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Woord vooraf
2011 was wat betreft het weer een jaar van extremen. Het droge voorjaar gaf
problemen voor schepen op de Rijn, leidde tot bosbranden en zaaigoed dat opdroogde. Het was het droogste voorjaar sinds het begin van de metingen in
1906. De zomermaanden juni, juli en augustus waren vervolgens koel en nat,
plaatselijk was het de natste zomer ooit gemeten. Het jaar eindigde met de
koudste decembermaand in veertig jaar. Heeft dit alles te maken met klimaatverandering?
Een of twee van dergelijke extreme episodes zijn op zichzelf geen onomstotelijk
bewijs van klimaatverandering. Echter, de verwachting is wel dat we door klimaatverandering vaker te maken krijgen met extreme periodes, zoals hitte,
droogte en overstromingen. De klimaatveranderingseffecten treden lokaal op en
zijn niet overal van gelijke aard. De nieuwe KNMInext scenario‟s die in 2013
worden gepresenteerd zullen meer kennis opleveren over de lokale effecten van
klimaatverandering. Deze scenario‟s worden mede op basis van onderzoek binnen Kennis voor Klimaat ontwikkeld.
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Het is van belang om ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. De overheid doet dit deels in het Deltaprogramma. In dat programma wordt
toegewerkt naar de vijf zogenaamde Deltabeslissingen, belangrijke beslissingen
die de Nederlandse overheid moet nemen voor de toekomst van onze delta.
Kennis voor Klimaat levert een belangrijke bijdrage aan het Deltaprogramma. Dit
wordt steeds zichtbaarder in de relaties die de acht onderzoeksconsortia in de
tweede tranche hebben met de diverse deelprogramma‟s.
Een belangrijk speerpunt voor Kennis voor Klimaat in 2011 was kennisinnovatie
en -valorisatie. Hiermee doelt Kennis voor Klimaat zowel op de implementatie
van kennis in de beleidspraktijk als op het tot economische waarde brengen van
de kennisdie in samenwerking met bedrijven ontwikkeld wordt. Immers, klimaatverandering brengt niet alleen kosten met zich mee, maar biedt ook mogelijkheden voor economische ontwikkelingen. Daarvoor stimuleert Kennis voor Klimaat
de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Een mooi
voorbeeld hiervan is een project uitgevoerd in Polder Waalblok dat in 2011 is afgerond. Waarin een innovatieve oplossing is onderzocht voor de waterbergingsopgave in het gebied door opslag van water in een waterbergingskelder onder
een kas. Ook in 2012 zal er veel aandacht zijn voor de innovatie en valorisatie
van kennis.
Met ingang van 1 januari 2012 heeft de heer C. Veerman zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht neergelegd. Graag wil ik hem bedanken voor zijn
inzet voor, betrokkenheid bij en bijdrage aan het programma Kennis voor Klimaat.
Namens de Raad van Toezicht,
mevrouw S.M. Dekker, voorzitter
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1 Inleiding
In dit jaarverslag van de Stichting Kennis voor Klimaat worden de activiteiten beschreven die in 2011 zijn uitgevoerd. Het jaarverslag is in de eerste plaats bedoeld als verantwoording voor de besteding van de middelen aan het penvoerend ministerie van het programma, het ministerie van Infrastructuur & Milieu
(I&M). In de tweede plaats is het jaarverslag een vorm van geschiedschrijving
voor geïnteresseerden en direct betrokkenen bij het programma.

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 van een duurzame kennisinfrastructuur voor het omgaan met klimaatverandering.
Nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat
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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 vanuit hotspots en hotspot

overstijgend;
 Tweede tranche: thematische verdieping;
 Derde tranche: bouwstenen voor regionale adaptatiestrategieën
en valorisatie van kennis.

Het programma Kennis voor Klimaat kent twee belangrijke pijlers. De eerste pijler omvat de hotspots. In het programma staan 8 voor klimaatverandering
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kwetsbare gebieden centraal. Beoogd wordt om voor elk van deze gebieden aan
het einde van het programma adaptatiestrategieën te ontwikkelen. De tweede
pijler bevat 8 onderzoeksthema‟s die verbonden zijn met het vraagstuk van klimaatadaptatie. Elk van deze thema‟s noopt tot fundamenteel en toegepast onderzoek. Dit onderzoek dient mede bij te dragen aan de ontwikkeling van nationale en regionale adaptatiestrategieën.
In Tabel 1 is de relatie tussen hotspots en thema‟s weergegeven.
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Tabel 1: betrokkenheid
hotspots in de thema‟s
van de tweede tranche

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

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

In het programma van Kennis voor Klimaat zijn de onderzoekssubsidies 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. Ook was er aandacht
voor meer generieke, hotspot overstijgende kennisbehoeften. De projecten
in de eerste tranche zijn sinds 2009 in uitvoering. Aan het eind van 2011 was
het merendeel van deze projecten afgerond.
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 voorstellen in te dienen voor één van de
acht gedefinieerde thema‟s. In de loop van 2010 zijn de acht geselecteerde
consortia (uit een totaal van 14 aanbiedingen) van start gegaan met het onderzoek. De onderzoeken zullen uiterlijk eind 2014 worden afgerond.
3. In de eerste helft van 2011 is de programmering van de derde tranche tot
stand gekomen. Binnen de derde tranche ligt de focus op projecten die een
bijdrage leveren aan de adaptatiestrategieën voor de hotspots, aan innovatie
en/of aan valorisatie van kennis. Bij de programmering is rekening gehouden
met de projectresultaten van de eerste tranche, de projecten in de tweede
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tranche en de Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën (ORAS) die de
hotspots voor hun eigen regio maken. De derde tranche kent twee indieningsrondes voor pre-proposals; de eerste sloot op 31 augustus 2011 en de
tweede sluit op 31 januari 2012.
Informatie over het KvK programma, de hotspots en de KvK projecten is te vinden op onze website (www.klimaatonderzoeknederland.nl). Bijlage IV geeft een
overzicht van opgeleverde projectrapporten in 2011. Project publicaties zijn te
downloaden via de publicatiedatabank op onze website.

1.2 2011 in een notendop
Hieronder volgen de belangrijkste activiteiten en resultaten van Kennis voor Klimaat in 2011. We verwijzen hierbij naar de hoofdstukken in dit jaarverslag waar
deze activiteiten en resultaten uitgebreider beschreven worden.
De eerste tranche van het programma zit in de afrondende fase. In totaal bevat
de eerste tranche 42 projecten (zie Bijlage I). Per 31 december 2011 waren
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21 projecten uit de eerste tranche financieel en inhoudelijk afgerond. Resultaten
van deze projecten landen in de praktijk, vinden hun weg in regionale adaptatie
strategieën of vormen de basis voor vervolgprojecten. In het volgende hoofdstuk
komen de activiteiten van de hotspots, waaronder de projecten in de eerste tranche aan bod.
In 2011 waren alle consortia in de tweede tranche goed op dreef met hun onderzoek (zie Bijlage II). De eerste publicaties zijn opgeleverd en de eerste resultaten zijn gepresenteerd tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten. Ook wordt er
gewerkt aan kennisdoorwerking naar de beleidspraktijk. Zo zijn er vanuit de
tweede tranche bijdragen geleverd aan het Deltaprogramma en hebben gebruikersbijeenkomsten plaatsgevonden. In hoofdstuk 3 beschrijven we voor ieder
van de acht thema‟s de voortgang in de tweede tranche.
Een belangrijke activiteit in 2011 voor KvK was de programmering van de derde
tranche. Een belangrijke focus in de programmering ligt op de ontwikkeling van
adaptatiestrategieën en op de valorisatie van kennis (zie Bijlage III voor een
overzicht van projecten en ingediende projectvoorstellen in de derse tranche).
Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 4.
Voor de programmering van de derde tranche is het van essentieel belang dat
de hotspots richting geven aan de opties voor regionale adaptatiestrategieën die
relevant zijn voor hun regio (ORAS). De meeste hotspots hebben in 2011 goede
voortgang geboekt met het vormgeven van een eerste concept voor de ORAS of
hebben afstemming gezocht met het Deltaprogramma. Daarnaast heeft het project Bouwstenen voor Nationale Adaptatiestrategieën (Bouwstenen NAS) zijn
eindproducten opgeleverd. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 5.
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In 2011 is de Stichting Delta Alliance International opgericht met een eigen bestuur onder voorzitterschap van Tineke Huizinga-Heringa. Tevens is het Delta
Alliance project „Jakarta Climate Adaptation Tools‟ (JCAT), met hierin twee Indonesische AIO‟s, van start gegaan. Tijdens de World Delta Summit in Jakarta
(november 2011) is vanuit dit project een zeer goed bezochte workshop georganiseerd. Samenwerking en afstemming op internationaal niveau heeft met name
plaatsgevonden met andere organisaties en programma‟s zoals Joint Programming Initiative (JPI Climate) en KIC-Climate. Meer informatie over de internationale projecten en activiteiten vindt u in hoofdstuk 6.
Kennisdoorwerking is een belangrijk onderdeel van het KvK programma. De
KennisTransfer onderhoudt de website van de programma‟s KvK en KvR, organiseert bijeenkomsten en verzorgt publicaties voor het KvK programma. Enkele
mijlpalen in 2011 op het gebied van communicatie en kennisuitwisseling zijn:
 De organisatie van de KvK projectendag en de Klimaat voor Ruimte eindconferentie „Knooppunt Klimaat‟;
 Het uitbrengen van het praktijkboek „Ruimte voor Klimaat‟ met daarin
22 praktijkvoorbeelden van klimaatbestendige ruimtelijke inrichting, lessen en
instrumenten;
 De organisatie van vier klimaatdebatten in samenwerking met het NRC;
 De organisatie van een masterclass „Klimaatbestendig Landelijk Gebied‟ in
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samenwerking met Wageningen Business School.
Een belangrijk speerpunt in 2011 mede in verband met de programmering van
de derde tranche is de aandacht voor de valorisatie van kennis richting het bedrijfsleven. Meer hierover en over de activiteiten van de KT is te vinden in hoofdstuk 7 van dit jaarverslag.
In hoofdstuk 8 komen de samenwerkingsverbanden met andere programma‟s en
initiatieven aan bod. Eind 2011 is het zusterprogramma KvR afgerond. Tijdens
Knooppunt Klimaat hebben zij het stokje overgedragen aan KvK. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een adviesrapport uitgebracht over het
klimaatbestendig maken van Nederland. Kennis voor Klimaat en Klimaat voor
Ruimte hebben hieraan een relevante bijdrage. De samenwerking met het Deltaprogramma is verder operationeel geworden. Samenwerkingsverbanden hebben zich in het bijzonder ontwikkeld op het niveau van de deelprogramma‟s met
KvK hotspots en consortia.
In 2011 zijn zowel de Maatschappelijke alsook de Wetenschappelijke AdviesRaad bijeen gekomen. De WAR bijeenkomst vond in maart 2011 plaats en de
MAR bijeenkomst in mei 2011. Meer over deze bijeenkomsten en over organisatieontwikkelingen wordt beschreven in hoofdstuk 9.
In het laatste hoofdstuk geven we een financieel overzicht van de Stichting Kennis voor Klimaat over het jaar 2011.
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2 Beantwoording van urgente kennisvragen en
ontwikkelingen in de hotspots
In dit hoofdstuk worden de activiteiten in 2011 betreffende de hotspot projecten
en de hotspot overstijgende projecten in de eerste tranche beschreven. In de
hotspots komen de activiteiten die uitgevoerd worden in alle drie tranches samen
ten behoeve van de ontwikkeling van adaptatiestrategieën. In dit hoofdstuk komen daarom alle KvK activiteiten waarbij de hotspots betrokken zijn kort aan
bod. Activiteiten in de tweede en derde tranche en in het kader van de ontwikkeling van adaptatiestrategieën worden in de volgende twee hoofdstukken nader
beschreven.

