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden
Klimaatverandering leidt in de Veenweidegebieden en de ondiepe wateren tot effecten zoals verdroging, waterpieken, verzilting en verandering
van de waterkwaliteit. Ontwatering leidt tot (verhoogde) veenafbraak. In
de eerste tranche worden drie onderzoeksprojecten uitgevoerd naar de
gevolgen van klimaatverandering voor de veenafbraak, de effecten op
bodemdaling en de waterkwaliteit. Interactieve ruimtelijke beslissingshulpmiddelen worden ingezet om met stakeholders adaptatiestrategieën
te genereren en te evalueren. Twee maal per jaar presenteren de onderzoekers tijdens een hotspotbijeenkomst de behaalde onderzoeksresultaten aan de stakeholders die betrokken zijn bij de hotspot.

Invloed klimaat op waterkwaliteit: welke trends zijn al zichtbaar?
Oppervlakte wateren hebben naast een waterberging- en natuurfunctie ook
een belangrijke functie voor recreatie, woonomgeving en drinkwatervoorziening. Eerdere investeringen in de verbetering van de waterkwaliteit worden
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mogelijk tenietgedaan door de voorziene klimaatverandering. In project
HSOV01B wordt onderzocht welke effecten van klimaatverandering al zichtbaar zijn in oppervlaktewateren en welke implicaties dit heeft voor het behalen
van ecologische en gebruiksdoelen. Daarnaast wordt onderzocht wat de
huidige verspreiding en concentratie zijn van verschillende typen blauwalgentoxines.
De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de (on)mogelijkheden om
beleid- en managementdoelen te kunnen behalen. Dit is van belang voor waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.
In de loop van 2011 worden de eindresultaten van dit
project verwacht. Naast een eindrapport en een
aantal artikelen in wetenschappelijke tijdschriften wordt voor STOWA een
publicatie geschreven over
klimaat en waterkwaliteit.
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Hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden is betrokken bij de
volgende thema‟s in de tweede tranche:
 Thema 3 Klimaatbestendig maken van het platteland;
 Thema 6 Hoge kwaliteit klimaatprojecties;
 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie;
 Thema 8 Beleidsondersteunende instrumenten.
Daarnaast neemt de hotspot coördinator deel aan de begeleidingsgroep
van de casestudie Groene Ruggengraat, die in Thema 2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening uitgevoerd wordt.
Binnen de hotspot is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de
ontwikkeling van ORAS. In de loop van 2011 vindt een eerste ORAS
workshop plaats voor deze hotspot.

2.7 Hotspot Waddenzee
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De Waddenzee is een belangrijk gebied, niet alleen voor wat betreft natuur en recreatie, maar ook als veiligheidsbuffer voor de kustzone en
noord Nederland. Het is een bestuurlijk complex gebied waarin vele belangen en functies door elkaar lopen. Het is daarom van belang om met
de stakeholders in het gebied te identificeren waar de kennislacunes liggen als het gaat over de effecten van een veranderend klimaat.
Hotspot Waddenzee is betrokken bij de volgende thema‟s in de tweede
tranche:
 Thema 1 Klimaatbestendig management van overstromingsrisico‟s;
 Thema 3 Klimaatbestendig maken van het platteland;
 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie.
In 2010 heeft de voorzitter van het hotspotteam Waddenzee te kennen
gegeven deze functie te willen neerleggen. In overleg met de hotspotcoördinator Waddenzee en de Raad van Bestuur van Kennis voor Klimaat
is in goed overleg besloten om dat moment aan te grijpen om het
hotspotteam te ontslaan van zijn opdracht en vanuit deze situatie te zoeken naar concrete mogelijkheden om aan te sluiten bij het deelprogramma Waddengebied van het Deltaprogramma. De belangen van de
hotspot Waddenzee worden in de tussentijd ad interim waargenomen
door het programmabureau en de Raad van Bestuur. De positieve lijn in
de samenwerking tussen Kennis voor Klimaat en het deelprogramma
Waddenzee zal zich naar verwachting in 2011 verder voortzetten.
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2.8 Hotspot Zuidwestelijke delta
De gevolgen van klimaatverandering in de Zuidwestelijke delta zijn verzilting en veranderingen in de kwaliteit en beschikbaarheid van water. Dit
heeft effecten op de diverse gebruiksfuncties van het gebied. In deze
tranche worden drie projecten tot uitvoer gebracht. Het eerste project
richt zich op de (on)zekerheden over zoetwater beschikbaarheid op de
lange termijn en het tweede op de effecten van klimaatverandering op
het herstel van de estuariene dynamiek. Het derde project is gericht op
sectorspecifieke informatie over klimaatverandering en is in de loop van
2010 van start gegaan.
Hotspot Zuidwestelijke delta is betrokken bij de volgende thema‟s in de
tweede tranche:
 Thema 1 Klimaatbestendig management van overstromingsrisico‟s;
 Thema 2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening;
 Thema 3 Klimaatbestendig maken van het platteland;
 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie.
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In september 2010 heeft een eerste ORAS workshop plaatsgevonden
voor deze hotspot.
Voor deze hotspot is samenwerking van belang met het deelprogramma
Zuidwestelijke Delta van het Deltaprogramma en met het Programmabureau Zuidwestelijke Delta. In 2010 is verder geïnvesteerd in de onderlinge relaties. Tevens zijn de eerste stappen gezet om in het kader van
Dutch Delta Design (DDD) 2012 een gezamenlijke internationale conferentie over veiligheid en duurzaamheid in een dynamische delta te organiseren.
HSZD03 Klimaatverandering als kans voor ondernemers
Dit project onderzoekt hoe ondernemers in de sectoren landbouw en toerisme
en recreatie door een methodische aanpak van kennisoverdracht en participatie de bedreigingen en kansen van klimaatverandering omzetten in adaptatiestrategieën. De bewustwording over de gevolgen van klimaatverandering
moet leiden tot het herkennen en ontwikkelen van kansen in een gebiedsgerichte aanpak, voor de regio Zeeuws Vlaanderen.
Het onderzoek richt zich op de kansen die ondernemers onderkennen, en daaruit voortvloeiende handelingsperspectieven voor een transitie naar een duurzame klimaatadaptatie.
Het doel van het onderzoek is om te komen tot:
- Twee regionale adaptatiestrategieën: één voor de landbouw en één voor recreatie en toerisme.
- Aan klimaatverandering aangepaste bedrijfsplannen van ondernemers.
- Een analyse van echt participatieproces van ondernemers.
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2.9 Klimaat Kennis Faciliteit (KKF)
In de oorspronkelijke opzet van het programma Kennis voor Klimaat was
voorzien in de instelling van een zogeheten Kennis Klimaat Faciliteit.
Deze KKF zou verantwoordelijk worden voor generiek onderzoek naar
zaken die voor alle hotspots van belang zijn en deze kennis ook actief
doorgeleiden naar de hotspots. In de eerste fase van het programma
Kennis voor Klimaat is ook inderdaad een KKF ingesteld, bestaande uit
7 leden verbonden met de betrokken kennisinstellingen.
De KKF heeft in de voorbereidende fase en in de eerste tranche zijn
dienst bewezen en nadrukkelijk bijgedragen aan de inrichting en programmering van het onderzoeksprogramma. In de eerste tranche voert
de KKF ook onderzoekprojecten uit.
Met de ontwikkeling van de tweede tranche heeft de programmering van
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klimaatadaptatie onderzoek in Kennis voor Klimaat een nieuwe wending
gekregen. In deze tweede tranche is voor een thematische insteek gekozen, waarbij specifiek hotspot onderzoek en meer generiek onderzoek
zijn gecombineerd. Nagenoeg al het generiek onderzoek, zoals bedoeld
in het oorspronkelijke voorstel, is ondergebracht bij consortia van kennisinstellingen. Daarnaast participeren alle leden van de KKF inmiddels in
één of meer van deze consortia en zijn intensief betrokken bij het onderzoek naar klimaatadaptatie. De KKF in de originele vorm is daarom opgeheven, omdat dit niet meer past in de huidige - en breed gedragen programmastructuur.
Voor de verdere ontwikkeling en vormgeving van Kennis voor Klimaat
zijn in de Programmaraad nieuwe vertegenwoordigers aangesteld ter
vervanging van de coördinatoren van de KKF. Zij vertegenwoordigen de
zes initiatiefnemers van het Kennis voor Klimaat programma.
Binnen het modelplatform van de Klimaat Kennis Faciliteit (KKF) worden
drie projecten uitgevoerd in de eerste tranche: (a) een project waarin
veranderingen in de atmosferische circulatie en de oorzaken daarvoor
nader bestudeerd worden, (b) een project waar een platform ingericht
wordt voor het ontwikkelen van klimaatscenario‟s en (c) een project waar
gegevens- en informatie-uitwisseling verbeterd worden ten behoeve van
onderzoek en beleidsvorming.
Aan het eind van 2009 is de eerste fase van het project "Bouwstenen
Nationale Adaptatiestrategie” gestart. Dit project zal verder toegelicht
worden in hoofdstuk 4, waarin de ontwikkeling van adaptatiestrategieën
centraal staat.
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Resultaten en modellen koppelen voor impact evaluatiestudies
De mogelijke gevolgen van klimaatverandering op onder andere het watersysteem moeten in steeds groter detail worden bepaald. Ook is het belangrijk dat
de consistentie tussen verschillende klimaat scenario’s – bijvoorbeeld water en
natuur – gewaarborgd is. De modellen die de gevolgen van klimaatverandering
berekenen zullen daarom met dezelfde klimaat forcering en gekoppeld aan elkaar moeten worden gebruikt.
In dit onderzoek (KKF01b) is gekeken naar het linken van hydrologische en hydrodynamische modellen – en daaraan gekoppelde modellen die natuur en
landgebruik modelleren – die het gebied van de Alpen tot en met de Noordzee
inclusief Nederland beschrijven.
Er is gebruikt gemaakt van bestaande modellen (zoals NHI voor Nederland) die
met behulp van Delft-FEWS zijn gekoppeld. Test runs zijn gedaan waarbij 30
jaar ESSENCE klimaat gegevens zijn gebruikt om de ketting van modellen aan te
sturen. Daarbij zijn de resultaten gebruikt om te kijken naar de habitat ontwikkeling in het IJsselmeer en het gelijktijdige voorkomen van een hoge stormopzet aan de kust en een hoge afvoer van de grote rivieren.
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Tegelijkertijd is gewerkt aan het beter koppelen van een luchtkwaliteitsmodel
aan een klimaatmodel. Deze koppeling en de gedraaide testen laten zien dat
het gemaakte data en modelplatform het maken van klimaatscenario’s consistenter en gemakkelijker maakt. Het formaliseren van de koppeling tussen de
verschillende modellen in een platform verhoogt de consistentie tussen resulterende klimaatscenario’s voor de verschillende disciplines.
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3 Thematische verdieping
Aan het einde van 2008 is Kennis voor Klimaat van start gegaan met de
programmering van de tweede tranche. In deze tranche wordt ruim 21
miljoen euro aan subsidiegeld uitgezet. Kennis voor Klimaat heeft hiervoor een open call ontwikkeld. Deze heeft een gecombineerd vraaggestuurd-aanbodgestuurd karakter en is gericht op grensverleggend onderzoek met betrekking tot klimaatadaptatie.
In 2009 is de open call uitgezet. Deze call bevatte acht onderzoekthema‟s. Bij deze thema‟s is een onderscheid te maken tussen inhoudelijke
thema‟s en zogeheten „cross-cutting-themes‟. De cross-cutting-themes
staan dwars op de inhoudelijke thema‟s. Deze thema‟s verbinden – elk
vanuit een specifiek perspectief – de meer inhoudelijke klimaatvraagstukken. Zo gaat het thema „Governance‟ bijvoorbeeld over sturingskwesties in zowel het domein van de waterveiligheid als ook het domein
van de stedelijke problematiek.
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In totaal hebben veertien consortia een pre-proposal ingediend. Acht
consortia zijn op basis van hun ingediende pre-proposal uitgenodigd om
een full proposal uit te werken in overleg met de bij de thema‟s betrokken hotspots. De procedure die hiervoor is gevolgd is beschreven in het
jaarverslag over 2009.
Ieder van de acht full proposals die op 8 januari 2010 zijn ingediend, is
beoordeeld door drie buitenlandse wetenschappers. Vervolgens is ieder
full proposal beoordeeld door twee maatschappelijke leden van een reviewcommissie. Deze commissie is samengesteld uit zowel maatschappelijke als wetenschappelijke experts. De acht consortia hebben een
verweerschrift mogen indienen naar aanleiding van de reviews. Vervolgens is de complete reviewcommissie bijeengekomen (op 4 februari
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2010) om een advies uit te brengen aan het bestuur. Een aantal consortia is verzocht aanpassingen te doen aan het full proposal. Deze aanpassingen zijn beoordeeld door de review commissie. Uiteindelijk zijn
alle acht full proposals goedgekeurd.
Ruim 50 AIO‟s en 30 postdocs zijn betrokken bij de tweede tranche.
Naast Nederlandse kennisinstellingen zijn bij ieder van de acht consortia
ook buitenlandse kennisinstellingen betrokken (zie Bijlage II). Per thema
wordt een stuurgroep benoemd. In 2010 zijn zes van de acht stuurgroepen benoemd, de overige twee zullen aan het begin van 2011 aantreden
(stuurgroepen Thema 3 en Thema 8).
De acht thematische onderzoeksprogramma‟s in de tweede tranche zijn
in de loop van 2010 opgestart en hebben alle een looptijd tot 31 december 2014. Voor alle acht thema‟s zijn in 2010 de subsidieovereenkomsten opgesteld en ondertekend door de consortiumpartijen.
In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen aangegeven wat er in 2010 per
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consortium is gedaan. De acht full proposals zijn te vinden op de website
van Kennis voor Klimaat.

3.1 Klimaatbestendig management van overstromingsrisico’s (thema 1)
Kustgebieden en rivierdelta‟s vragen om een constante aanpassing aan
veranderende omstandigheden zoals een veranderende zeespiegel en inklinking van de ondergrond. Klimaatverandering zorgt voor een
versnelling van dit proces. Het consortium „waterveiligheid‟ wil overheden (zowel lokaal, regionaal als landelijk) bijstaan om een goed gezamenlijk plan te maken voor waterveiligheid en het inrichten van de openbare ruimte in de 21e eeuw en daarna. In dit onderzoeksprogramma
wordt onderzoek gedaan naar maatregelen en beleidsinstrumenten voor
waterveiligheid op het gebied van effectiviteit, aantrekkelijkheid en werkbaarheid. Dit draagt bij aan meer kennis en een beter begrip voor klimaatbestendige waterveiligheid.
Een deel van het onderzoek wordt gebiedsgericht uitgevoerd, zoals in de
Rijn-Maas monding en op Ameland.
Het personeel is geworven en met de buitenlandpartners zijn subcontracten gesloten. Binnen de meeste werkpakketten zijn de onderzoeken
in de loop van 2010 gestart. Op 27 mei 2010 is een startbijeenkomst gehouden met de Nederlandse partners. Eind september is een bijeenkomst gehouden met de buitenlandse partners, gekoppeld aan de inter
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nationale conferentie „Deltas in times of Climate Change‟ in Rotterdam.
Verder zijn contacten gelegd met de deelprogramma‟s van het Deltaprogramma. Daarnaast wordt samengewerkt met het kennisprogramma Deltaproof van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).
Parallel aan dit onderzoek start aan het begin van 2011 een promotieonderzoek in Jakarta. Deze Indonesische AIO gaat een onderzoek uitvoeren over het management van overstromingsrisico‟s en dat valt binnen
een groter onderzoeksprogramma „Jakarta Climate Adaptation Tools‟ dat
uitgevoerd wordt in het kader van Delta Alliance (zie hiervoor ook paragraaf 6.2) en dat nauw aansluit bij de problematiek van dit onderzoekthema. De Indonesische AIO wordt mede vanuit dit thema begeleid.

3.2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening
(thema 2)
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Klimaatverandering heeft invloed op de zoetwatervoorziening. Het zal
steeds moeilijker zijn vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Het
consortium „zoetwatervoorziening‟ richt zich op regionale en lokale oplossingen in laag gelegen gebieden in Nederland. De grootste bedreiging
van beschikbaarheid van zoet water in dit gebied is verzilting. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe deze gebieden onafhankelijker kunnen
zijn in de zoetwatervoorziening. Het consortium wil robuuste, flexibele
oplossingen die ook op de lange termijn werken, zowel lokaal als regionaal.
Ter voorbereiding daarop zijn in 2010 verdere afspraken gemaakt binnen
het consortium en met de cofinanciers. Zeker waar het gaat om het definiëren van de casestudies en het formuleren van de meer maatschappelijk georiënteerde producten zijn er vele gesprekken gevoerd met o.a.
STOWA, Deltaprogramma, provincie Zuid-Holland en waterschappen.
Hierin zijn in 2010 goede vorderingen gemaakt. Daarnaast wordt afstemming gezocht met het deelprogramma zoetwatervoorziening van het
Deltaprogramma en wordt er samengewerkt met het Deltaproof programma van STOWA.
Op 15 april 2010 vond de kick-off plaats van het project. Zes van de zeven AIO‟s zijn in 2010 gestart met hun onderzoek.
Op de conferentie „Deltas in times of Climate Change‟ is succesvol bijgedragen door het consortium, met meerdere presentaties en als convenor aan de sessie „Fresh water supply‟.
Binnen het thema zoetwatervoorziening staan drie casestudies centraal:

Inhoudelijk jaarverslag 2010 Kennis voor Klimaat

1. Zoetwater opgaven voor landbouw en natuur in de Groene Ruggengraat (in samenwerking met Thema 3);
2. Zelfvoorzienendheid in de regio Haaglanden;
3. Zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta (Zuid-Beveland en
Tholen/Goeree/West Brabant).

3.3 Klimaatbestendig maken van het platteland
(thema 3)
Dit onderzoeksthema heeft tot doel de effecten van klimaatverandering
en van adaptatiestrategieën op landbouw, natuur en andere grondgebruikfuncties in het landelijk gebied te onderzoeken. Het consortium richt
zich op een aantal casestudie gebieden, in nauwe samenwerking met
lokale en regionale stakeholders. Twee contrasterende klimaatscenario's
worden onderzocht binnen de context van een sociaaleconomische
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plausibel scenario. Bovendien zullen de regiospecifieke beleidsopties
met betrekking tot ruimtelijke ordening, drainage, water prijzen, enz.
worden vastgesteld samen met de stakeholders. De ruimtelijk-expliciete
haalbaarheid en effectiviteit van adaptatiestrategieën worden onderzocht
waarbij ook gekeken wordt naar het draagvlak van de lokale autonome
actoren.
Ter voorbereiding daarop zijn in 2010 alle formele zaken voor de start
van het programma afgewikkeld. Daarnaast is tijd besteed aan het zoeken van en afspraken maken met externe partijen voor cofinanciering.
Alle posities, twee AIO‟s en zeven postdocs, zijn ingevuld. De stuurgroep zal aan het begin van 2011 worden geïnstalleerd.
Op 16 en 17 september 2010 vond de kick-off bijeenkomst plaats. Volgend op gemaakte afspraken zijn beschrijvingen opgesteld van de casestudie gebieden en zijn doel en aanpak van de deelprojecten beschreven.
De volgende casestudies zullen worden uitgevoerd:
1. Klimaatveranderingseffecten op waterbeheer, natuur en landbouw en
adaptatiemogelijkheden in gebied de Baakse Beek;
2. Klimaatveranderingseffecten op de (grond)waterproblematiek in gebied de Blauwe Bron;
3. Opties voor een klimaatbestendige moerasnatuur in de Groene Ruggengraat (in samenwerking met Thema 2);
4. het voorkomen van en de gevolgen van weersextremen op vegetatie
in gebied de Tungelroyse beek;
5. Klimaatveranderingseffecten op de waterhuishouding en adaptatiemaatregelen voor Texel.
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3.4 Klimaatbestendige steden (thema 4)
Als dynamische systemen waarin de meeste mensen wonen en werken
zijn steden kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering: wateroverlast, hitte en droogte. Dit onderzoeksprogramma biedt een unieke
mogelijkheid om de belangrijkste aspecten van klimaatadaptatie in steden op een systematische manier te onderzoeken. Het levert geïntegreerde en toepasbare kennis op over de volledige keten van stedelijk
klimaat en de impact van klimaatverandering op steden, tot de aansturing die nodig is voor de implementatie van adaptatiemaatregelen. Het
consortium voert onderzoek uit binnen de brede context van stedelijke
ontwikkeling, die niet alleen beïnvloed wordt door klimaatverandering
maar ook door sociale, milieu en economische ontwikkelingen, en het
stedelijke bestuurssysteem.
Een belangrijke activiteit in 2010 was het opbouwen van contacten met
gemeenten en andere stakeholders. Ook het verkrijgen van cofinanciering heeft veel inspanning gevergd. Er is een groot aantal bijeenkomsten
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georganiseerd die geleid hebben tot identificatie van een aantal cases.
Voor iedere case is een werkplan gemaakt, waaraan verschillende onderzoekprojecten gekoppeld zijn.
Op 23 april 2010 vond de kick-off plaats en in november is de eerste editie van een jaarlijks evenement gehouden voor alle onderzoekers en betrokken stakeholders. In 2010 zijn de meeste AIO‟s aangesteld; de laatste start naar verwachting aan het begin van 2011.
Het onderzoek binnen de werkpakketten richt zich op vijf schaalniveaus
die onderscheiden kunnen worden in de stad: gebouw, straat, wijk, stad
en agglomeratie. Binnen ieder schaalniveau vindt gebiedspecifiek onderzoek plaats in Nederlandse steden zoals Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Arnhem/Nijmegen en Tilburg. De casestudies volgen grotendeels deze schaalniveaus:
1. gevolgen van klimaatverandering en adaptatiemogelijkheden op gebouw- en straatniveau;
2. Kwetsbaarheid van en adaptatieopties voor woonwijken en bedrijventerreinen;
3. Integraal watermanagement: hoe kunnen slimme oplossingen zorgen
voor een evenwicht tussen bufferen dan wel snel afvoeren van water?
4. Regionale klimaatbuffers: Hoe en in welke mate kan de omgeving van
de stad helpen als klimaatbuffer?
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3.5 Infrastructuur en netwerken (thema 5)
Het doel van dit onderzoeksprogramma is het ontwikkelen van nieuwe
kennis die nodig is voor een slimme aanpak voor klimaatadaptatie, ofwel
de aanpassing aan klimaatverandering van infrastructuurnetwerken. De
focus ligt op de infrastructurele netwerken voor vervoer, energie en water in Nederland en in twee economische hotspots in het bijzonder: Rotterdam / Rijnmond en Amsterdam/Schiphol.
Ter voorbereiding daarop zijn in 2010 AIO‟s geworven, de projectteams
geïnstalleerd en de contracten voorbereid en ondertekend. De stuurgroepsamenstelling is begin december definitief geworden.
In het najaar is het project opgestart. Op 17 september een kick-off gehouden voor het projectteam in aanwezigheid van de twee grootste cofinanciers, Rijkswaterstaat en de Hotspot Rotterdam. Op één AIO na waren alle onderzoekers eind december 2010 aangesteld.
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De onderzoekers zijn gestart met verkennende studies. Zo wordt met
gegevens van Prorail onderzoek gedaan naar de invloed van extreme
weersomstandigheden op storingen in het spoorwegensysteem.
Tegelijk wordt een eerste workshop voorbereid waarin met de stakeholders van het onderzoek en met internationale partners dieper wordt ingegaan op de problematiek omtrent klimaatverandering en robuuste
netwerken van wegen, spoor, elektriciteit en drinkwater. Deze workshop
vindt in de loop van 2011 plaats en is de eerste in een serie van workshops, georganiseerd vanuit het integrerende werkpakket van het programma. De workshops passen binnen een iteratieve ontwerpcyclus
waarin de nadruk ligt op systeemanalyse, probleemanalyse en het genereren van oplossingen.