2.1 Hotspot Haaglanden
In de regio Haaglanden liggen de agglomeratie Den Haag en een omvangrijke
concentratie glastuinbouw. Een belangrijke kwestie in deze regio is hoe om te
gaan met de grote vraag naar ruimte voor water, die grotendeels samenhangt
met klimaatverandering.
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Binnen deze hotspot zijn zes projecten gestart in de eerste tranche (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 (zie kader), klimaatveranderingseffecten in relatie tot sociaaleconomische ontwikkelingen en waterberging in
de glastuinbouw. Aan het einde van 2011 waren twee projecten afgerond. De
overige projecten zaten op dat moment in de afrondende fase (goedkeuringsprocedure).
Toekomst veenweide (HSHL02)
Het boek ‘Toekomst Veenweide’, bestaande uit een werkboek (proces, methodiek en achtergrondinformatie) en een inspiratieboek (gebiedsspecifieke oplossingen), nodigt belanghebbenden in het veenweidegebied van Midden-Delfland uit om na te denken over klimaatverandering in hun gebied. De ontwikkelde methodiek dient als voorbeeld en inspiratie voor alle veenweidegebieden in
West- en Noord-Nederland.
In het boek is aandacht voor losse bouwstenen,
beoogde adaptaties en samenwerking, gevolgd
door een gebiedsgerichte aanpak in MiddenDelfland. De koppeling tussen losse bouwstenen
en een oplossing op locatie is hierbij essentieel,
het laat zien met welke ingrediënten je tot een
recept komt.
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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.
Het hotspot team heeft in 2011 regelmatig overleg gehad met de onderzoekers
die betrokken zijn bij de bovengenoemde thema‟s om cases mede vorm te geven en intern om bestuurlijk draagvlak te creëren en financiering te verkrijgen.
De hotspot heeft in 2011 belangrijke stappen gezet in de verkenning van Opties
voor Regionale Adaptatiestrategieën (ORAS) met de in de hotspot betrokken
partijen (zie hiervoor ook paragraaf 4.1). Op 20 september 2011 heeft de
hotspotcoördinator een eerste ORAS notitie gepresenteerd tijdens een ORAS
sessie met de KvK hotspots. In de notitie wordt het belang benadrukt van regionale afstemming en samenwerking. Het onderzoeksprogramma „Beleidsondersteunende instrumenten‟ (Thema 8) in de tweede tranche ondersteunt de
hotspot tijdens het verdere ORAS traject.
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Het ORAS document geeft de hotspot richting bij de programmering van de derde tranche. De hotspot heeft ervoor gekozen om zich in de derde tranche te focussen op het in praktijk brengen van „delta innovaties‟. In de eerste ronde van
de derde tranche zijn twee pre-proposals binnengekomen (zie Bijlage III voor
een overzicht van de derde tranche). Het eerste voorgestelde project betreft het
effect van te realiseren drijvende kassen op de waterkwaliteit. Het tweede betreft
een innovatieve techniek voor ondergrondse wateropslag voor de kassenteelt.
Beide pre-proposals worden in aangepaste vorm uitgewerkt tot full proposals.
Deze worden begin 2012 verwacht.
Voor de tweede ronde zullen naar alle waarschijnlijkheid ook pre-proposals worden ingediend, zij het iets later dan de gestelde deadline van 31 januari 2012.
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. Per 1 januari 2012 is het samenwerkingsverband
ontbonden. De coördinatie van de hotspot is vanaf dan in handen van het stadsgewest Haaglanden. Het stadsgewest coördineert de verdere ontwikkeling van
de klimaatadaptatiestrategie van de regio.
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2.2 Hotspot Mainport Schiphol
Voor de hotspot Mainport Schiphol staat centraal het klimaatbestendig maken
van de operaties op de luchthaven. Deze zijn erg gevoelig voor veranderende
klimatologische en weersomstandigheden.
In de eerste tranche zijn drie projecten in uitvoering die de veranderingen in het
lokale klimaat onderzoeken en de impact hiervan op de operaties 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 is in 2009 een verkennende studie uitgevoerd naar de
(toekomstige) klimaatopgaven.
De beschikbare middelen in de tweede tranche zouden aanvankelijk worden ingezet in de volgende thema‟s:
 Thema 2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening;
 Thema 4 Klimaatbestendige steden;
 Thema 5 Infrastructuur en Netwerken;
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 Thema 6 Hoge kwaliteit klimaatprojecties.

Klimatologie en klimaatscenario’s Schiphol
In project (HSMS02) worden klimaatveranderingen
die invloed hebben op luchthavenactiviteiten onderzocht (wind, neerslag, zicht, temperatuur en klimato-

Aan het eind van 2009 is helaas gebleken dat het bestuurlijk draagvlak binnen

logie bovenlucht). De gekwantificeerde invloeden
van klimaatverandering op luchthavenactiviteiten
kunnen de operationele langetermijnplanning van

de provincie Noord-Holland onvoldoende
is voor onderzoek in de regio rondom
Schiphol waardoor de hotspot Mainport

Schiphol Airport en de Luchtverkeersleiding Neder-

Schiphol heeft moeten besluiten zich te
concentreren op Thema 6. In dit thema
wordt voor de mainport het meest rele-

ruimte is voor vragen vanuit de stakeholders, Am-

vante onderzoek uitgevoerd. Twee van
de onderzoeken in de eerste tranche
(HSMS01 en HSMS03) krijgen in 2012
een vervolg in onderzoeksthema “Hoge
kwaliteit klimaatprojecties” (Thema 6).

land ondersteunen.
HSMS02 is een ‘open’ project. Dit betekent dat er
sterdam Airport Schiphol en de Lucht Verkeersleiding
Nederland (LVNL). Inmiddels zijn een beschrijving
van het huidige klimaat van Schiphol en beschrijvende klimaatscenario’s tot 2030 zijn opgeleverd. Het
model (DAISY), waarmee bepaald wordt op basis van
baanpreferentie en meteorologie welke capaciteit de
luchthaven beschikbaar heeft voor start- en landingsbewegingen, wordt aangepast. Sinds november
2010 worden iedere maand korte overzichten opge-

Aangezien de betrokkenheid van de regionale partijen essentieel is bij de ontwikkeling van regionale adaptatiestrategieën, is het niet mogelijk voor de
hotspot Mainport Schiphol om een ORAS

steld van het relevante weer op Schiphol. Deze worden automatisch gegenereerd.
De gegenereerde kennis en gehanteerde werkwijze
zijn relevant voor andere mainports. De projectwebsite www.knmi.nl/samenw/kbs voorziet in een brede
verspreiding van projectresultaten en wordt door

te ontwikkelen. De hotspot maakt daarom geen aanspraak op de subsidie die
gelabeld is voor de derde tranche. Deze

betrokken luchtvaartgebruikers actief benaderd.

middelen worden elders ingezet.

van het project wordt in de eerste helft van 2012

Relevante documenten worden gepubliceerd op de
website van Kennis voor Klimaat. Het eindrapport
verwacht.
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2.3 Hotspot Regio Rotterdam
In de komende jaren worden veel investeringen gedaan in de Regio Rotterdam
die gericht zijn op verdere economische ontwikkeling, het vergroten van de havencapaciteit, het verbeteren van de bereikbaarheid en de verstedelijking. Hoe
kunnen deze investeringen op een klimaatbestendige wijze gemaakt worden?