3.6 Hoge kwaliteit klimaatprojecties (thema 6)
Klimaatverandering is een mondiaal fenomeen, maar de gevolgen zijn
het meest merkbaar op regionale en lokale schaal. Om goede analyses
van die gevolgen te kunnen maken hebben onderzoekers gedetailleerde
informatie nodig over het regionale klimaat, zowel nu als in de toekomst.
Het consortium van dit onderzoeksprogramma wil deze regionale informatie voor Nederland ontwikkelen, maar ook zorgen voor toegang tot de
bestaande klimaatinformatie. Een belangrijk thema is de onzekerheid
over de snelheid en de omvang van klimaatverandering. Hoe kunnen we
deze onzekerheden berekenen, communiceren en minimaliseren? De
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projecten uit de eerste tranche van het modelplatform van de KKF
(KKF01A KKF01B en KKF01C) zullen vervolg vinden in dit thema.
Ter voorbereiding op de uitvoering van het onderzoek zijn in 2010 AIO‟s
en ander personeel geworven en is een start gemaakt met het opstellen
van gedetailleerde projectplannen. De Kick-off van het onderzoek heeft
plaatsgevonden op 16 november 2010. Een aantal onderzoeken is inmiddels gestart, de overige onderzoeken starten aan het begin van
2011.
Een manier om klimaatinformatie te ontsluiten is door middel van de Klimaat Effect Wijzer. Dit is een website voor onderzoekers op zoek naar
data en achtergrondinformatie voor klimaat impact analyses. De Klimaat
Effect Wijzer bevindt zich in een pilot stadium en bevat op dit moment
informatie over de vakgebieden klimaat, natuur, landbouw, water en
landgebruik. De komende drie jaren wordt deze website verder gevuld
met informatie die voortkomt uit het onderzoek uit dit thema. Ook wordt
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de kennis die in dit onderzoeksprogramma ontwikkeld wordt, gebruikt bij
de ontwikkeling van de KNMInext klimaatscenario‟s.

3.7 Governance van klimaatadaptatie (thema 7)
Het onderzoeksprogramma heeft als doel om bestaande kennis te integreren uit de velden van het openbaar bestuur, economie, politicologie
en psychologie. In dit unieke interdisciplinaire programma worden overheidsmaatregelen ontwikkeld en getoetst om zo een bijdrage te leveren
aan:
 De ontwikkeling en implementatie van mogelijke aanpassingsmaatregelen aan klimaatverandering;
 Het vergroten van het aanpassingsvermogen van de samenleving om
de toekomstige klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.
In 2010 is in grote lijnen een onderzoeksagenda vastgesteld samen met
de betrokken hotspots. Hiervoor hebben bilaterale gesprekken plaatsgevonden tussen hotspot partijen en projectleiders. Dit heeft geleid tot een
overzicht van casussen en vragen die in de verschillende hotspots worden uitgevoerd. Ook is vastgesteld met welke casus begonnen zal worden.
Het consortium heeft in 2010 een aantal belangrijke bijeenkomsten georganiseerd zoals een bijeenkomst voor het consortium en de deelnemende hotspots. Om de mogelijkheden voor internationale samenwerking te identificeren, heeft het consortium een internationale startbijeenkomst gehouden op 1 oktober 2010 met de drie buitenlandse partners uit
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Zweden, Groot-Brittannië en Duitsland. Voor de AIO‟s van Thema 7 en
andere geïnteresseerden heeft een eerste workshop over Collaborative
Action Research plaatsgevonden.
Het consortium heeft een concept van een gezamenlijk paper gemaakt
waarin het theoretisch raamwerk voor het programma uiteengezet wordt.
Dit paper is gepresenteerd in Rotterdam tijdens de internationale conferentie „Deltas in times of Climate Change‟, alwaar het consortium prominent aanwezig was. Het artikel zal worden aangeboden aan een tijdschrift.

3.8 Beleidsondersteunende instrumenten (thema 8)
Het consortium zal in dit onderzoeksprogramma instrumenten ontwikkelen om klimaatverandering in nationaal beleid te integreren en baseert
zich mede op resultaten uit vorige onderzoeksprogramma‟s. Het draagt
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bij aan processen binnen ruimtelijke ordening zoals het Deltaprogramma
en de huidige Structuurvisies.
Niet alleen wordt hiermee wetenschappelijk vooruitgang geboekt, maar
de resultaten worden ook in nauwe samenwerking met stakeholders in
de hotspots toegepast.
In 2010 is het merendeel van het personeel geworven. Er ontbreken nog
twee AIO‟s, maar die zullen begin 2011 worden aangesteld. Een aantal
onderzoeken is van start gegaan. De kick-off van het onderzoeksprogramma vond plaats op 19 oktober 2011. De eerste onderzoeksresultaten worden in de loop van 2011 verwacht.
Parallel aan dit onderzoek start aan het begin van 2011 een promotieonderzoek in Jakarta. Deze Indonesische AIO gaat een onderzoek uitvoeren naar beleidsondersteunende instrumenten dat valt binnen een groter
onderzoeksprogramma „Jakarta Climate Adaptation Tools‟ dat uitgevoerd gaat worden in het kader van Delta Alliance (zie hiervoor ook paragraaf 6.2) en dat nauw aansluit bij de problematiek van dit onderzoeksthema en wordt mede begeleid door de consortiumleider van dit thema.
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4 De ontwikkeling van adaptatiestrategieën

4.1 Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën
2010 stond in het teken van de ontwikkeling van een eerste concept van
Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën (ORAS). De ORAS vormt
voor de hotspots de basis voor de programmering van de derde tranche.
Meer over de derde tranche kunt u vinden in de volgende paragraaf.
In de loop van 2010 is gebleken dat de meeste hotspots niet in de gelegenheid zijn geweest inhoudelijke invulling te geven aan hun ORAS.
Hierdoor is het de hotspots niet gelukt om in april 2010 een eerste concept versie gereed te hebben. Kennis voor Klimaat heeft daarom besloten om de hotspots meer intensief te faciliteren bij de eerste ORAS sessies.
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De hotspots worden door Royal Haskoning SMC ondersteund bij het opstellen van regionale adaptatiestrategieën (orasKvK01). Daartoe worden
bijeenkomsten georganiseerd, gefaciliteerd en voorbereid door ervaren
procesbegeleiders. In 2010 zijn er door een aantal hotspots belangrijke
stappen gezet richting regionale adaptatiestrategieën.
In oktober 2010 heeft een ORAS bijeenkomst plaatsgevonden voor de
hotspot Regio Haaglanden waar vertegenwoordigers van verschillende
gemeenten en het Hoogheemraadschap van Delfland ideeën uitwisselden over de ontwikkeling van een regionale adaptatiestrategie. Het resultaat is vastgelegd in het document “Klimaat als Kans in de regio
Haaglanden”. Dat document is op ambtelijk en bestuurlijk niveau besproken.
Voor de hotspot Zuidwestelijke Delta heeft de bijeenkomst in september
2010 plaatsgevonden. Voor deze hotspot is het document “Klimaat als
kans: Positionering en opties van de Kennis voor Klimaat Hotspot” opgesteld.
Na twee voorbereidende gesprekken is de datum van de ORAS bijeenkomst voor hotspot Ondiepe wateren en Veenweidegebieden vastgesteld op 26 mei 2011. Ter voorbereiding is een notitie opgesteld over de
te volgen aanpak en er wordt gewerkt aan een notitie over de programmering van onderzoek in relatie tot de ORAS.
De bijeenkomst voor de Regio Rotterdam zal plaatsvinden op 26 april
2011. De Stadsregio speelt in samenwerking met gemeentewerken Rotterdam een belangrijke rol bij de voorbereiding van deze bijeenkomst
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waar gezocht zal worden naar draagvlak voor, en mogelijke inhoud van,
een regionale adaptatiestrategie.
De ORAS bijeenkomst voor hotspot Droge Rurale gebieden wordt gehouden op 15 juni 2011. Op dit moment vindt een reeks voorbereidende
interviews met de betrokken stakeholders plaats.

4.2 De ORAS als basis voor de derde tranche
In deze derde tranche brengen de hotspots de resultaten uit de diverse
onderzoekslijnen samen ten behoeve van de ontwikkeling van adaptatiestrategieën. De ORAS verduidelijkt waar de kennisleemtes zitten en
op welke terreinen er nog behoefte is aan aanvullend onderzoek en
vormt daarmee het fundament voor de programmering van de derde
tranche.
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De programmering van de derde tranche zal plaatsvinden in intensief
contact met de hotspotcoördinatoren. Ook de mensen van het Deltaprogramma zullen hierbij worden betrokken.
In de laatste maanden van 2010 is een start gemaakt met de vormgeving en de programmering van de derde tranche. Het bestuur heeft een
notitie opgesteld met daarin een eerste voorstel voor de programmering.
Deze wordt tijdens een eerste brainstormsessie op 17 januari 2011 met
de hotspotcoördinatoren besproken.
Voor de hotspot Regio Rotterdam is in de loop van 2010 een projectvoorstel voor de derde tranche de reviewprocedure ingegaan. Het betreft
een voorstel voor een vervolgonderzoek van het project HSRR09 Adaptief bouwen dat aan het begin van 2010 afgerond is.

4.3 Bouwstenen voor nationale adaptatiestrategieën
Het project Bouwstenen voor nationale adaptatiestrategieën (KKF02A;
Bouwstenen NAS) heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kennisdoorwerking en het gebruik van kennis over klimaatverandering op nationaal, regionaal, hotspot en lokaal niveau. Dit gebeurt door middel van
het ontwikkelen en toepassen van planning tools en instrumenten die
overheden ondersteunen bij het vormgeven en implementeren van adaptatiestrategieën.
In de eerste fase wordt de klimaateffectenatlas uitgebreid en verbeterd
en wordt een klimaatmodule ontwikkeld voor het instrument Duurzaam
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heidsprofiel op Locatie (DPL). Deze fase loopt eind april 2011 af. Het
project wordt uitgevoerd in samenwerking en afstemming met het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Ook wordt samengewerkt met het consortium dat in de tweede tranche het onderzoek uitvoert over beleidsondersteunende instrumenten (Thema 8). Om samenhang tussen de twee onderzoeken te kunnen borgen is een gezamenlijke stuurgroep ingesteld.
Tevens vindt afstemming en samenwerking plaats tussen de projecten
Bouwstenen NAS, Thema 8 en het Nationaal Klimaatatelier. Dit laatste is
een Klimaat voor Ruimte project gericht op gemeenten, provincies en
hotspots die niet al via Bouwstenen NAS of Thema 8 worden bediend.
Het Nationaal Klimaatatelier brengt klimaatkennis in bij de uitwerking van
ruimtelijke visies en draagt er zorg voor dat deze kennis meegenomen
wordt in de praktijk.
Op basis van de resultaten van fase 1 van het Bouwstenen NAS project
wordt nagegaan hoe een eventuele vervolgfase kan worden ingericht.
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5 Analyse van de organisatie van transdisciplinair onderzoek
Het Rathenau Instituut is in 2010 gestart met de uitvoering van het project “Comparative Monitoring of Knowledge for Climate”. Dit project
(SSA01) vindt gedurende de looptijd van Kennis voor Klimaat plaats. Het
Rathenau Instituut analyseert in zijn onderzoek hoe Kennis voor Klimaat
en andere transdisciplinaire onderzoeksprogramma‟s op het gebied van
klimaatadaptatie functioneren. Het instituut onderzoekt of de aanpak en
organisatie van Kennis voor Klimaat voor dit soort programma‟s effectief
is. Tevens wordt gekeken welke factoren bijdragen aan succesvolle
transdisciplinaire kennisontwikkeling. Het onderzoek levert zowel specifieke inzichten op over Kennis voor Klimaat, als algemene inzichten ten
behoeve van de aansturing en inbedding van toekomstige transdisciplinaire programma‟s en de governance van transdisciplinair onderzoek.
In 2010 zijn twee AIO‟s aangesteld voor de uitvoering van dit onderzoek.