Percepties van burgers over binnen- en buitendijks
wonen
Bij het klimaatbestendig maken van woon- en werklocaties zullen overheden meer gaan communiceren
over de risico’s van wateroverlast en overstromingen
in buitendijks en binnendijks gebied. Welke factoren
hebben invloed op de perceptie en het verantwoordelijkheidsbesef van burgers? Belangrijke resultaten

waterveiligheid, effecten van de klimaatverandering op de binnenvaartsector, stedelijke watersystemen, adaptief bouwen, hittestress, de behoefte
aan regiospecifieke klimaatinformatie (in samenwerking met de hotspot Regio Haaglanden) en op

In de communicatie met burgers is het belang-

risicopercepties en probleemeigenaarschap (in
samenwerking met de hotspot Grote rivieren, zie
kader). Aan het einde van 2011 was het laatste

rijk dat zij weten wat de begrippen binnendijks

project in afronding.

van het onderzoek (HSRR07/HSGR08 voor overheden
zijn:
-

De tien projecten die in de eerste tranche van
start zijn gegaan, richten zich op onderzoek naar

en buitendijks betekenen en of zij zelf in buiten-
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of binnendijks gebied wonen. Ongeveer de helft

Hotspot Regio Rotterdam is betrokken bij de vol-

van de burgers was zich er na uitleg van deze

gende thema‟s in de tweede tranche:

begrippen niet van bewust dat ze zelf binnen-

 Thema 1 Klimaatbestendig management van

dijks dan wel buitendijks wonen.
-

Overheden kunnen de mate van bezorgdheid bij
burgers beïnvloeden afhankelijk van waar zij in
de communicatie de nadruk op leggen.

-

overstromingsrisico‟s;
 Thema 2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening;

Burgers die op de hoogte zijn van de risico’s van

 Thema 4 Klimaatbestendige steden;

buitendijkse of binnendijkse wateroverlast en

 Thema 5 Infrastructuur en Netwerken;

overstromingen zijn iets bezorgder maar besef-

 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie.

fen tegelijkertijd ook beter iets te moeten doen
om ongewenste gebeurtenissen te voorkomen.

-

In de communicatie over risico’s van wateroverlast en overstromingen is het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten.

In 2011 heeft de hotspot in samenwerking met de
stadsregio Rotterdam diverse bijeenkomsten georganiseerd. Om een goed beeld te krijgen van de

behoeften van de regiogemeenten met betrekking
tot klimaatadaptatie en om de mogelijkheden te
verkennen om de in ontwikkeling zijnde Rotterdamse Adaptatie Strategie te regionaliseren is een bestuurlijke excursie georganiseerd. Op 20 september 2011
hebben vertegenwoordigers vanuit de hotspot de ORAS sessie met de KvK
hotspots bijgewoond en gepresenteerd wat de stand van zaken is van de ORAS
werkzaamheden.
Vooruitlopend op de programmering van de derde tranche is in de loop van 2011
een project van start gegaan in de hotspot Regio Rotterdam. Dit project “Adaptieve ontwikkelingsstrategieën in buitendijks gebied in de hotspot Regio Rotterdam” is een vervolg op het eerste tranche project “Adaptief bouwen”. De verwachting is dat dit project eind 2012 wordt afgerond.
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In de eerste ronde van de derde tranche heeft de hotspot twee pre-proposals
ingediend, een over groene adaptatiestrategieën en het andere over droogte in
de stad. Beide pre-proposals worden in aangepaste vorm uitgewerkt tot full proposals. Voor de tweede ronde van de derde tranche worden nog verdere voorstellen ingediend.

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 zijn in 2010 drie projecten
gestart. In de provincie Gelderland zijn de adaptatiemogelijkheden van watersystemen, de landbouw en natuur onderzocht. In de provincie Noord-Brabant
zijn de mogelijkheden voor multifunctioneel landgebruik onderzocht (zie kader).
Alle projecten zijn inmiddels afgerond.
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Hotspot Droge Rurale gebieden is betrokken bij drie thema‟s in de tweede tranche:
 Thema 3 Klimaatbestendig maken van het platteland;
 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie;
 Thema 8 Beleidsondersteunende instrumenten.
Een deel van het onderzoek in Thema 3

Puzzelen met ondernemers en beleidsmakers

is een verdere verdieping van het eerste
tranche onderzoek dat in de provincie
Gelderland heeft plaatsgevonden

In project multifunctioneel landgebruik (HSDR02) is

(HSDR01).

samen met ondernemers, overheden en andere partijen gewerkt aan de toepassing van multifunctioneel
landgebruik als klimaatadaptatiestrategie op de
hoge zandgronden in Noord-Brabant. Het project
was gericht op het toepassen van wetenschappelijke

De hotspot Droge Rurale gebieden heeft

kennis

in 2011 grote vorderingen gemaakt met
het ontwikkelen van de ORAS. Op basis
van een vijftiental gesprekken met verte-

voor en met belanghebbenden. Binnen het project
zijn twee businesscases uitgewerkt:
-

resultaten hiervan zullen deel uitmaken van

genwoordigers van regionale overheidspartijen is een notitie opgesteld met daarin een visie op de strategieontwikkeling

een product dat door ‘de Watermakelaar’ onder de arm kan worden meegenomen in gesprekken met natuurbeheerders, agrariërs en

langs vier dimensies als eerste aanzet
voor een regionale adaptatiestrategie.
Tijdens een workshop (15 juni 2011),
waarbij een breed scala aan partijen vanuit de Nederlandse hoge zandgronden
aanwezig was, is dit document besproken. De ORAS wordt nader uitgewerkt op

‘Ondernemen met water, energie en groen’. De

andere ondernemers. Wel speelt hierbij dat er
vooralsnog aanzienlijke onzekerheden bestaan
over de kosten en de opbrengsten en de mogelijkheden om energie of biomassa af te zetten.

-

‘Afkoppelen van natuurgebieden’. Via het Deltaplan Hoge Zandgronden is dit concept geland
in het integrale gebiedsontwikkelingsproject
rond de Peelse Loop.
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basis van de uitkomsten van deze workshop. Ook heeft de hotspotcoördinator
deze notitie gepresenteerd tijdens de KvK ORAS sessie.
In de eerste ronde van de derde tranche heeft de hotspot vier pre-proposals ingediend. Twee pre-proposals zijn door de Programmaraad en de Raad van Bestuur van Kennis voor Klimaat afgekeurd. De andere twee zijn samengevoegd
en uitgewerkt tot een full proposal over adaptieve implementatiearrangementen
voor klimaatadaptatie. Een vijfde pre-proposal (de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor een waterschap) is na de deadline binnengekomen. In verband
met de relevantie van dit laatste voorstel voor de hotspot en het belang van besluitvorming op korte termijn, heeft het bestuur van Kennis voor Klimaat de indieners gevraagd alsnog een full proposal uit te werken. De beide full proposals
waren aan het eind van het jaar in review. De verwachting is dat voor de tweede
ronde nog minimaal een pre-proposal wordt ingediend.

2.5 Hotspot Grote Rivieren
De gevolgen van klimaatverandering voor de hotspot Grote Rivieren zijn hogere
rivierafvoeren in de winter en meer (extreme) droogte in de zomer en een toename van neerslag en verdamping. Verandering van het ruimtegebruik in het rivierengebied heeft een directe invloed op het waterbergend vermogen.
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Evaluatie van het overstromingsrisico in het
stroomgebied van de Rijn
De Rijn is in economisch opzicht de belangrijkste rivier van West-Europa en het stroomgebied is dichtbevolkt. Het overstromingsrisico zal naar verwachting aanzienlijk toenemen als gevolg van zowel klimaatverandering als sociaaleconomische ontwikkelingen in overstromingsgevoelige regio’s. In het project HSGR02 wordt een landgebruikmodel ontwikkeld voor het hele stroomgebied van de Rijn (‘De
Ruimtescanner’). Het project zal de volgende resulta-

In vier projecten wordt in de eerste tranche onderzoek uitgevoerd naar overstromingsrisico‟s,
adaptatiestrategieën en ruimtelijke inrichtingsopties (zie kader), klimaatbestendige dijkversterking
en risicopercepties en probleemeigenaarschap
(in samenwerking met de hotspot Regio Rotterdam). Eén van deze projecten, over klimaatbestendige dijkversterking, is in 2010 afgerond en
het laatste project was aan het eind van 2011 in
afronding.

ten opleveren:
-

een uniforme methode voor het schatten van de
overstromingsrisico’s langs de Rijn;

-

kaarten met landgebruiksscenario’s, potentiële
schade en overstromingsrisico;

-

een Decision Support System voor overstromingsrisico’s in het Rijnstroomgebied;

-

Hotspot Grote Rivieren is betrokken bij de volgende thema‟s in de tweede tranche:
 Thema 1 Klimaatbestendig management van
overstromingsrisico‟s;

ken stakeholders;

 Thema 2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening;

diverse wetenschappelijke artikelen.

 Thema 6 Hoge kwaliteit klimaatprojecties;

een rapportage over workshops met de betrok-

Het project zal in de tweede helft van 2012 worden

 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie;

afgerond.

 Thema 8 Beleidsondersteunende instrumenten.
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In 2010 zijn stappen gezet in de afstemming tussen de hotspot en het deelprogramma Rivieren van het Deltaprogramma.
De hotspot heeft in 2011 geen ORAS notitie opgeleverd. Samenwerking en afstemming vindt zoveel mogelijk plaats met het deelprogramma Grote Rivieren
van het Deltaprogramma. Dit deelprogramma werkt immers ook aan de ontwikkeling van adaptatiestrategieën.
In de eerste ronde van de derde tranche is een pre-proposal ingediend voor de
hotspot Grote Rivieren. Op advies van de Programmaraad heeft de Raad van
Bestuur van Kennis voor Klimaat besloten dit pre-proposal niet verder uit te laten
werken tot een full proposal. Voor de tweede ronde van de derde tranche wordt
een aantal pre-proposals verwacht. In overleg met het Deltaprogramma wordt
bezien welke projecten kunnen worden geïnitieerd binnen het kader van de derde tranche.