37

Een van de AIO‟s heeft in de loop van het jaar besloten om niet verder te
gaan met het onderzoek. De verwachting is dat aan het begin van 2011
deze positie vervuld wordt.
De tweede AIO werkt aan een internationaal vergelijkend onderzoek
naar de organisatie en financiering van klimaatwetenschap. Hiervoor zijn
25 onderzoeksprogramma‟s geselecteerd in veertien landen. Met een
schriftelijke vragenlijst wordt aan programmamanagers, experts werkzaam bij organisaties die klimaatonderzoek financieren en klimaatonderzoekers gevraagd om feitelijke informatie over en klimaatonderzoek en
hun persoonlijke perspectief hierop. In het kader hiervan is een bibliometrische analyse van klimaatonderzoek in de geselecteerde landen uitgevoerd.
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6 Internationale arena’s

6.1 Delta Alliance
Delta Alliance (DA) is een netwerk dat zich richt op het verbeteren van
de veerkracht van deltas in de wereld door middel van gezamenlijke
kennisontwikkeling en kennisdeling. DA is gestart met vier focus delta‟s
in: Californië, Indonesië, Vietnam en Nederland. Andere deltagebieden
die interesse hebben om zich aan te sluiten zijn gesitueerd in Bangladesh, Brazilië, China, Egypte en New Orleans.
Tijdens de internationale conferentie „Deltas in times of Climate Change‟
in Rotterdam (29 september t/m 1 oktober 2010) is de Delta Alliance officieel gelanceerd. Dit was de belangrijkste mijlpaal van de tweede fase
van het project „Launching the Delta Alliance‟ (HSINT01B) waarin de or-
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ganisatorische inrichting, het helder krijgen van de focus van DA, de uitbreiding van het netwerk en de uitvoering van de eerste projecten centraal stonden. In 2010 is in overleg tussen Delta Alliance en Kennis voor
Klimaat besloten om een stichting op te richten: „Delta Alliance International‟.
DA heeft een budget beschikbaar voor de uitvoering van projecten. Tijdens de tweede fase is een aantal projecten uitgevoerd (zie kader) en
zijn mogelijke projecten verkend die in het kader van DA uitgevoerd kunnen worden. De projecten die gefinancierd worden, dienen doel en missie van DA te ondersteunen door de gezamenlijke ontwikkeling en uitwisseling van kennis en de verbinding van deltagebieden wereldwijd om
zo de veerkracht van deltagebieden te vergroten.

Het eindrapport van de tweede fase, die 31 december 2010 afloopt,
heeft in de laatste maand van 2010 een externe review ondergaan. Op
basis van de resultaten van de tweede fase wordt bekeken op welke wijze de activiteiten gecontinueerd worden in fase 3 (HSINT01C).
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6.2 Voorbereiding twee AIO-onderzoeken Jakarta
In 2010 is in het kader van Delta Alliance een verkennend onderzoek
gestart waarin twee promotieonderzoeken naar instrumenten ten behoeve van klimaatbestendige ruimtelijke inrichting en watermanagement in
Jakarta worden ingericht.
Twee Indonesische AIO kandidaten zijn geselecteerd voor de uitvoering
van dit onderzoek: „Jakarta Climate Adaptation Tools: Tools and capacity
building for climate Proof integrated spatial planning and flood risk management‟. Zij ontwikkelen samen met het Nederlandse projectteam en
in samenwerking met partijen in Indonesië het voorstel voor het onderzoek.
Naar verwachting kunnen de AIO‟s medio 2011 van start gaan. De AIO‟s
worden ieder aangesteld bij een Indonesische universiteit (Universitas
Gadjah Mada teYogyakarta en Bogor Agricultural University te Bogor) en
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zullen mede vanuit de tweede tranche thema‟s Waterveiligheid (Thema
1) en Beleidsondersteunende instrumenten (Thema 8) begeleid worden.
De promotieonderzoeken sluiten nauw aan bij de problematiek van deze
onderzoeksthema‟s.
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7 Kennistransfer en – communicatie
De Kennistransfer (KT) van Kennis voor Klimaat richt zich op het ontsluiten van de (wetenschappelijke) kennis uit Kennis voor Klimaat-projecten.
De KT bevordert de doorstroom van wetenschappelijke kennis naar de
praktijk en van praktijkkennis richting de wetenschap. Dat gebeurt door
het organiseren van nationale en internationale bijeenkomsten, het voorbereiden van cursussen en door ondersteuning van de hotspots en consortia bij kennisdoorwerking. Daarnaast ontwikkelt de KT folders, brochures en digitale nieuwsbrieven (zie Bijlage III).
Een opsomming van alle KT-activiteiten die in 2010 hebben plaatsgevonden, is opgenomen in Bijlage IV.

7.1 Deltas in Times of Climate Change
Een hoogtepunt in 2010 was de conferen-
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tie Deltas in Times of Climate Change.
Ongeveer 1150 deelnemers uit binnen- en
buitenland namen gedurende drie dagen
kennis van de laatste ontwikkelingen op
het gebied van klimaatwetenschap en
-praktijk.
De conferentie was een groot succes. De
deelnemers debatteerden In meer dan 70
sessies over klimaatadaptatiestrategieën
voor delta‟s en delta-steden. Tussen wetenschappers, beleidsmakers en uitvoerders werden veel contacten gelegd, hernieuwd en verdiept. Belangrijke
gasten tijdens de opening waren o.a. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Willem Alexander die de openingsspeech hield. Ook aanwezig waren de
de vice-minister van Milieu uit Vietnam Nguyen Thai Lai, de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb, de Deltacommissaris Wim Kuijken
en de burgemeester van New Orleans Cedric Grant. Deze laatste gaf
een boeiende presentatie over de stand van zaken in New Orleans vijf
jaar na Katrina. Andere sprekers waren o.a. Michael Oppenheimer, Martin Parry, Pavel Kabat en Malcolm Smith.
Van de conferentie is een volledig rapport op internet beschikbaar.
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7.2 Klimaat als Kans
Gekoppeld aan de brochure Klimaat als Kans die in 2010 is ontwikkeld is
een expositie gemaakt die op 17 september is geopend door toenmalig
minister van VROM Tineke Huizinga.
De expositie heeft twee weken bij het
ministerie van VROM gestaan en is
daarna naar verschillende locaties
gereisd. De expositie is nog steeds
beschikbaar.

7.3 Website bezoek
Het gezamenlijke portaal werd in 2010 minder vaak bezocht dan in 2009,
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ondanks de sterke uitbreiding van het informatie aanbod in 2010. Het
aantal bezoekers op de Kennis voor Klimaat site nam in 2010 niet toe;
het aantal opgevraagde pagina‟s, hits en de bandbreedte echter wel,
zelfs meer dan de gezamenlijke portal in het laatste kwartaal van 2010.
De themapagina Klimaat als Kans heeft daar een belangrijke bijdrage in
gehad, maar ook die van de hotspots Regio Rotterdam, Haaglanden en
Grote rivieren. De meest bezochte pagina‟s zijn die van de organisatie
en programma rubrieken, de subsidie informatie pagina‟s en natuurlijk de
publicaties.

7.4 Social media
In 2010 is de KT gestart met een intensieve verkenning van de mogelijkheden van social media voor kennisverspreiding en –uitwisseling. In het
kader hiervan is een brainstormsessie met professionals georganiseerd.
Vooralsnog worden social media ingezet om in nauwer contact te komen
met het bestaande netwerk en om het netwerk uit te breiden. KT maakt
gebruik van:
 Youtube voor het delen van video‟s;
 Flickr voor het delen van foto‟s;
 Linkedin voor het voeren van discussies via Platform Climate Research The Netherlands;
 Twitter voor het verstevigen van de klimaatcommunity en het netwerk met dagelijkse korte berichtjes via twitter.com/climateNL.
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Binnen enkele maanden na de start trok de twitterstream van ClimateNL
al +600 volgers. De Linkedin groep had eind 2010 bijna 200 leden. Een
aanzienlijk deel daarvan bestaat uit beleidsmedewerkers provincies, waterschappen en medewerkers van advies- en ingenieursbureaus.

7.5 Communicatiestrategie
Eén van de belangrijkste resultaten in 2010 was een Communicatie- en
kennisdoorwerkingstrategie. Een kennisdoorwerkingstrategie bestaat uit
een valorisatielijn en een communicatie- en disseminatielijn. Besloten is
om voor de communicatie- en disseminatielijn een strategie uit te werken. Voor de valorisatielijn wordt dit gedaan in 2011 in een apart traject.
De strategie benoemt primaire doelgroepen, zijnde beleidsmakers en
bedrijfsleven, die besluiten nemen over investeringen in de ruimtelijke
ordening en infrastructuur. Ook is er beperkt ruimte voor activiteiten voor
(hbo) studenten en scholieren. Aan nieuwe ontwikkelingen zoals het
communiceren met social media wordt veel aandacht besteed.
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Een van de invalshoeken van de communicatiestrategie is het zoeken
naar samenwerking en synergie met andere partijen. Als Kennis voor
Klimaat een andere organisatie, die belang heeft bij het delen van kennis, kan inspireren om een leidende rol te nemen bij het opzetten van
een leertraject, het organiseren van een symposium of het aanbieden
van kennis aan scholieren, dan kan het effect groter zijn, terwijl het relatief minder tijd en geld kost.
Middelen die hiervoor gebruikt worden zijn:
 Symposia, conferenties en workshops;
 Media;
 Publicaties;
 Cursussen;
 Exposities.
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8 Samenwerking

8.1 Samenwerking in Nederland
Klimaat voor Ruimte
Het zusterprogramma Klimaat voor Ruimte loopt aan het eind van 2011 af. Omdat het onderzoek dat in beide programma‟s uitgevoerd wordt aan elkaar gerelateerd is en om te stimuleren dat kennis dat in het ene programma ontwikkeld is,
doorstroomt naar het andere programma, is het belangrijk dat er samengewerkt
wordt.
Deze samenwerking vindt al vanaf de start van Kennis voor Klimaat op diverse
manieren plaats. Zo is er gedeeltelijk een personele unie, worden een aantal
projecten zoals „Bouwstenen NAS‟ financieel ondersteund door beide programma‟s en worden er gezamenlijk brochures uitgegeven en evenementen georga-
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niseerd. De websites van de beide programma‟s zijn in 2009 aan elkaar gekoppeld met een gezamenlijke portaal. De integratie van beide websites is in 2010
voortgezet.
Ook op directieniveau is de relatie in 2010 verder bestendigd door het voortzetten van het gezamenlijk vergadergremium: het bestuurscomité KvK/KvR. Hierin
worden gezamenlijke initiatieven en onderwerpen die beide programma‟s aangaan, besproken en vindt op dit niveau besluitvorming plaats over gezamen-lijke
activiteiten en projecten.
Planbureau voor de Leefomgeving
Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte werken samen met het PBL aan de
ontwikkeling van adaptatiestrategieën. In 2009 zijn beide onderzoeksprogramma's met het PBL overeengekomen om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een advies over het klimaatbestendig maken van Nederland.
Ten behoeve van dit advies zijn in 2010 tien studies uitgevoerd naar deelaspecten van het adaptatievraagstuk. Vijf studies zijn gefinancierd door Kennis voor
Klimaat en Klimaat voor Ruimte. In twee bijeenkomsten (voorjaar en najaar) zijn
deze studies besproken en gereviewed en is gediscussieerd over de betekenis
ervan voor het eindadvies. De deelrapporten worden in 2011 gepubliceerd. In
het voorjaar van 2011 komt ook het eindadvies van het PBL uit, getiteld 'Nuchter
omgaan met klimaatverandering'.
NWO Duurzame Aarde
Uit de gezamenlijk call door NWO Duurzame Aarde en Kennis voor Klimaat zijn
vijf projecten met elk twee postdocs voortgekomen; de projecten hebben een
looptijd van twee jaar. Het betreft onderzoek naar aanpassing aan klimaatverandering en naar de relatie tussen landgebruik en klimaatverandering. Het pro
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gramma heeft een omvang van 1,5 miljoen euro. De bijdrage van Kennis voor
Klimaat hierin is 0,5 miljoen euro. Vanaf augustus 2010 zijn de postdoc projecten
gestart. Aan het eind van 2012 moeten alle projecten afgerond zijn. De financieel-administratieve verantwoordelijkheid voor deze projecten wordt gedragen
door NWO. Kennis voor Klimaat draagt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten met betrekking tot publiciteit en communicatie. Kennis voor Klimaat streeft
ernaar de projecten zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij het onderzoek dat
in de tweede tranche uitgevoerd wordt.
De vijf projecten zijn:
1.

Bridging the gap between stakeholders and climate modellers: demanddriven adaptation assessment for uncertain changes in weather extremes
(Planbureau voor de Leefomgeving)

2.

Connecting micro and macro: bringing case-studies and model-based approaches together in analysing patterns of vulnerability to global environmental change (Wageningen Universiteit en Researchcentrum)
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3.

Exploring adaptation pathways for sustainable river management into the
uncertain future (Universiteit Utrecht)

4.

IGLO: Integrating global and local assessment models; improving an integrated multi-scale modelling framework to assess the interrelationships between land use and climate change (Vrije Universiteit Amsterdam)

5.

INSPIRATOR: INtegrated analysis of the Science-Policy Interface in Research projects on global change and sustainability: implications for AcTORs
involved in the co-production of knowledge (Universiteit Maastricht)

Oprichting Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling
Het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGo) is een gezamenlijk initiatief
van het ministerie van VROM, Kennis voor Klimaat en Urgenda en is in september 2010 van start gegaan. De 25 leden van het platform zijn afkomstig uit diverse disciplines. Het platform bouwt voort op de vele Nederlandse praktijkervaringen waarbij gestreefd wordt naar duurzame gebiedsontwikkeling en heeft de
ambitie om te komen tot een integrale visie en een aantal nieuwe concepten en
handvatten waarmee partijen verder kunnen worden geholpen bij het realiseren
van integrale duurzaamheidambities.
Het platform DGo komt drie à vier keer per jaar plenair bij elkaar onder leiding
van de onafhankelijk voorzitter: Wouter de Jong. Ten behoeve van de besluitvorming over de inzet van mensen en middelen is een kerngroep ingesteld waarin ook Kennis voor Klimaat is vertegenwoordigd.
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Kennis voor Klimaat kan met een review team gebieden beoordelen en aangeven in welke mate die gebieden klimaatbestendig ontwikkeld zijn of worden. In
het voorjaar 2011 wordt een procedure ontwikkeld om te bepalen hoe die gebieden geselecteerd zullen worden.
Deltaprogramma
In 2010 heeft het in 2009 gestarte proces van verdere afstemming tussen het
onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma zich voortgezet.
Begin 2010 is begonnen met verkenning, voorbereiding en contactlegging. In
mei kreeg dit een vervolg door het uitvoeren van een quickscan van aanknopingspunten en in juni is een intentieverklaring tot samenwerking getekend door
de Deltacommissaris en de directie van Kennis voor Klimaat.
De Deltacommissaris was een van de plenaire sprekers tijdens de internationale
conferentie “Deltas in times of Climate Change”.
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In oktober is een overleg geweest tussen de deelprogrammadirecteuren van het
Deltaprogramma en consortiumleiders en hotspotcoördinatoren van Kennis voor
Klimaat. Tussen een aantal hotspots en consortia enerzijds en deelprogramma‟s
anderzijds is hieruit een eerste afstemming voortgekomen. Hieraan zal in 2011
nog verder invulling gegeven worden.
De verwachting is dat ook andere relaties versterkt worden, zoals tussen de
cross-cutting thema‟s (Thema‟s 6, 7 en 8) in de tweede tranche van Kennis voor
Klimaat met het Deltaprogramma.

8.2 Samenwerking in Europees verband
Circle ERA-Net 2
Kennis voor Klimaat neemt namens de betrokken kennisinstellingen en universiteiten in Nederland deel aan het door de EU gefinancierde project CIRCLE2ERA-Net. Het ministerie van I&M is vertegenwoordigd in de advisory board van
CIRCLE2-ERA-Net.
CIRCLE-2 is een netwerk in het kader van de European Research Area (ERA).
Kennis voor Klimaat is partner in dit Europese netwerk van nationale onderzoeksprogramma's op het gebied van klimaatimpacts, kwetsbaarheid en adaptatie. Kennis voor Klimaat richt zich in dit programma op het delen van kennis en
op het versterken van de science-policy interface. Kennis voor Klimaat heeft
hiermee het stokje overgenomen van Klimaat voor Ruimte dat betrokken was bij
het eerste CIRCLE-ERA-Net project.
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Met het Zweedse SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) is
Kennis voor Klimaat leider van het werkpakket SHARE, dat gericht is op het uitwisselen van informatie tussen de landen.
Tot nu toe zijn in dit kader twee workshops georganiseerd. De eerste vond
plaats in november 2010 in Stockholm en was gericht op het omgaan met en
communiceren over onzekerheden in klimaatimpactonderzoek. De tweede wordt
georganiseerd op 11-12 januari 2011 bij het Europese Milieu Agentschap in Kopenhagen in het kader van het IS-ENES project (InfraStructure for the European
Network of Earth System modellers) en is gericht op het specificeren van de behoefte aan data van klimaatmodellen die nodig zijn voor het doen van impact- en
adaptatieonderzoek.
Tijdens de conferentie “Deltas in Times of Climate Change" in Rotterdam werd in
het kader van CIRCLE-2 een sessie georganiseerd om de mogelijkheden te verkennen om tot meer samenwerking te komen tussen Europese delta's: "Deltas in
Practice - opportunities for research and policy collaboration". Voor 2011 worden
verdere workshops gepland.
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Joint Programming Initiative Climate
Nederland is één van de zes Europese landen die het initiatief hebben genomen
om te komen tot een "Joint Programming Initiative" (JPI) op het gebied van klimaatonderzoek. Dit programma zou zich moeten richten op efficiënter, kwalitatief beter, en beleidsrelevant, vraaggestuurd klimaatonderzoek in transnationaal
verband. De Europese Commissie heeft groen licht gegeven om dit initiatief het
komende jaar verder te ontwikkelen. Kennis voor Klimaat speelt hierin een belangrijke rol, onder meer via het schrijven van een Visiedocument.
KLIMZUG
In Duitsland is in 2008 het onderzoeksprogramma KLIMZUG gestart. Dit onderzoeksprogramma heeft een nagenoeg gelijke looptijd als Kennis voor Klimaat en
heeft een soortgelijk doel als Kennis voor Klimaat: klimaatadaptatie met een focus op de regionale schaal. In 2011 zal verder bekeken worden hoe deze programma‟s van elkaar kunnen leren en op welke manier samenwerking het beste
vorm gegeven kan worden.
Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het houden van gezamenlijke conferenties en samenwerking over de onderwerpen Waddenzee, grote rivieren,
steden en het Climate Service Center.
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9 Organisatieontwikkelingen

9.1 Toezicht en advies
9.1.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2010 drie keer vergaderd. Tijdens de vergadering
in juni 2010 heeft de Raad de Jaarrekening 2009 goedgekeurd evenals het
Jaarverslag 2009. In december 2010 is het Jaarplan 2011 geaccordeerd.
Onderwerpen die de Raad van Toezicht in de vergaderingen besproken heeft
zijn onder meer:
 De onderzoeksprogrammering en de voortgang van de 2e tranche, met
betrekking tot de ingediende proposals. De Raad van Toezicht houdt toezicht
hierop en geeft advies over de procedurele, organisatorische en inhoudelijke
aspecten.
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 De voorbereiding van de Maatschappelijke Advies Raad en
Wetenschappelijke Advies Raad.
 De communicatiestrategie en mogelijkheden daarbinnen m.b.t. educatie,
voorlichting etc.
 Verdere strategische ontwikkelingen binnen het onderzoeksprogramma en
externe ontwikkelingen.
 De Raad van Toezicht heeft advies uitgebracht over de ontwikkeling van de
Delta Alliance.
Tijdens de Internationale conferentie „Deltas in times of Climate Change‟ in Rotterdam heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, prof.dr. Veerman, een
prominente rol gespeeld bij de lancering van de Delta Alliance. Tevens heeft
prof.dr. Veerman de conferentie met een speech afgesloten.
In het kader van het ontwikkelen van de communicatie strategie zijn er met leden
van de Raad van Toezicht één-op-één gesprekken gevoerd, waarin ideeën en
adviezen besproken werden.
De audit committee, waarin vanuit de Raad van Toezicht de heren Cerfontaine
en Zachariasse zitting hebben, kwam twee maal bijeen. de audit committee fungeert als “voorportaal” voor de bespreking van financiële onderwerpen in het
overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Aan de orde kwamen
onder meer het financieel verslag 2009, het jaarplan 2011 en het treasury beleid.
In de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben
verder beraadslagingen plaatsgevonden over:
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 Project SSA van het Rathenau Instituut;
 Klimaatonderzoek en IPCC;
 Voortgang Nationale en regionale adaptatiestrategie;
 Samenwerking met het Deltaprogramma;
 Programmering 3e tranche;
 Cofinanciering;
 Voortgang projecten.
Samenstelling Raad van Toezicht in 2010:
prof.dr. C.P. Veerman, voorzitter, dr. G.W. Noomen, prof.dr.ir. L.C. Zachariasse,
mevrouw M.M. Kool, mevrouw S.M. Dekker, prof.drs. G.J. Cerfontaine.

9.1.2 Bestuurs AdviesRaad
De Bestuurs AdviesRaad (BAR) heeft in 2010 twee maal vergaderd. In deze
adviesraad zijn de drie betrokken ministeries (VROM, LNV en VenW) vertegenwoordigd op DG-niveau. Daarnaast zijn de bestuurders van de zes kennisinstellingen die als „founding fathers‟ hebben opgetreden van Kennis voor Klimaat
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vertegenwoordigd in de BAR. De BAR heeft vooral een functie in het zorgdragen
voor een goede afstemming tussen het beleid van de kennisinstellingen, het
Kennis voor Klimaat-programma en de beleids- en onderzoeksagenda‟s van de
ministeries.
De BAR heeft in zijn vergaderingen onder andere gesproken over belangrijke
onderdelen van het Kennis voor Klimaat-programma:
 de werkwijze bij de tweede tranche;
 de eerste resultaten van de eerste tranche;
 de sturing op de consortia, die de thema‟s van de tweede tranche uitwerken;
 richting geven aan de ontwikkeling van de Delta Alliance.
Samenstelling Bestuurs AdviesRaad in 2010:
drs. C.B.F. Kuijpers (voorzitter), dr. M.J. van Bracht, ir. C.T. Slingerland,
drs. R. Peters, ir. A.N. Wouters, dr. H. Baayen, prof.dr.ir. P. Vellinga,
prof.dr. P.P.J. Driessen, ir. C.L. van Deelen, drs.ing. R.J Schoonman,
dr. A.G.J. Sedee (secretaris),prof.dr. F. Berkhout, prof.dr.ir. W. van Vierssen,
dr. H.W. Haak, prof. dr. G.J. van der Zwaan, drs. J.H. de Groene.
In november 2010 is drs. W. Kuijken, deltacommissaris, toegetreden tot de BAR.