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 (eutrofiëring). Ontwatering leidt tot (verhoogde) veenafbraak.
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In de eerste tranche worden drie onder-

Klimaatverandering extra uitdaging voor waterbe-

zoeksprojecten uitgevoerd naar de gevolgen van klimaatverandering voor de veenafbraak en de effecten op bodemdaling en

heerders

de waterkwaliteit. Interactieve ruimtelijke
beslissingshulpmiddelen worden ingezet
om met belanghebbenden adaptatiestrate-

De laatste decennia heeft Nederland flink geïnvesteerd in verbetering van de waterkwaliteit. Met de
eventuele negatieve effecten die klimaatverandering
heeft op de waterkwaliteit is tot dusver weinig rekening gehouden. Klimaatverandering zal wel degelijk
grote gevolgen hebben voor de zoetwatersystemen.

gieën te genereren en te evalueren (zie
kader). In 2011 is een van de projecten
over waterkwaliteit afgerond. Dit heeft een

Dit is een van de conclusies van het project Klimaat

eindrapport en een aantal wetenschappelijke publicaties opgeleverd. Daarnaast is in
samenwerking met STOWA een populair

stoffen in het water (eutrofiëring) en leiden op die

wetenschappelijke publicatie geschreven.

en waterkwaliteit (HSOV01B). Hogere temperaturen
zorgen mogelijk voor een overschot aan voedingsmanier tot meer cyanobacteriën. Cyanobacteriën
kunnen giftige stoffen produceren. Ook voor spaarbekkens en infiltratieplassen blijkt dat met name
verhoogde temperatuur tot gevolg kan hebben dat
het aantal cyanobacteriën toeneemt.

Hotspot Ondiepe wateren en Veenweide-

Een inventarisatie is gemaakt van een grote range

gebieden is betrokken bij de volgende thema‟s in de tweede tranche:

aan verschillende cyanobacteriële gifstoffen. In di-

 Thema 3 Klimaatbestendig maken van

van de aanwezigheid in Nederland nog niet eerder

het platteland;
 Thema 6 Hoge kwaliteit klimaatprojecties;
 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie;
 Thema 8 Beleidsondersteunende instrumenten.

verse wateren zijn drie toxines aangetroffen waarwas aangetoond. Naast een eindrapport heeft dit
project drie wetenschappelijke publicaties opgeleverd.
Op woensdag 26 oktober 2011 is een boek uitgebracht over de invloed van klimaatverandering op de
aquatische ecologie: ‘Een frisse blik op warmer water’. Dit boek is mede tot stand gekomen met medewerking van onderzoekers van het Kennis voor Klimaat project HSOV01B.

Inhoudelijk jaarverslag 2011 Kennis voor Klimaat

t

Daarnaast neemt de hotspotcoördinator deel aan de begeleidingsgroep van de
casestudie „Groene Ruggengraat‟, die in Thema 2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening uitgevoerd wordt.
Het hotspotteam heeft in 2011 vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van de
ORAS voor de veenweidegebieden. Op 26 mei 2011 heeft een ORAS workshop
plaatsgevonden waarbij een groot aantal vertegenwoordigers van belanghebbende partijen aanwezig was om te discussiëren over de stappen die nodig zijn
om de ORAS voor de veenweidegebieden verder te ontwikkelen en om te bezien
welke onderwerpen nadere aandacht verdienen.
De hotspot was nog niet klaar om in de eerste ronde van de derde tranche preproposals in te dienen. Voor de tweede ronde van de derde tranche wordt minimaal één voorstel verwacht.

2.7 Hotspot Waddenzee
De Waddenzee is een belangrijk gebied, niet alleen voor natuur en recreatie,
maar ook als veiligheidsbuffer voor de kustzone en noord Nederland. Het is een
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bestuurlijk complex gebied waarin vele belangen en functies door elkaar lopen.
Het is daarom van belang om met de belanghebbenden in het gebied te identificeren waar de kennislacunes liggen als het gaat over de effecten van een veranderend klimaat.
In de eerste tranche is een verkennend project uitgevoerd met als doel de ontwikkeling van een kennisagenda voor de hotspot en daarbij aansluiting te zoeken met andere programma‟s en initiatieven in het Waddengebied. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat er vooral behoefte is aan goed onderzoek naar de governance in en rond de Waddenzee om klimaatadaptatie te
kunnen effectueren.
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 nieuwe situatie te zoeken naar concrete mogelijkheden
om aan te sluiten bij het deelprogramma Waddengebied van het Deltaprogramma en bij de Waddenacademie. De belangen van de hotspot Waddenzee worden in de tussentijd ad interim waargenomen door het programmabureau en de
Raad van Bestuur.
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De positieve lijn in de afstemming tussen Kennis voor Klimaat, het deelprogramma Waddengebied en de Waddenacademie heeft zich in 2011 voortgezet.
Zo is besloten dat KvK medeorganisator wordt van de internationale conferentie
in november 2012 in Leeuwarden. Op initiatief van KvK wordt de Waddenzee
ook betrokken bij een verkennende studie naar de sedimenthuishouding langs
de Nederlandse kust (Zuidwestelijke Delta, Noordzee en Waddenzee).
In 2011 hebben geen activiteiten plaatsgevonden rondom de ORAS. De intentie
is om in overleg met het deelprogramma Waddengebied en de Waddenacademie de ORAS en de derde tranche verder vorm te geven.

2.8 Hotspot Zuidwestelijke Delta
De Zuidwestelijke Delta zal in de toekomst te maken krijgen met zeespiegelstijging, veranderende windpatronen en veranderende rivierafvoeren (lager in de
zomer en hoger in de winter). Dit leidt tot veranderingen in de veiligheid, waterkwaliteit (verzilting), waterbeschikbaarheid, ecologie en estuariene dynamiek. Dit
heeft effecten op de diverse gebruiksfuncties van het gebied.
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In de eerste tranche van het programma
worden drie projecten tot uitvoer gebracht. Het eerste project richt zich op
de (on)zekerheden over zoetwater beschikbaarheid op de lange termijn. Het

Onderhandelen over onzekerheden in de Zuidwestelijke Delta
Het doel van het project (HSZD01) is om de patronen
van zekerheden en onzekerheden over de lange termijn beschikbaarheid van zoetwater in de Zuidweste-

tweede project richt zich op de effecten
van klimaatverandering op het herstel
van de estuariene dynamiek. Het derde

lijke Delta (>2050) bij praktijkdeskundigen en weten-

project is gericht op sectorspecifieke informatie over klimaatverandering. Het
tweede project was aan het einde van

waarbij wordt voortgebouwd op de Metastudie

2011 in afronding.

schappers in kaart te brengen. Dit wordt gedaan in
een pilotstudie. Dit is één deelgebied in de regio
Zuidwestelijke Delta (MSZD01). Dit is een KvK project
dat hieraan voorafgaand is uitgevoerd en omvatte
een verkenning naar de lange termijn zoetwatervraag (doorspoelbehoefte, peilhandhaving en beregening) en zoetwater aanbod voor 8 deelgebieden

Hotspot Zuidwestelijke Delta is betrok-

rondom het Volkerak-Zoommeer en het Haringvliet.

ken bij de volgende thema‟s in de tweede tranche:

In project HSZD01 is bekeken hoe de benoemde

 Thema 1 Klimaatbestendig ma-

schade en watertekort uit deze en andere studies in

(on)zekerheden over toekomstige risico’s voor zout-

nagement van overstromingsrisico‟s;

de afgelopen 10 jaar wel (of juist niet) zijn gebruikt

 Thema 2 Klimaatbestendige zoetwa-

door betrokken actoren in het Uitvoeringsprogram-

tervoorziening;
 Thema 3 Klimaatbestendig maken
van het platteland;
 Thema 7 Governance van klimaatadaptatie.

ma Zuidwestelijke Delta (2010-2015), de PLAN-MER
procedure “Verbetering Waterkwaliteit Krammer
Volkerak-Zoommeer” (2000-2010) en het nationale
deltaprogramma. De pilotstudie, PLAN-MER procedure ‘Verbetering Waterkwaliteit Krammer Volkerak-Zoommeer’, is geselecteerd in overleg met de
coördinator van de hotspot Zuidwestelijke Delta. De
pilot richt zich op wetenschappers en praktijkdeskundigen (beleidsvoorbereiders). Het project zal begin 2012 worden afgerond.
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In september 2010 heeft een eerste ORAS workshop plaatsgevonden voor deze
hotspot. In 2011 is de ORAS verder ontwikkeld. De ORAS van de hotspot richt
zich op de kansen voor het ontwikkelen van een duurzame en klimaatbestendige
regionale economie. Voor deze hotspot is samenwerking met het deelprogramma Zuidwestelijke Delta van het Deltaprogramma en met het Programmabureau
Zuidwestelijke Delta van belang. De hotspot wil daarom zoveel mogelijk aansluiten bij lopende processen en activiteiten onderdeel uit laten maken van de kennisagenda van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta en het Deelprogramma Zuidwestelijke Delta.
De coördinator van de hotspot Zuidwestelijke Delta heeft in de eerste ronde van
de derde tranche twee pre-proposals ingediend. Het eerste pre-proposal, over
sedimentvraagstukken over de Rijn-Schelde-Maas delta, zal in aangepaste vorm
uitgewerkt worden tot een full proposal in samenwerking met de deelprogramma‟s Zuidwestelijke Delta en Waddengebied van het Deltaprogramma. Het
tweede voorstel, over ondergrondse opslag van zoetwater, is uitgewerkt tot full
proposal en was aan het einde van 2011 in review.