9.1.3 Programmaraad
De Programmaraad heeft een belangrijke adviserende rol in de programmering
van het onderzoeksprogramma, in de subsidieaanvragen en in de voorbereiding
van de verschillende evaluaties van het programma. Belangrijke en bepalende
momenten in 2010 waren de advisering over:
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 Jaarplan 2011;
 Delta Alliance;
 Goedkeuring van themavoorstellen in de tweede tranche;
 Cofinanciering van de tweede tranche, waaronder de garantiestelling;
 Visies op (regionale) adaptatiestrategieën;
 Samenwerking en afstemming met PBL en Deltaprogramma;
 Internationale verbanden.
De samenstelling van de Programmaraad is in het voorjaar van 2010 gewijzigd.
De KKF-leden zijn teruggetreden en in hun plaats is uit elk van de zes kennisinstellingen een vertegenwoordiger toegetreden.
De nieuwe samenstelling van de Programmaraad is:
prof.dr.ir. P. Vellinga, ir. C.L. van Deelen, prof.dr. P.P.J. Driessen (Bestuur KvK);
drs.ing.R.J. Schoonman (KvK coördinator penvoerend ministerie I&M);
ir. R.H. van Waveren, drs. P. van den Brink, ir. C.J.S. Paauwe,
drs. N. Landsman, drs. F.B.A. van Lamoen, drs. A. Molenaar,
prof.dr.J.T.A. Verhoeven, ir. P. Oortwijn (vertegenwoordiging hotspots);
prof.dr.M.J. Dijst, dr. R.F. van Oss, ir.C. Bremmer, dr. J.C.J. Kwadijk,
prof.dr. F.G.H. Berkhout, prof. dr. A.A.M. Holtslag (vertegenwoordiging kennisin-
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stellingen); ir. F. de Pater, prof.dr.W. van Vierssen (Kennistransfer).

9.1.4 Wetenschappelijke Advies Raad en Maatschappelijke AdviesRaad
In 2010 was de eerste tweejaarlijkse monitoring van het Kennis voor Klimaat
programma gepland door een Wetenschappelijke en een Maatschappelijke Adviesraad. De adviesfunctie van deze raden is aanvullend aan de toezichthoudende functie van de Raad van Toezicht. De bestuursraden van Kennis voor
Klimaat en Klimaat voor Ruimte hebben besloten tot de instelling van een gezamenlijke Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en Maatschappelijke Adviesraad
(MAR). Een gezamenlijke WAR en MAR zijn wenselijk omdat Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte complementair zijn in hun scope op klimaatadaptatie en in hun transdisciplinaire aanpak, ook al zijn ze verschillend gefaseerd.
In de eerste helft van 2010 zijn de leden van deze raden benoemd.
Voor de MAR is een reflectiedocument opgesteld met 8 vragen aan de MARleden met een bijlage waarin cijfers en feiten zijn opgenomen. Helaas kon de
bespreking in november 2010 geen doorgang vinden, aangezien er te weinig leden aanwezig konden zijn. De MAR vergadering is daarom doorgeschoven naar
mei 2011.
De WAR vergadering zal in maart 2011 plaatsvinden.
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10 Financieel overzicht
De cijfers in dit hoofdstuk zijn ontleend aan de door PricewaterhouseCoopers
(PwC) goedgekeurde jaarrekening.

10.1 Projecten
In het kader van de derde beschikking was ultimo 2010 door de Raad van Bestuur van Kennis voor Klimaat (RvB) aan 51 inhoudelijke projecten goedkeuring
verleend. Het betreft 43 projecten die worden uitgevoerd in de eerste tranche
van het Kennis voor Klimaat programma en acht projecten in het kader van de
tweede tranche. Met de uitvoering van deze 51 projecten is in totaal een subsidiebedrag gemoeid van € 28.828.744,-.
Ultimo 2009 bedroeg het aantal inhoudelijke projecten dat was gestart 33. Het
betrof projecten in de eerste tranche waarmee in totaal een subsidiebedrag van
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€ 6.502.342,-. was gemoeid. In de loop van 2010 is derhalve voor een subsidiebedrag van € 22.326.402 toegekend aan nieuwe projecten, waarvan het overgrote deel (€ 20.150.000) aan de acht projecten in de tweede tranche.
Daarnaast waren ultimo 2010 in het kader van de uitwisseling en doorwerking
van de kennis die binnen Kennis voor Klimaat ontwikkeld wordt, twee projecten
Kennistransfer goedgekeurd. Hiermee is in totaal een subsidiebedrag gemoeid
van € 780.461,-.
Ultimo 2010 waren 12 van de 43 projecten in de eerste tranche en een Kennistransfer project afgerond. Dit houdt in dat de projecten zowel inhoudelijk als financieel door de RvB waren goedgekeurd. Aan de inhoudelijke rapportage lag in
vrijwel alle gevallen een review door onafhankelijke deskundigen ten grondslag.
Voor het kunnen verlenen van een akkoord van de financiële rapportage wordt
een goedkeurende controleverklaring vereist door een accountant2. Tevens waren ultimo 2010 nog vier projecten geëindigd die financieel konden worden
goedgekeurd maar waaraan de RvB nog zijn inhoudelijke goedkeuring moest
verlenen.

10.2 Risico’s
Alle projecten waaraan door Kennis voor Klimaat een subsidie wordt toegekend,
worden 2 maal per jaar geëvalueerd op inhoudelijke voortgang, mede in relatie
2

Voor toegekende subsidiebedragen < € 10.000,- is geen controleverklaring vereist, slechts

een rechtsgeldig ondertekende verklaring van de projectpartij incl. een financiële rapportage.
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tot de financiële besteding in het project. Als onderdeel van de evaluatie wordt
aan projectpartijen gevraagd om een inhoudelijke en financiële rapportage. Op
basis hiervan vinden voortgangsgesprekken plaats met de projectleiders van alle
onderzoeksprojecten. De bevindingen van deze voortgangsgesprekken worden
in een „risicotabel‟ gerapporteerd aan de RvB. Op basis van de rapportage heeft
de RvB geconstateerd dat de uitvoering van één project in gebreke blijft en derhalve een risico vormt. De bij het onderzoeksproject betrokken uitvoerende projectpartij is formeel in gebreke gesteld. Indien de geconstateerde gebreken niet
worden hersteld binnen de contractueel vastgestelde periode van 60 dagen, zal
de subsidieovereenkomst met deze projectpartij worden ontbonden en zal het
voorschot van € 60.000,-, dat bij aanvang van het project is verstrekt, worden
teruggevorderd. Buiten het bovengenoemde project zijn er door de RvB geen
risico‟s vastgesteld.

10.3 Subsidietoekenning en -realisatie
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Zoals reeds in 10.1 is aangegeven was ultimo 2010 voor een bedrag van
€ 28.828.744,- aan subsidie toegekend aan onderzoeksprojecten in de eerste en
tweede tranche en voor een bedrag van € 780.461,- aan Kennistransferprojecten. Daarnaast was voor een bedrag van € 2.925.286,- toegekend aan de bekostiging van de overhead van het programma. Deze kosten bestaan uit personele kosten van de RvB en Programmabureau en materiële- en advieskosten.
In totaal was op 31 december 2010 hiermee voor een bedrag van € 32.534.491,aan subsidie toegekend, ofwel ruim 70 % van het budget van 46 miljoen euro
dat beschikbaar is voor de uitvoering van het hoofdprogramma van Kennis voor
Klimaat.
De verdeling van de toegekende subsidie over onderzoeksprojecten, kennistransfer en overheadkosten is weergegeven in figuur 1.

Figuur 1: Verdeling van de toegekende subsidiemiddelen op 31 december 2010
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In 2010 is voor een bedrag van € 9.457.398,- uitgekeerd aan subsidies, waarvan
€ 7.933.792,- voor onderzoeksprojecten in de eerste en tweede tranche en voor
kennistranferprojecten. Het resterend bedrag van € 1.523.606,- werd uitgekeerd
voor het bekostigen van de overhead.
Het bedrag dat in 2010 werd uitgekeerd aan onderzoek- en kennistransferprojecten is ruim een factor 4 hoger dan het subsidiebedrag dat hiervoor in 2009 werd
uitgekeerd. Het is echter ca. 23% lager dan het bedrag dat in het Jaarplan 2010
werd begroot. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
1. De start van de uitvoering van projecten in de tweede tranche vond later
plaats dan gepland doordat de betrokken projectpartijen pas een contractuele
verplichting wilden aangaan nadat zij voldoende zekerheid hadden over de
cofinanciering;
2. De uitvoering van een aantal projecten in de eerste tranche liep vertraging
op;
3. De reservering in het jaarplan 2010 voor de derde tranche heeft niet tot uitgaven geleid in dit jaar.
De „overheadratio‟ heeft zich in 2010 gunstig ontwikkeld ten opzichte van 2009.
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In 2010 bedroegen de overheadkosten ca. 16% van de totale subsidie die werd
uitgekeerd, t.o.v. een overheadratio van 48% in 2009. De belangrijkste oorzaak
voor deze gunstige ontwikkeling is de toegenomen projectactiviteiten. Daarnaast
werd in 2010 door kostenbesparing en efficiencywinst een vermindering van de
overheadkosten met 15% gerealiseerd ten opzichte van 2009.
Indien de overhead wordt berekend op basis van de som van „verstrekte subsidies aan projecten‟ en „ingebrachte cofinanciering‟ bedroeg de overheadratio
10% (2009: 28%).
De RvB streeft er onverminderd naar dat deze laatste ratio over de gehele looptijd van het programma maximaal 10% bedraagt.

10.4 Financiën
Op 31 december 2010 beschikte de Stichting Kennis voor Klimaat over
€ 6.317.717,- aan liquide middelen. Dit is een afname van € 2.271.785,- ten opzichte van ultimo 2009. Deze afname is het gevolg van het feit dat het voorschot
dat van het ministerie van I&M werd ontvangen naar beneden was bijgesteld
door het ministerie ten opzichte van wat was aangevraagd. Hierdoor is er „ingeteerd‟ op het banksaldo.
De liquide middelen worden conform het beleid dat is geformuleerd in het
treasury statuut van de Stichting Kennis voor Klimaat uitgezet bij financiële instellingen met minimaal een AA-rating, afgegeven door een erkend rating
agency. De verdeling van de uitzetting van liquide middelen wordt nader gespecificeerd in hoofdstuk 4 „Toelichting op de balans‟ van de financiële jaarrekening.
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Over het jaar 2010 is een positief financieel resultaat gerealiseerd van
€ 166.840,-. Dit resultaat is geheel gerealiseerd uit de rente die is ontvangen op
het uitzetten van liquide middelen. Het resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve bedraagt per 31 december 2010
€ 341.375,-.
De bestemmingsreserve kan aangewend worden:
1. ter dekking van niet-subsidiabele kosten/uitgaven door de RvB en het Programmabureau; en/of
2. voor kosten/uitgaven, die op zich subsidiabel zijn, maar de voor het programma beschikbare middelen overschrijden.
In verband met de nu reeds voorziene uitloop van het programma met naar verwachting tenminste één jaar ten opzichte van de oorspronkelijke planning, wordt
deze aangewend voor de financiering van personele en materiële kosten voor
de Raad van Bestuur en het Programmabureau.

10.5 Cofinanciering
56

De Stichting Kennis voor Klimaat heeft middels de Beschikking voor het hoofdprogramma (de Kernbeschikking Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat
van de minister van I&M van 17 februari 2009) de verplichting om gedurende de
looptijd van het programma voor een bedrag van € 23 miljoen aan cofinanciering
in te brengen. Dit naast het subsidiebedrag van € 46 miljoen dat totaal beschikbaar kan worden gesteld.
Over de projecten die ultimo 2010 inhoudelijk en financieel waren afgerond,
werd een cofinanciering gegenereerd van € 2.546.555,- op een totaal verstrekt
subsidiebedrag van € 5.360.861,-. Dit is enigszins minder dan de beoogde 50%
op subsidie die is verstrekt, echter in de aanvangsfase van het programma is
verhoudingsgewijs een groot deel van de subsidie toegewezen aan activiteiten
met een lage cofinancieringbijdrage, zoals financiering van de leden van de
Raad van Bestuur en van het Programmabureau.
Daarnaast kan op basis van de financiële rapportages over de activiteiten tot en
met 31 december 2010 worden afgeleid, dat per die datum in lopende projecten
een totaal aan cofinanciering van € 3.822.181 is gerealiseerd op een totaal aan
gerapporteerde subsidiebestedingen van € 5.176.523.
In de subsidieovereenkomsten die in de periode tot en met 31 december 2010
zijn aangegaan, wordt een bedrag aan cofinanciering voorzien van
€ 26.542.300,-. Dit is ruim 81% van de subsidiebijdragen die in de overeenkomsten worden toegezegd. In de planning ligt Kennis voor Klimaat daarmee goed
op schema. Op basis van de reeds gerealiseerde cofinanciering en de verwachtingen voor de toekomst, gaat de Raad van Bestuur ervan uit dat de verplichting
van € 23 miljoen aan cofinanciering over de hele looptijd van het programma kan
worden gerealiseerd.
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Bijlage I. Overzicht van projecten in de eerste tranche
Projectnummer
Kennis Klimaat Faciliteit
KKF01A
Modelplatform - Future Weather

3

Titel

Status

(Geplande) looptijd

In uitvoering

01-09-2009 / 31-12-2011

KKF01B

Modelplatform - Coupling

In uitvoering

01-02-2009 / 31-12-2010

KKF01C

Modelplatform - Tailoring

In uitvoering

01-06-2009 / 30-06-2011

KKF02A

Bouwstenen NAS

In uitvoering

01-11-2009 / 30-04-2011

KKF03

Coördination, monitoring and strategy of the Climate Knowledge Facility

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2009 / 31-12-2009

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2009 / 31-12-2009

Hotspot Droge rurale gebieden
HSDR00-09
Coördinatie en begeleiding hotspot Droge Rurale gebieden
HSDR01

Strategies to cope with climate change in dry rural sandy areas of the province of
Gelderland

Financieel afgerond, inhoudelijk in
afronding

04-01-2010 / 31-12-2010

HSDR02

Spatial claims of adaptive strategies in densely populated rural areas

In uitvoering

01-01-2010 / 01-03-2011

Hotspot Grote rivieren
HSGR02
Assessment of upstream flood risk in the Rhine Basin

In uitvoering

01-11-2008 / 31-12-2011

HSGR06

Adaptation to Meuse flood risk: a scenario assessment

In uitvoering

01-01-2010 / 31-01-2012

HSGR07

Klimaatbestendige dijk langs de Nederrijn / Lek

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-06-2009 / 08-10-2010

Hotspot Haaglanden
HSHL01A
Klimaat in ruimtelijke keuzes

In uitvoering

01-01-2009 / 31-12-2010

HSHL02

Toekomst veenweidegebied hotspot Haaglanden

In uitvoering

07-07-2009 / 15-02-2011

HSHL05 / HSRR04

Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en regio Rotterdam

In uitvoering

03-03-2009 / 30-06-2011

HSHL06 / HSHL12

Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario's en trendmatige ontwikkelingen

Financieel afgerond, inhoudelijk in
afronding

01-05-2009 / 31-12-2010

HSHL08

Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw

Financieel afgerond, inhoudelijk in

01-04-2009 / 31-12-2010

afronding
3

Stand van zaken 31 december 2010
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Projectnummer

3

Titel

Status

(Geplande) looptijd

Hotspot Mainport Schiphol en Regio Schiphol
HSMS01
Windvisions - Wind visibility monitoring at Mainport Schiphol

In uitvoering

01-10-2009 / 30-09-2011

HSMS02

Climatology and climate scenarios Mainport Schiphol

In uitvoering

01-04-2009 / 31-12-2011

HSMS03

IMPACT - Improved meteorological predictions for airport capacity tuning

In uitvoering

01-10-2009 / 31-01-2012

HSRS01

Voorstudie Regio Schiphol

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-04-2009 / 31-10-2009

Hotspot Ondiepe wateren en veenweidegebieden
HSOV01A

Climate effects on decomposition in drained peat meadows: implications for peat
subsidence and water quality

In uitvoering

01-05-2009 / 01-05-2013

HSOV01B

Climate influence on water quality: which trends are already apparent?

In uitvoering

01-01-2009 / 01-06-2011

HSOV01C

Managing climate effects in peat meadows and shallow lakes

In uitvoering

01-03-2009 / 01-03-2013

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2009 / 31-12-2009

Hotspot Regio Rotterdam
HSRR00-09
Coördinatie hotspot Regio Rotterdam
HSRR01

Urban development - Urban water systems

Financieel afgerond, inhoudelijk in
afronding

01-02-2009 / 31-10-2010

HSRR02

Definitiestudie waterveiligheid buitendijks gebied

Financieel en inhoudelijk afgerond

23-03-2009 / 31-07-2010

HSRR03B

Aflsluitbaar open Rijnmond - Waterfront Rijnmond

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-12-2008 / 30-06-2010

HSRR05

Heat stress in Rotterdam

In uitvoering

01-01-2009 / 01-06-2011

HSRR06

Veilige en goed ingepaste hoofdwaterkeringen

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-02-2009 / 30-09-2010

HSRR07/HSGR08

Relationship between perceived flood risks, problem ownership and household and
business adaptation choices

In uitvoering

01-06-2010 / 01-12-2011

HSRR08

De effecten van klimaatverandering op de binnenvaart via de Rotterdamse regio

In uitvoering

01-01-2009 / 30-04-2011

HSRR09

Adaptief bouwen in het buitendijks gebied in de hotspot regio Rotterdam

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-03-2009 / 01-04-2010

Financieel en inhoudelijk afgerond

03-02-2009 / 03-02-2010

Hotspot Waddenzee
HSWZ04
Need to know or nice to know? Developing the knowledge agenda for climate
change and adaptation in the Wadden Sea
HSWZ05

Climateproof Eemsdelta

geannuleerd
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Projectnummer

3

Titel

Status

(Geplande) looptijd

Hotspot Zuidwestelijk delta
HSZD01
Negotiating uncertainties: defining climate proofing and assessing associated uncertainties in the Southwest Delta Region of the Netherlands

In uitvoering

01-01-2009 / 31-07-2011

HSZD02

In uitvoering

01-07-2009 / 01-05-2011

In uitvoering

01-12-2010 / 30-11-2012

Internationale hotspots
HSINT01A
Launching Delta Alliance - First Phase

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-04-2009 / 01-11-2009

HSINT01B

Launching Delta Alliance - Second Phase

In afronding

01-09-2008 / 31-12-2010

HSINT02

Knowlegde for Climate Hotspot Jakarta, definition phase

In uitvoering

01-03-2009 / 01-05-2011

Overige projecten
MSZD01

Verkenning zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-03-2009 / 30-11-2009

SSA01

Comparative monitoring of Knowledge for Climate

In uitvoering

01-01-2010 / 30-06-2014

ORASKvK01

Opties voor regionale adaptatiestrategie

In uitvoering

01-03-2009 / 30-09-2011

NWO

NWO Duurzame Aarde

In uitvoering

01-01-2010 / 31-12-2014

Climate change effects on the restoration of estuarine dynamics within the delta
region

HSZD03

Climate change as an opportunity for entrepreneurs
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Bijlage II. Overzicht van projecten in de tweede tranche
Thema

Werkpakketten

Consortium en consortium leider

Thema 1. Waterveiligheid op nationaal en regionaal niveau
Adaptation of flood risk management policy to
climate change at national and regional levels:
innovative measures and instruments (Climateproof flood risk management)

1. Controlling flood levels: flexible flood barrier systems
2. Reducing the impact of wave attack: natural buffers
3. Robust multi-functional embankments
4. Reduction of exposure to floods and reduction of flood
consequences
5. International comparative analysis of adaptation
policies
6. Cross-cutting approaches: uncertainty, robustness and
designing for spatial quality

-

Deltares (Dr. F. Klein)
TU Delft
Wageningen Universiteit and Research Centrum
Vrije Universiteit van Amsterdam
HKV CONSULTANTS
Flood Hazard Research Centre (FHRC), UK
Helmholz-Centre Potsdam GFZ German Research Center
for Geosciences, Germany

Thema 2. Zoetwatervoorziening op nationaal en regionaal niveau
Towards a climate proof fresh water supply: robust and flexible solutions to balance supply and
demand of quantity and quality on different scales
(climate proof fresh water supply)

1.Climate change in the Netherlands in a global/European perspective - our boundary conditions
2. Adapting fresh water supply and buffering capacity of
the coupled groundwater – surface water system to a
changing climate
3. Adaptation and implications of increasing salt water
pressures to agriculture and nature
4. Water technology as a tool for sustainable regional water supply
5. Decision making under uncertainty – finding a robust
and flexible fresh water supply strategy
6. Integrating cases
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Deltares (Prof. ir. E. van Beek)
Wageningen Universiteit
KWR, Watercycle Research Institute
Vrije Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Twente
Alterra
Technische Universiteit Delft
Acacia Water
Universiteit Utrecht
TNO
ASR Systems, USA
British Geological Survey
Ecole Polytechnique Federal Lausanne, Switzerland
Federal Institute of Hydrology, Germany
Institute National de Recherche en Genie Rural, Eaux et
Foret, (INRGREF), Tunesia
- United States Geological Survey (USGS)

Thema

Werkpakketten

Consortium en consortium leider

Thema 3. Klimaatbestendige inrichting van het landelijk gebied
Exploring the potential for climate change adaptation strategies in rural areas (CARE)

1. Integration: multifunctional adaptation to climate
change
2. Water and biodiversity in the future climate
3. Drivers and consequences of adaptation by farmers

-

Wageningen Universiteit (Prof.dr.ir. A. van den Brink)
Stichting DLO
Vrije Universiteit Amsterdam
Utrecht Universiteit
Deltares
KWR Watercycle Research Institute
University of Edinburgh, UK

Thema 4. Klimaatbestendige inrichting van het stedelijk gebied
Climate change adaptation in the urban environment: an integrated and multi-scale approach
(Climate Proof Cities)

- TNO (R.A.W. Albers, MSc, MPA)
1. Urban Climate System
2. Sensitivity, Impacts and Vulnerability
- Technische Universiteit Delft
3. Adaptation Measures and Strategies
- Technische Universiteit Eindhoven
4. Governance and Adaptive Capacity in cities and met- - Wageningen Universiteit
ropolitan areas
- Utrecht Universiteit
5. Integration
- Universiteit van Amsterdam
- Radboud Universiteit Nijmegen
- Deltares
- KWR Watercycle Research Institute
- UNESCO-IHE
- University of Manchester, UK
- Albert-Ludwigs-Universität, Germany
- Universität Kassel, Germany
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Thema

Werkpakketten

Consortium en consortium leider

Thema 5. Infrastructuur en netwerken
Infrastructure Networks Climate Adaptation and
Hotspots – Researching the Interconnections,
Exploring Adaptation (INCAH).

1. Building adaptation strategies for infrastructures and
networks
2. Climate proofness of physical infrastructure
3. Infrastructure Network Robustness and Adaptation
4. Socio-economic effects of climate change on mainports and on urban infrastructure networks

-

TNO (Prof.dr.ir. L.A. Tavasszy)
Technische Universiteit Delft
Vrije Universiteit Amsterdam
Deltares
KWR Watercycle Research Institute
Tottori University , Arid Land Research Center, Japan
Louvain School of Management, Belgium
Australian Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia
Southern Cross University, Australia
University of Michigan, USA
Massachusetts Institute of technology and United States
Geological survey, USA
Purdue University, USA
Swedish Geotechnical institute, Sweden

Thema 6. Verbetering klimaatprojecties en modelinstrumentarium
High quality climate projections for adaptation in
the Netherlands (Climate Projections)

0. Project management
1. Climate scenario development: mechanisms of local
climate change in the Netherlands
2. Climate scenario development: time series, extremes
and probabilities
3. Scenario development for climate change impact
4. Climate services

- KNMI (Dr. A.J. Feijt)
-

Utrecht Universiteit
Deltares
Wageningen Universiteit
Vrije Universiteit Amsterdam
TNO
Technische Universiteit Delft
KWR Watercycle Research Institute

- Deutscher Wetterdienst (DWD), Germany
- SMHI, Sweden
- Exeter University, UK
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Thema

Werkpakketten

Consortium en consortium leider

Thema 7. Governance van adaptatie
The governance of adaptation to climate change
A collaborative action research programme to develop and test legitimate, effective and resilient
governance arrangements for climate adaptation
(The governance of climate adaptation).