20

Inhoudelijk jaarverslag 2011 Kennis voor Klimaat

t

2.9 Hotspot overstijgende projecten in de eerste tranche
In de eerste tranche worden vier hotspot overstijgende projecten uitgevoerd:
(a) een project waarin veranderingen in de atmosferische circulatie en de oorzaken daarvoor nader bestudeerd worden. Dit is vooral van belang voor de toekomstige temperatuur en regenval in ons land; (b) een project waar een platform
wordt ingericht voor het ontwikkelen van klimaatscenario‟s; (c) een project waar
gegevens- en informatie-uitwisseling worden verbeterd ten behoeve van onderzoek en beleidsvorming; en (d) een project waarin beleidsondersteunende instrumenten ontwikkeld worden ter bevordering van de kennisdoorwerking en het
gebruik van kennis over klimaatverandering op nationaal, regionaal, hotspot en
lokaal niveau (zie kader). De verwachting
is dat met deze tools een belangrijke verbinding kan worden gelegd tussen vragen
van nationale beleidsmakers, beleidsma-
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kers in de regio en de kennis die is ontwikkeld vanuit Kennis voor Klimaat en Klimaat
voor Ruimte.

Bouwstenen NAS
Het Bouwstenen NAS project (KKF02A) heeft interactieve tools voor adaptatiestrategieën opgeleverd die
in de loop van 2012 hun weg zullen vinden in de
hotspots. De interactieve tools bieden overheden
ondersteuning bij het vormgeven en implementeren
van een robuuste adaptatiestrategie. Het ontwerpen
van adaptatiemaatregelen vraagt om een cyclisch en
interactief beleidsproces. De tools helpen bij het
doorlopen van de verschillende stappen van de beleidscyclus, van effectanalyse naar ontwerp van
adaptatieopties en de evaluatie van deze opties. De

De projecten (b), (c) en (d) waren aan het
einde van 2011 in afronding. De projecten
(b) en (c) krijgen een vervolg in de tweede
tranche, in het onderzoeksthema „Hoge
kwaliteit klimaatprojecties (Thema 6; zie

tools die zijn ontwikkeld zijn:
-

de Klimaateffectatlas. Deze tool toont de effecten van klimaatverandering voor vier klimaatscenario’s op de kaart.

-

het Klimaatatelier. In deze interactieve werkvorm wordt klimaatkennis ingebracht in ge-

hiervoor paragraaf 3.6).

biedsprocessen en in visievormingstrajecten.
De Klimaateffectenatlas wordt hierbij ingezet
om te verkennen welke klimaateffecten van belang zijn voor een specifieke regio.
-

de Maatregelen database. Deze database geeft
een overzicht van mogelijke adaptatiemaatregelen en kansen die klimaatverandering biedt.

-

Het Duurzaamheidsprofiel van een locatie (DPL).
Met dit computerinstrument kan de duurzaamheid van een wijk gemeten en vergeleken
worden met een referentiewijk.

-

Maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA). In een MKBA handreiking zijn aanbevelingen gedaan voor het omgaan met (klimaat)onzekerheid in de MKBA.

Zie de website voor het interactieve document met
deze tools:
http://promise.klimaatvoorruimte.nl/pro1/publicatio
ns/show_publication.asp?documentid=6902&GUID=
64bd4182-6686-4b8f-80c7-4f0510f1e1f9
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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 ingezet. 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.

1

2

Water
veiligheid

Zoetwater
voorziening

3
Landelijk
gebied

4
Stedelijk
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Acht consortia, een per thema, zijn geselecteerd (uit 14 aanbiedingen). Deze zijn
begin 2010 van start gegaan met hun onderzoek. De acht thematische onderzoeksprogramma‟s hebben alle een looptijd tot 31 december 2014. Ruim 50
AIO‟s en 30 postdocs (en hun hoogleraren/begeleiders) zijn actief in deze tweede tranche. Naast Nederlandse kennisinstellingen worden bij ieder van de acht
consortia ook buitenlandse kennisinstellingen ingeschakeld (zie Bijlage II). Per
thema is een stuurgroep benoemd bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de
participerende hotspots en de belangrijkste cofinancierende partijen. De laatste
twee stuurgroepen zijn aan het begin van 2011 aangetreden (stuurgroepen
Thema 3 en Thema 8). De stuurgroepen worden geleid door zeer ervaren, internationaal gerenommeerde hoogleraren en onderzoekers.
Het jaar 2010 was een opstartjaar voor de consortia waarin personeel is geworven, afspraken zijn vastgelegd met buitenlandse partners en cofinanciering is
georganiseerd. Het merendeel van het onderzoek in de werkpakketten is in de
loop van 2010 gestart. In 2011 was het onderzoek in volle gang.
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In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen aangegeven wat er in 2011 per consortium
is gedaan. Informatie over de acht thematische onderzoeksprogramma‟s en de
uitvoerende consortia 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 deze processen. 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. Door dit
consortium 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.
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In 2011 zijn ook de laatste onderzoekers in het consortium van start gegaan met
hun onderzoek. In de loop van 2011 zijn diverse publicaties verschenen, waaronder twee consortium nieuwsbrieven, meerdere rapporten en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Een aantal bijeenkomsten is georganiseerd voor
onderzoekers en belanghebbenden. In samenwerking met het consortium „Klimaatbestendige zoetwatervoorziening‟ (Thema 2) is een intern rapport geschreven waarin belangrijke terminologieën omtrent onzekerheid beschreven worden.
Met de internationale partners van het onderzoeksthema wordt regelmatig contact onderhouden. Resultaten van gerelateerd onderzoek van deze partners
worden beschreven in de nieuwsbrief. De stuurgroep van het onderzoeksthema
is tweemaal bijeen gekomen.
Samenwerking en afstemming vindt plaats met onder andere de deelprogramma‟s Rijnmond-Drechtsteden, Rivieren, Zuidwestelijke Delta en Waddengebied
van het Deltaprogramma. Tijdens de eerste kennisconferentie van het Deltaprogramma (op 16 juni 2011 in Nemo, Amsterdam) was de consortiumleider een
van de sprekers.
Daarnaast wordt samengewerkt met het kennisprogramma Deltaproof van de
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Het consortium „Waterveiligheid‟ (Thema 1) pakt een deel van de vragen van waterschappen op en de
kennis die in dit thema ontwikkeld wordt, vindt haar weg via STOWA naar de
eindgebruikers van de kennis. Tevens worden gezamenlijk bijeenkomsten georganiseerd. Zo vond op 24 november 2011 een studiedag plaats „Dijken voor de
toekomst‟.
Het consortium is verder nauw betrokken bij de organisatie van de conferentie
„FLOODrisk 2012‟ die in 2012 gehouden wordt in Rotterdam (20-22 november).
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Parallel aan dit onderzoeksthema is aan het begin van 2011 een promotieonderzoek van start gegaan over het management van overstromingsrisico‟s in Jakarta. Dit promotieonderzoek sluit nauw aan bij de problematiek van Thema 1. De
Indonesische AIO wordt mede vanuit dit thema begeleid. Het Indonesische onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject „Jakarta Climate Adaptation
Tools‟ (JCAT). JCAT is een van de projecten van het kennisnetwerk Delta Alliance (zie hoofdstuk 6 de Delta over Delta Alliance en JCAT).

3.2 Klimaatbestendige zoetwatervoorziening (Thema 2)
Klimaatverandering heeft invloed op de zoetwatervoorziening. Het zal steeds
moeilijker zijn vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Het consortium ‘Klimaatbestendige 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.
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In 2011 zijn de laatste nieuwe onderzoekers aangesteld van het onderzoeksthema „Klimaatbestendige zoetwatervoorziening‟ (Thema 2). Binnen Thema 2
staan drie case gebieden centraal: de Zuidwestelijke Delta, de Groene ruggengraat en Haaglanden. Het wetenschappelijk onderzoek in deze gebieden wordt
vormgegeven door directe samenwerking met de belanghebbenden, zowel via
een-op-een contacten als via caseworkshops. De samenwerking met buitenlandse partners heeft in 2011 met name plaatsgevonden tussen individuele
partners, bijvoorbeeld door gezamenlijk te werken aan papers of door de organisatie van workshops.
Resultaten van onderzoek zijn verspreid via de nieuwsbrief, presentaties en rapporten, zoals het interne rapport over onzekerheid in samenwerking met het
consortium van Thema 1. In 2011 zijn drie nieuwsbrieven uitgegeven. Een daarvan kwam uit in het voorjaar en ging in op de actualiteit van droogte in relatie tot
één van de promotieonderzoeken in Thema 2. De stuurgroep van dit onderzoeksthema heeft twee keer vergaderd in 2011.
In het case gebied de Groene Ruggengraat zoekt het consortium aansluiting bij
de droogtestudie „het Groene Hart‟. De hotspot Ondiepe wateren en Veenweidegebieden, officieel geen deelnemer aan het onderzoeksthema, participeert in
de begeleidingscommissie van de Groene Ruggengraat case.
Evenals het consortium van Thema 1 werkt dit consortium intensief samen met
het STOWA Deltaproof programma. Samen met STOWA en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) is de inspiratiedag „Zelfvoorzienendheid in zoetwatervoorziening, Utopie of…?‟ georganiseerd (6 oktober 2011).
Daarnaast wordt samengewerkt met de deelprogramma‟s Zoetwatervoorziening,
Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden van het Deltaprogramma.
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De consortiumleider was convenor van een wetenschappelijke sessie tijdens de
„World Delta Summit‟ in Jakarta waar ook drie onderzoeken van het consortium
zijn gepresenteerd.
De hotspots Zuidwestelijke Delta en Haaglanden hebben ieder in samenwerking
met onderzoekers aan Thema 2 een projectvoorstel ingediend voor de derde
tranche. Deze voorstellen gaan over de verbetering van de zoetwatervoorziening
met gebruikmaking van een Aquifer Storage and Recovery (ASR) systeem. Indien deze voorstellen gehonoreerd worden, betekent dit een belangrijke stap
richting de daadwerkelijke toepassing van kennis voor dit onderzoeksthema.