1. Collaborative action research for science hotspot relations
2. Organising connectivity
3. (Re)Allocating responsibilities and risks
4. Dealing with controversies
5. Normative principles for adaptation
6. Comparative analysis of the governance of adaptation

- Wageningen Universiteit (Prof.dr.ir. C.J.A.M. Termeer)
-

Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit Nijmegen
Erasmus Universiteit Rotterdam
Utrecht Universiteit
University of East Anglia, UK
Carl von Ossietzky University, Germany

- Stockholm University, Sweden
Thema 8. Beleidsondersteunend instrumentarium
Tools for adaptation strategies

1. Integrating and downscaling national socio-economic - Wageningen Universiteit (Prof.dr. E.C. van Ierland)
scenarios
- Alterra
2. Assessing the economic impacts of flood risks
- Vrije Universiteit Amsterdam
3. Interactive development of spatial adaptation strategies
4. Visualization and simulation of climate change impacts
5. Economic modeling and assessment of the impacts of
climate change on freshwater resources
6. Optimal timing, cost benefit analysis and evaluation
tools for adaption options
7. Monitoring and indicators

- TNO
- Deltares
- The Netherlands Environmental Assessment Agency
(PBL)
- Technische Universiteit Delft
- Aon Risk Control
- IIASA, Laxenburg, Austria
- Potsdam Institute for Klima Forschung,Germany
- JRC
-
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Department primary industries,State of Victoria, Australia
Reg. Env. Center for Central and Eastern Europe
University of British Columbia, Canada
RWTH Aachen, Germany

Bijlage III. Informatiemateriaal, projectrapporten en media attentie in 2010
Informatiemateriaal
Publicatievorm

Datum

Titel

Samenvatting

Opmerking

Brochure

2010.05

Projecten Eerste Tranche Mei 2010

Kennis voor Klimaat
projectenboekje

Kennis voor Klimaat

Brochure

2010.09

Klimaat als Kans; Adaptatie aan klimaatverandering in
de ruimtelijke ordening

Kennis voor Klimaat/
Klimaat voor Ruimte

ISBN 9789490070311
Auteurs: Drs. Marjolein (M.H.J.) Pijnappels,
Dr. Aad (A.G.J.) Sedee

Expositie

2010.09

Klimaat als Kans

Kennis voor Klimaat

M.Pijnappels, I.van Bijssum
Klaas van der Veen (Explanation Design)

website

2010.04

Gezamenlijke nieuwsbrief KvR, KvK, PCCC

Nieuwsbrief 5.
27 april 2010

website

2010.12

Gezamenlijke nieuwsbrief KvR, KvK, PCCC

Nieuwsbrief 6.
16 december 2010

brochure

2009.11

Climate Adaptation Research The Netherlands, The
Hotspot Approach

Uitgave KvK en KvR
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F. de Pater

Projectrapporten
Rapport nummer

ISBN

Project nr.

Publicatiedatum

Auteur(s)

Rapport titel

KvK018/2009

978-94-90070-

VBR-09

Mei 2010

Sedee, Aad

Scan op klimaatbestendigheid

Goosen, Hasse
Groot, Monique de

van UPR en Nota Ruimte projecten

H. de Moel M.Sc. (ed.), J. Beijersbergen,
F. van den Berg, drs. ing. J. de Goei,

De Klimaatdijk in de Praktijk
Subtitel: Gebiedsspecifiek onderzoek naar

ing. R.C. Koch, dr. ir. A.R. Koelewijn,
ir. J.M. van Loon-Steensma, I.M. Molenaar,
ir. J. Steenbergen-Kajabová, H. Schelfhout,
S. Versluis, drs. A.M. Zantinge.

nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Lek

17-5
KvK019/2010

ISBN/EAN 97894-90070-18-2

HSGR07

Juli 2010

KvK020/2010

ISBN/EAN 97894-90070-19-9

HSRR01

November 2010

Auteurs: E. van Nieuwkerk, R. Trouwborst,
S.J. Junier, E. Mostert, M.M. Rutten, J. Nederlof,
M. Maarleveld, J. Geerse.

Klimaatverandering in het Rotterdamse stedelijk watersysteem: Verkennende studie en
agenda voor vervolg

KvK021/2010

ISBN/EAN 97894-90070-20-5

HSINT01A

Juli 2010

Wim van Driel, Kees Slingerland, Katherine Trajan

Knowledge for Climate (KvK) Launching Delta
Alliance: First phase final report

KvK022/2010

ISBN/EAN

HSRR02

Juli 2010

W. Veerbeek, H.J. Huizinga, N. Asselman,

Flood risk in unembanked areas

A.J. Lansen, S.N. Jonkman, R. Van der Meer,
N. Van Barneveld

Synthesis

H.J. Huizinga

Flood risk in unembanked areas
Part A Flooding characteristics: flood depth

9789490070212
KvK022A/2010

ISBN/EAN
9789490070229

HSRR02

Juli 2010

and extent

KvK022B/2010

ISBN/EAN
9789490070236

HSRR02

Juli 2010

N. Asselman
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Flood risk in unembanked areas
Part B Flooding characteristics: Flow velocities in the downstream reaches of the river
Rhine and Meuse

Projectrapporten
Rapport nummer

ISBN

Project nr.

Publicatiedatum

Auteur(s)

Rapport titel

KvK022C/2010

ISBN/EAN
9789490070243

HSRR02

Juli 2010

W. Veerbeek,
C. Zevenbergen,
B. Gersonius

Flood risk in unembanked areas
Part C Vulnerability assessment based on
direct flood damages

KvK022D/2010

ISBN/EAN
9789490070250

HSRR02

Juli 2010

A.J. Lansen,
S.N. Jonkman

Flood risk in unembanked areas
Part D Vulnerability of port infrastructure

KvK023/2010

ISBN/EAN
978-94-9007026-7

KKF03

Juli 2010

R. Swart
W. Hazeleger

Coördinatie, monitoring en strategie van de
Klimaat Kennis Faciliteit (KKF) in 2009

KvK024/2010

ISBN/EAN 97894-90070-27-4

HSRS01

Mei 2010

H. Goossen, M. de Groot
S. Kampkuiper

Hotspot Regio Schiphol Quickscan

KvK025/2010

ISBN/EAN 97894-90070-28-1

HSRR09

Augustus 2010

P.C. van Veelen

Klaar voor hoogwater: Verkennend onderzoek naar adaptieve strategieën in het buitendijks gebied in de hotspot Rotterdam.

KvK/026/2010

ISBN/EAN 978-

HSRR06

September 2010

Florian Boer, Roland Hoijink, Harry Schelfhout

Veilige en goed ingepaste waterkeringen in

Peter van Veelen

Rotterdam

94-90070-30-4
KvK/027/2010

ISBN/EAN 97894-90070-34-2

KKF02

September 2010

Rob Swart
Fulco Ludwig

Tools for Climate Change in Water Management

KvK/028/2010

ISBN/EAN 97894-90070-33-5

KT01

September 2010

Dr. A.G.J. Sedee
Drs. M.H.J. Pijnappels

Beleidsrelevantie van de onderzoeksprogramma‟s
Klimaat voor Ruimte Kennis voor Klimaat

KvK 029/2010

ISBN/EAN 97894-90070-29-8

HSRR03B

Juli 2010

Ties Rijcken

Afsluitbaar Open Rijnmond - een systeembenadering

KfC/033/2010

ISBN/EAN 97894-90070-39-7

HSINT01B

December 2010

Tom Bucx (Deltares)
Marcel Marchand (Deltares)
Bart Makaske (Alterra / WUR)
Cees van de Guchte (Deltares)

Comparative assessment of the vulnerability
and resilience of 10 deltas
synthesis report
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Media attentie
Medium

Beschikbaar
als

Datum

Ttitel

Auteur(s) / omschrijving

Aanleiding / opmerkingen

www.utrecht2040.nl

pdf

2010.02.04

De lat moet hoog genoeg liggen

Interview met Kees van Deelen

Vermelding KvK

www.vrom.nl

pdf

2010.02

Klimaatadaptatie

Interview met Cees Moons van

Vermelding KvK

gaat

een

nieuwe fase in

VROM

www.waterforum.nl

pdf

2010.03.31

Miljoenen voor onderzoek en
praktijkontwikkeling van klimaatbestendige steden

Interview met Frans van de Ven
over consortium Kennis voor klimaat.

Vermelding KvK consortium Klimaatbestendig maken van de stedelijke
omgeving

www.waterforum.nl

pdf

2010.12.15

Vellinga: „Brede klimaatdijken
komen er zeker‟

Verslag van symposium De Brede
Dijk, 9 december 2010

Quote Pier Vellinga

GIS Magazine online

2010.12.12

Overheden en marktpartijen
zien kansen Brede Dijk

Verslag van symposium De Brede
Dijk, 9 december 2010

Persbericht KvK en Movares geplaatst

Duurzaam gebouwd.nl

2010.12.15

Overheden en marktpartijen
zien kansen voor Brede Dijk

Verslag van symposium De Brede
Dijk, 9 december 2010

Infrasite.nl

2010.12.13

Overheden en marktpartijen
zien kansen voor Brede Dijk

Verslag van symposium De Brede
Dijk, 9 december 2010

Persbericht KvK en Movares geplaatst

www.rotterdamclimateinitiative
.nl

2010.08

De Energie Van

Interview met Nick van Barneveld

HSRR02 en HSRR03B

Nick van Barneveld

over zijn werk bij o.a. Kennis voor
Klimaat
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Bijlage IV
Kennistransfer en –communicatie - opsomming van de activiteiten 2010
Bijeenkomsten
Extern:

 Conferentie Deltas in Times of Climate Change 2010
De KT organiseerde samen met de gemeente Rotterdam deze drie-daagse conferentie voor wetenschap, bedrijfsleven en beleid. KT nam een groot deel van
de logistieke en inhoudelijke organisatie op zich en heeft tijdens het deltacongres actief ingezet op het gebruik van social media.
 Symposium Brede Dijk 9 december
Het eindrapport van Hotspot Grote Rivieren (HSGR07) over de klimaatdijk gaf
aanleiding om met een aantal partijen verder te praten over de mogelijkheden
van een Brede Dijk. Kennis voor Klimaat organiseerde in samenwerking met
advies- en ingenieursbureau Movares een symposium.
 Symposium Future Cities, mei 2010
Op 26 mei organiseerden het Interreg programma Future Cities en KvK/KvR gezamenlijk een bijeenkomst over hitte in de stad, waar onder andere de hittekaart van Arnhem werd getoond. De belangstelling voor de dag was groot en
inhoudelijk was de bijeenkomst interessant.
Intern:

 Bijeenkomst communication officers van de consortia. Om de communication
officers bij hun werk te ondersteunen komen KT en communication officers
twee maal per jaar bijeen. In 2010 vond de eerste bijeenkomst plaats.
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Publicaties en nieuwsbrieven
 In 2010 heeft de KT een quickscan uitgevoerd naar lopende projecten op het
gebied van klimaatadaptatie. Op basis hiervan is een brochure uitgebracht,
Klimaat als Kans, met een aantal interessante conclusies uit de quickscan.
 Begin 2010 is het projectenboekje KvK uitgebracht met fact sheets van alle
projecten uit de eerste tranche
 De externe nieuwsbrief van KvK, KvR en PCCC – verscheen in 2010 tweemaal.
 Publicatie van Engelstalige brochure Climate Adaptation Research The Netherlands, The Hotspot Approach
 Voor de conferentie Deltas in Times of Climate Change zijn facts sheets gemaakt voor alle consortia van KvK. De KT heeft hiervoor het initiatief genomen
en de consortia hierbij ondersteund.
Overige activiteiten

 Opstellen nieuwe Communicatiestrategie
 Relatiebeheer
 Gekoppeld aan de brochure Klimaat als Kans is een expositie gemaakt die twee
weken bij het ministerie van Vrom heeft gestaan en op 17 september is geopend door toenmalig minister van VROM Tineke Huizinga. De expositie heeft
daarna naar verschillende lokaties gereisd.
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