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, in nauwe samenwerking met lokale en regionale belanghebbenden, op een aantal casestudie gebieden. Op basis van twee contrasterende klimaatscenario’s en binnen de context
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van een sociaaleconomische plausibel scenario wordt onderzocht wat de ruimtelijke haalbaarheid en effectiviteit is van adaptatiestrategieën. Bovendien zullen
de regiospecifieke beleidsopties worden vastgesteld samen met de belanghebbenden. Hierbij wordt ook gekeken naar het draagvlak van de lokale autonome
actoren.
Na een opstartjaar stond in 2011 de inhoud voorop voor het consortium van
Thema 3 (CARE). Het Agent Based Model (ABM) is een van de centrale thema‟s
binnen dit consortium. Het model wordt ontwikkeld vanuit de University of Edinburgh, de buitenlandse partner in het consortium. Diverse interne bijeenkomsten
hebben plaatsgevonden om het model nader te definiëren en om te bespreken
welke gegevens nog nodig zijn om de juiste output te krijgen. In eerste instantie
wordt het model gebruikt voor het case gebied de Baakse Beek in de provincie
Gelderland.
Op 14 oktober 2011 heeft een interactieve workshop plaatsgevonden met agrariërs op Texel over de gevolgen van klimaatverandering voor de waterhuishouding en over de strategieën om hiermee om te gaan. Hierbij is gebruik gemaakt
van interactieve kaarten via de touchtable. Dit is een interactief instrument dat
ingezet kan worden bij ruimtelijke vraagstukken. In het thema „Beleidsondersteunende instrumenten‟ (Thema 8) wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van dergelijk instrumentarium en een van de onderzoekers was daarom ook
aanwezig bij deze workshop.
Consortiumleden hebben diverse publicaties geschreven, waaronder wetenschappelijke en populair wetenschappelijke artikelen en twee consortium
nieuwsbrieven. In de Telegraaf is in het droge voorjaar een stuk verschenen
over het onderzoek dat mede in Thema 3 wordt uitgevoerd (“Droogte levert Ne-

Inhoudelijk jaarverslag 2011 Kennis voor Klimaat

t

derland geld op”, 27 mei 2011). De stuurgroep heeft in 2011 eenmaal vergaderd.
Aan het eind van het jaar (10 en 11 november 2011) vond gedurende twee dagen de jaarlijkse consortiumbijeenkomst plaats voor de onderzoekers, stuurgroep en overige belanghebbenden. Onderdeel hiervan was een veldexcursie
naar de Baakse Beek.
Het consortium werkt samen met het consortium „Klimaatbestendige zoetwatervoorziening‟ (Thema 2) in een tweetal case gebieden van dat onderzoeksthema;
de Groene Ruggengraat en de Zuidwestelijke Delta.

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 onderzoeksthema 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
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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.
In 2011 was het onderzoek binnen het onderzoeksthema „Klimaatbestendige
steden‟ (CPC) in volle gang. Zo zijn vaste meetopstellingen geïnstalleerd in een
aantal participerende steden. Helaas bleek de zomer van 2011 niet goed voor
het hittestress onderzoek.
Het consortium heeft meerdere publicaties geschreven in 2011, zoals een aantal
interne nieuwsbrieven, een externe nieuwsbrief en diverse rapporten, waaronder
een eerste jaarlijkse rapport met daarin de stand van zaken voor wat betreft de
onderzoeksresultaten van het consortium. Tevens is gewerkt aan een integratiekader van het onderzoek en aan een document over onzekerheidsterminologie.
Diverse bijeenkomsten zijn gehouden met belanghebbenden, met name over de
cases. Op 11 en 12 maart 2011 heeft het consortium in samenwerking met de
buitenlandse partners, de universiteiten van Manchester (UK) en Freibourg (D),
een Spring school georganiseerd. In 2012 vindt deze plaats in Manchester. In
september vond de jaarlijkse consortiumdag plaats voor alle onderzoekers en
belanghebbenden die betrokken zijn in het onderzoek. Deze dag wordt als zeer
waardevol ervaren en zal vanaf 2012 meerdere malen per jaar worden georganiseerd. Andere bijeenkomsten die (mede) vanuit dit onderzoeksthema zijn georganiseerd zijn een studiemiddag over hittebelasting bij ouderen en een kennisnetwerkdag voor Nederlandse gemeenten (zie paragraaf 7.1). De stuurgroep
van Thema 4 is in 2011 tweemaal bijeen gekomen.
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Het consortium profileert zich naar buiten toe als centre of excellence en werkt
samen met het Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma. In opdracht van dit deelprogramma heeft het consortium een onderzoek uitgevoerd: “Knelpuntenanalyse nieuwbouw en herstructurering”. Daarnaast is het consortium partner in de Klimaatalliantie: een samenwerkingsverband tussen de vier grote steden en het ministerie van I&M. Voor deze groep is
het rapport “Kennismontage klimaat en hitte in de stad” geschreven.

3.5 Infrastructuur en netwerken (Thema 5)
Het doel van dit onderzoeksthema 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.
In 2011 is binnen het onderzoeksthema Infrastructuur en netwerken (INCAH) inhoudelijk veel vooruitgang geboekt. Voor de laatste personele problemen is aan
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het einde van 2011 een oplossing gevonden. Het consortium heeft een communicatieplan gemaakt en is gestart met de uitvoering ervan. De stuurgroep is aan
het begin van 2011 benoemd en is tweemaal bij elkaar gekomen. De hotspot
Haaglanden participeert niet in INCAH, maar heeft aangegeven geïnteresseerd
te zijn in het onderwerp mobiliteit. Mogelijk zal deze hotspot nader worden betrokken bij het vervolg van het programma.
In mei heeft een tweedaagse bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij de eerste
dag in het teken stond van de integratie van onderzoek binnen het INCAH programma en afstemming tussen de onderzoekers. De focus tijdens de tweede
dag lag op de interactie met de belanghebbenden ten behoeve van de vraagarticulatie. Deze workshop was 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. De workshops leveren belangrijke informatie op voor de onderzoekers die binnen INCAH werken
aan Agent Based Models (ABM).
In 2011 is een abstract ingediend en geaccepteerd voor een sessie tijdens het
International Engineering Systems Symposium dat plaatsvindt in juni 2012. Het
symposium wordt georganiseerd door the Council of Engineering Systems Universities (CESUN), TU Delft en het Massachusetts Institute of Technology (MIT).
De TU Delft en het MIT als international partner maken samen deel uit van het
INCAH consortium. Een AIO van het MIT voert een casestudy uit in Rotterdam
voor zijn promotieonderzoek. Hij ontwikkelt een serious game ten aanzien van
besluitvorming over infrastructuur in relatie tot de onzekerheden rondom klimaatverandering.
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Verder is samenwerking tot stand gekomen met het York Centre of Complex
Systems Analysis (YCCSA). Een van de postdoc onderzoekers is hier een periode te gast geweest. Gezamenlijk is gewerkt aan een EU voorstel over infrastructuur en klimaatverandering.

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 onderzoeksthema 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?
In 2011 heeft het consortium „Hoge kwaliteit klimaatprojecties‟ (Thema 6) haar
eerste inhoudelijke resultaten geboekt. Diverse onderzoekers in het consortium
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hebben artikelen ingediend bij wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften.
Daarnaast is ook een nieuwsbrief verschenen waarin veel aandacht besteed is
aan scenario ontwikkeling, zoals de KNMInext scenario‟s en de koppeling van
klimaatmodellen aan hydrologische, agronomische en ecosysteem modellen.
Hiervoor wordt afstemming gezocht met bijvoorbeeld de onderzoekers uit het
CARE consortium (Thema 3). De stuurgroep is in 2011 tweemaal bijeen geweest.
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 komende jaren wordt deze
website verder gevuld met informatie die voortkomt uit dit onderzoeksthema.
Ook wordt de kennis die in dit onderzoeksprogramma ontwikkeld wordt, gebruikt
bij de ontwikkeling van de KNMInext klimaatscenario‟s die in 2013 zullen verschijnen.
Diverse afstemmingsbijeenkomsten hebben plaatsgevonden intern, maar ook
met vertegenwoordigers van de andere thema‟s om te inventariseren wat de behoefte is vanuit de andere consortia naar informatie over klimaatverandering en
de impact ervan. In de eerste maanden van 2012 zullen twee workshops georganiseerd worden over de KNMInext scenario‟s en de relatie met Thema 6. De
eerste zal meer gericht worden op onderzoekers en de tweede meer op beleidsmakers.
Binnen een van de werkpakketten van Thema 6 wordt in samenwerking met de
internationale partners, Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), Deutsche Wetterdienst (DWD) en de University of Exeter, onderzoek uitgevoerd gericht op Europese klimaatdiensten.
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Een aantal projecten uit de eerste tranche, van het modelplatform van de KKF
(KKF01A, KKF01B en KKF01C) en van de hotspot Mainport Schiphol (HSMS01
en HSMS03), hebben een vervolg gekregen in Thema 6.

3.7 Governance van klimaatadaptatie (Thema 7)
Het onderzoeksthema heeft als doel om bestaande kennis uit de velden van de
bestuurskunde, de economie, de politicologie en het recth te integreren. 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 en het vergroten
van het aanpassingsvermogen van de samenleving om de toekomstige klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.
Het consortium „Governance van klimaatadaptatie‟ (Thema 7) was in 2011 goed
op dreef. Dit uit zich ook in de grote hoeveelheid publicaties in boeken en (peer
reviewed) tijdschriften en presentaties tijdens conferenties en symposia. Zo heeft
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het consortium een paper geschreven waarin het theoretisch raamwerk voor het
programma uiteengezet wordt. Dit paper is inmiddels gepubliceerd in een special
issue van het wetenschappelijk tijdschrift „Climate Law‟. In dit special issue zijn
vijf papers opgenomen die gepresenteerd zijn tijdens de internationale conferentie „Deltas in times of climate change‟ gehouden in 2010 in Rotterdam.
Tevens heeft een van de consortiumleden de media gehaald in het droge voorjaar naar aanleiding van het uitkomen van zijn boek “Water management and
water governance in a changing climate”.
Diverse interne bijeenkomsten zijn georganiseerd zoals AIO bijeenkomsten over
het uitvoeren van actie-onderzoek, regulier overleg tussen onderzoekers in het
consortium en met de belanghebbenden. Een aantal nieuwe cases is geïdentificeerd in de bij het onderzoek betrokken hotspots, deels in aansluiting met de
kennisbehoeften van het Deltaprogramma. De stuurgroep is tweemaal bijeengekomen.
In de eerste helft van 2011 zijn vanuit het consortium bezoeken gebracht aan de
drie internationale partners (Universiteit van Oldenburg, University of East Anglia
en Swedish Resilience Centre) om de mogelijkheden voor nadere samenwerking
en kennisuitwisseling te verkennen.
In 2012 organiseert het consortium een tweedaags internationaal symposium
„The governance of adaptation‟ (22-23 maart 2012). Vijftig van de 200 ingediende abstracts uit 36 landen zijn geselecteerd.
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3.8 Beleidsondersteunende instrumenten (Thema 8)
Het consortium zal in dit onderzoeksthema instrumenten ontwikkelen om klimaatverandering in nationaal beleid te integreren en baseert zich mede op resultaten uit vorige onderzoeksprogramma’s. Het draagt 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 belanghebbenden in de hotspots
toegepast.
Met de aanstelling van de laatste twee promovendi aan het begin van 2011 is
het consortium compleet en ligt ook voor dit onderzoeksprogramma de focus op
de inhoud. De eerste publicaties zijn in 2011 uitgekomen. Ook zijn twee nieuwsbrieven verschenen. De stuurgroep is tweemaal bijeengekomen in 2011. Tijdens
één van de stuurgroep bijeenkomsten hebben de AIO‟s hun onderzoek gepresenteerd.
Diverse interactieve touchtable workshops met belanghebbenden hebben
plaatsgevonden in case gebieden. Zo gingen in Haaglanden twee workshops
over ruimtelijke planning en stedelijke hitte-eilanden en over wateroverlast en
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ruimtelijke inrichting. In samenwerking met het CARE consortium (Thema 3) is
een interactieve workshop georganiseerd met boeren op Texel over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Deze vond plaats op 14 oktober 2011.
De technieken op het gebied van visualisatie en simulatie van overstromingsscenario‟s (3Di) zijn gedemonstreerd o.a. op het eindcongres van Waterkader
Haaglanden. 3Di is inmiddels een commercieel product aan het worden dat
wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door een startende onderneming.
In dit onderzoeksthema wordt een raamwerk ontwikkeld om klimaatadaptatie
monitoringssystemen op te zetten.
In 2011 is er gewerkt aan de update van sociaaleconomische scenario‟s. Er is
overleg geweest met het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om de invulling van de sociaaleconomische
scenario‟s van het Deltaprogramma af te stemmen met die van het Klimaat voor
Ruimte programma. Er heeft een verdere afstemming plaatsgevonden met de
projectmedewerkers van Thema 3 over het gebruik van de eindbeelden van de
sociaaleconomische scenario‟s in de case gebieden van dit thema.
Parallel aan dit onderzoeksthema is aan het begin van 2011 een promotieonderzoek van start gegaan over beleidsondersteundende instrumenten in Jakarta.
De Indonesische AIO wordt mede vanuit dit thema begeleid. Het project maakt
onderdeel uit van onderzoeksproject „Jakarta Climate Adaptation Tools‟ (JCAT).
(zie hoofdstuk 6).

Inhoudelijk jaarverslag 2011 Kennis voor Klimaat

t

32

Inhoudelijk jaarverslag 2011 Kennis voor Klimaat

t

4 De laatste fase van Kennis voor Klimaat

4.1 Belangrijke peilers voor de derde tranche
Binnen de derde tranche ligt de focus op projecten die een bijdrage leveren aan
de adaptatiestrategieën voor de hotspots en aan innovatie en valorisatie van
kennis. Dit zijn twee belangrijke peilers voor de derde tranche die hieronder kort
worden toegelicht.
In de derde tranche brengen de hotspots de resultaten uit de diverse onderzoekslijnen samen ten behoeve van de ontwikkeling van adaptatiestrategieën
voor hun regio. De hotspots werken de eerste contouren van adaptatiestrategieën uit in een „ORAS-document‟ met daarin Opties voor Regionale 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. Onderzoek gericht op kennislacunes zal zoveel mogelijk belegd worden bij de consortia in de tweede tran-
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che of de vorm krijgen van metastudies en workshops.
In het licht van de groeiende aandacht voor innovatie en kennisvalorisatie ligt het
tweede accent van de derde tranche op dit aspect. De ontwikkeling van projecten in de vorm van proeftuinen of business cases wordt gestimuleerd. Belangrijk
voor dit type projecten is het marktpotentieel, de internationale uitstraling en de
betrokkenheid van private partijen. Projecten moeten uiteraard relevant zijn voor
de ORAS. Het betrekken van het bedrijfsleven daarbij is essentieel.

4.2 De programmering van de derde tranche
In de eerste helft van 2011 is de programmering van de derde tranche tot stand
gekomen. Bij de programmering is rekening gehouden met de projectresultaten
van de eerste tranche, de projecten in de tweede tranche en de ORAS die de
hotspots voor hun eigen regio maken. Er zijn twee ronden gepland. Derde tranche projecten hebben een looptijd tot uiterlijk 31 juli 2013.
De eerste indieningronde van pre-proposals voor de derde tranche sloot op 31
augustus 2011. Elf pre-proposals zijn beoordeeld door de Raad van Bestuur in
overleg met de leden van de Programmaraad (een twaalfde pre-proposal is niet
ontvankelijk verklaard). Van deze 11 pre-proposals zijn er drie afgewezen en
konden er drie worden uitgewerkt tot full proposals (met specifieke aanwijzingen). De overige vijf pre-proposals zijn in de huidige vorm afgewezen. De leden
van de Raad van Bestuur hebben met de hotspotcoördinatoren besproken of en
onder welke voorwaarden deze vijf voorstellen heringediend konden worden.
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Een twaafde pre-proposal is na de deadline binnengekomen. In verband met de
relevantie van dit voorstel voor de hotspot en het belang van besluitvorming op
korte termijn, heeft de Raad van Bestuur van Kennis voor Klimaat de indieners
gevraagd een full proposal uit te werken.
De deadline voor het indienen van de full proposals was 30 november 2011.
Drie full proposals zijn ingediend en zijn ieder door twee externe reviewers beoordeeld. Een aantal indieners heeft aangegeven deze deadline niet te kunnen
halen. Een viertal full proposals wordt begin 2012 ingediend. De verwachting is
dat de succesvolle projectvoorstellen uit deze eerste ronde vanaf de eerste
maanden van 2012 in uitvoering genomen worden.
De tweede indieningronde van pre-proposals sluit op 31 januari 2012. De beoordelingsprocedure in de tweede indieningronde is dezelfde als die van de eerste
indieningronde. De verwachting is dat de succesvolle projectvoorstellen vanaf
mei 2012 in uitvoering kunnen worden genomen.
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5 Projecten op het snijvlak van kennis en beleid

5.1 Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën
De eerste tranche heeft in 2010 en 2011 belangrijke onderzoeksresultaten opgeleverd. Daarnaast is het voor de hotspots duidelijk geworden welke van hun
kennisvragen geadresseerd worden en welke casestudies uitgevoerd worden in
de tweede tranche. Voor de programmering van de derde tranche is het belangrijk dat de hotspots richting geven aan de opties voor regionale adaptatiestrategieën (ORAS).
Kennis voor Klimaat heeft in 2010 besloten om de hotspots meer intensief te faciliteren bij het vormgeven van de ORAS.
Voor een vijftal hotspots - Rotterdam, Haaglanden, Ondiepe wateren en Veenweidegebieden, Zuidwestelijke Delta en Droge Rurale gebieden - is de eerste
versie van de ORAS in september 2011 afgerond. Deze zijn tijdens een bijeen-
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komst met de hotspots, de tweede tranche consortia en projectbegeleiding en de
Raad van Bestuur van Kennis voor Klimaat besproken. Gedurende de verdere
looptijd van het programma zullen de ORAS documenten verder uitgewerkt en
gespecificeerd worden. In 2012 worden de ORAS activiteiten van de hotspots
Waddenzee en Grote Rivieren ingebracht in het overleg met de desbetreffende
deelprogramma‟s van het Deltaprogramma.

5.2 Analyse van transdisciplinaire programma’s
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 vraagstukken 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.
Verder wordt er binnen het project gewerkt aan diverse vergelijkende studies. Zo
worden klimaatprogramma‟s in vijftien verschillende landen vergeleken voor wat
betreft organisatie, werkwijze en financiering. In 2011 zijn interviews gehouden
met deelnemers aan het Duitse klimaatprogramma KLIMZUG.
Tevens worden netwerkanalyses uitgevoerd voor de programma‟s Kennis voor
Klimaat en Klimaat voor Ruimte. Binnen het Kennis voor Klimaat programma
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wordt de ontwikkeling en organisatie van diverse hotspots onderzocht en vergeleken. In 2011 is hiermee een start gemaakt in de hotspot Regio Rotterdam.
In 2011 hebben de onderzoekers in het SSA01 project ook gewerkt aan een
analyse op het niveau van wetenschappelijke tijdschriften over de nationale specialisaties in klimaatonderzoek.
In 2011 is daarnaast gewerkt aan een Rathenau publicatie over gezamenlijke
kennisproductie voor grote, complexe maatschappelijke vraagstukken. In dit
rapport wordt een aantal cases beschreven, waaronder die van kenniscocreatie
in klimaatonderzoek. Dit rapport wordt in de loop van 2012 uitgebracht.
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6 Internationale arena’s
Dit hoofdstuk gaat over de internationale projectactiviteiten en samenwerkingsverbanden die in het kader van KvK in 2011 hebben plaatsgevonden.

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. De Delta Alliance is gestart met vier focus delta‟s: California
Bay (USA), Ciliwung (Indonesië), Mekong Delta (Vietnam) en de Rijn-Maas Delta (Nederland). Inmiddels zijn nog zes deltagebieden aangesloten bij de Delta
Alliance: Ganges-Brahmaputra Delta (Bangladesh), Mahakam Delta (Indonesië),
Mississippi Delta (USA), Pantanal (Brazilië), Parana (Argentinië), Yangtze Delta
(China) en de Nijl Delta (Egypte). De verwachting is dat in 2012 meer deltagebieden zullen aansluiten.
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Ter bestendiging en voor de verdere ontwikkeling van de organisatie is in juni
2011 de Stichting Delta Alliance International opgericht. Daarmee is de Delta
Alliance een zelfstandige organisatie geworden. Aan het einde van de derde fase van het project „Launching the Delta Alliance‟ (2013) stopt de financiering
vanuit Kennis voor Klimaat en moet de Delta Alliance zowel organisatorisch als
financieel op eigen benen staan.
Van 21 tot en met 24 november 2011 vond in Jakarta de World Delta Summit
„The pulse of deltas and the fate of our civilization‟ plaats. Deze bijeenkomst
vond plaats op uitnodiging van de gouverneur van Jakarta die hij uitsprak op de
conferentie „Delta‟s in times of climate change‟ in Rotterdam in september/oktober 2010 en werd gecoördineerd door de coördinator van de Indonesia
Wing van de Delta Alliance. Wetenschappers, hoogwaardigheidsbekleders en
beleidsmakers vanuit de diverse werelddelen kwamen hier bijeen om tijdens wetenschappelijke en beleidsgerichte sessies en praktijkgerichte workshops kennis
uit te wisselen. Vanuit diverse Kennis voor Klimaat projecten zijn tijdens de sessies presentaties gegeven en vanuit een project is een workshops georganiseerd. De conferentie stelde inhoudelijk en organisatorisch teleur.
Kennis voor Klimaat stelt aan de Delta Alliance subsidiemiddelen ter beschikking
voor de uitvoering van projecten in aangesloten deltagebieden. De projecten die
gefinancierd worden, dienen doel en missie van de Delta Alliance te ondersteunen door de gezamenlijke ontwikkeling en uitwisseling van kennis en de verbinding van deltagebieden wereldwijd om zo de veerkracht van deltagebieden te
vergroten. In de derde en laatste fase ligt de focus van de Delta Alliance activiteiten op de uitvoering van projecten en op de uitwisseling van kennis tussen
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deltagebieden. Aan het einde van 2011 was de Delta Alliance bezig met de nadere uitwerking van projecten. Een Delta Alliance project is in 2011 van start gegaan en wordt hieronder kort beschreven.

6.2 Jakarta Climate Adaptation Tools (JCAT)
In 2011 is in het kader van de Delta Alliance een programma gestart waarin twee
promotieonderzoeken naar instrumenten ten behoeve van klimaatbestendige
ruimtelijke inrichting en watermanagement in Jakarta worden uitgevoerd (JCAT).
Twee Indonesische promovendi worden mede vanuit Nederland begeleid (Prof.
J. Aerts, VU-IVM en Prof. E. van Ierland, WUR). Een deel van de onderzoeksperiode zullen de Indonesische promovendi doorbrengen in Nederland en participeren in de consortia „Klimaatbestendig management van overstromingsrisico‟s‟
(Thema1) en „Beleidsondersteunende instrumenten‟ (Thema 8).
De promovendus die mede vanuit de WUR begeleid wordt, is in de loop van
2011 voor een eerste periode naar Nederland gekomen. Begin 2012 zullen beide promovendi tegelijkertijd in Nederland zijn om hun promotie voorstellen af te
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ronden. De promovendi zullen tijdens hun onderzoek samenwerken met lokale
belanghebbenden. Het onderzoek levert een bijdrage aan de update van het
„Jakarta Spatial Plan 2030‟.
Het JCAT project heeft in samenwerking met Royal Haskoning, die betrokken
was bij de voorbereidingen van dit project, een workshop georganiseerd tijdens
de World Delta Summit in Jakarta. De tweede tranche onderzoeksthema‟s 1 en
8 hebben als begeleiders van de twee promovendi inhoudelijk bijgedragen aan
deze workshop. Het doel van deze workshop was het zorgdragen dat het onderzoek goed ingebed is in de problematiek van Jakarta en afgestemd is op de activiteiten die er al plaatsvinden. Lokale beleidsmakers en –uitvoerders en andere
sleutelfiguren zijn vooraf uitgenodigd om deze sessie bij te wonen. Uiteindelijk
waren zo‟n 40 vertegenwoordigers van internationale overheden, wetenschappers, NGO‟s en consultants aanwezig. De discussie vond plaats op basis van
presentaties door de projectleider en de beide promovendi.
De uitkomsten van deze workshop zijn te vinden op de website van KvK en van
de Delta Alliance.

6.3 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 (zevende kaderprogramma). Het ministerie van I&M is vertegenwoordigd in de Advisory board van CIRCLE2-ERA-Net. Binnen dit vervolgproject van
het in 2004 gestarte CIRCLE-ERA-Net project (zesde kaderprogramma van de
Europese Unie) focust men op het versterken van het Europese platform voor de
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financiering van onderzoek en het stimuleren van de beleidsdialoog op het gebied van impact van klimaatverandering en klimaatadaptatie.
Kennis voor Klimaat heeft het stokje overgenomen van Klimaat voor Ruimte dat
betrokken was bij het eerste CIRCLE-ERA-Net project. Samen met SMHI uit
Zweden is Kennis voor Klimaat verantwoordelijk voor het werkpakket SHARE.
De hoofddoelen van SHARE zijn het delen van kennis en het versterken van de
science-policy interface. Naast de taken in SHARE draagt Kennis voor Klimaat
waar nodig bij aan de andere werkpakketten DESIGN en FUND.
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 (JPI Climate). 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. Kennis voor Klimaat coördineert de Nederlandse inbreng in JPI Climate (VU, UU, WUR, TNO, KNMI, PBL). Nederland, i.c. het ministerie van I&M, heeft een positie in de Governing Board en is betrokken bij elk
van de vier Working Groups. In 2011 is de Strategische Research Agenda van
JPI Climate door de Governing Board goedgekeurd. Voorts zijn eerste aanzetten
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geformuleerd voor de implementatie van het programma (fast track activities).
Onderzoeksfinanciering vanuit Nederland (door NWO en/of het ministerie van
I&M) is één van de opgaven.
Climate KIC
Eind 2009 heeft het European Institute of Innovation & Technology (EIT) goedkeuring verleend aan drie Knowledge and Innovation Communities (KIC‟s),
waarvan een op het gebied van klimaat (Climate KIC). Van de kennisinstellingen
die het initiatief hebben genomen tot de ontwikkeling van het Kennis voor Klimaat programma nemen er vier (Deltares, TNO, UU, WUR) deel in het programma Climate KIC samen met kennisinstellingen, bedrijven en publieke instellingen uit Frankrijk, Engeland, Duitsland en Zwitserland. Dit programma is gericht op kennisvalorisatie rondom mitigatie en adaptatie. In 2011 is een van de
bestuursleden van Kennis voor Klimaat, ir.C.L. van Deelen, benoemd tot voorzitter van de Nederlandse co-locatie van Climate KIC. Het voornemen voor 2012 is
om de samenwerking tussen Kennis voor Klimaat en Climate KIC verder uit te
bouwen.
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. 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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Tijdens de KvK projectendag op 7 april 2011 deelde Bernd Siebenhüner, vanuit
een van de regionale KLIMZUG programma‟s, zijn ervaringen over het werken
op het raakvlak tussen wetenschap en beleid (“How to nail a pudding to the
wall?”).
KLIMZUG heeft een grote rol in de organisatie van de eerste Europese adaptatieconferentie, die in 2013 zal plaatsvinden in Hamburg. Ook Kennis voor Klimaat participeert in de voorbereidingen ervan.
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7 Kenniscommunicatie en –valorisatie
Kennisdoorwerking is een belangrijk aspect van het Kennis voor Klimaat programma. De Kennistransfer (KT) van Kennis voor Klimaat richt zich op het ontsluiten van de (wetenschappelijke) kennis uit Kennis voor Klimaatprojecten. In
de volgende paragraaf worden de belangrijkste activiteiten beschreven die in
2011 uitgevoerd zijn door de Kennistransfer (KT).
Een aspect in de kennisdoorwerking en speerpunt voor Kennis voor Klimaat in
de komende jaren is de valorisatie van kennis. De activiteiten rondom kennisvalorisatie komen in paragraaf 7.2 aan bod.

7.1 Activiteiten Kennistransfer
De KT bevordert de doorstroom van wetenschappelijke kennis naar de praktijk
en van praktijkkennis in de richting van de wetenschap. Dat gebeurt door het organiseren van nationale en internationale bijeenkomsten, het voorbereiden van

41

cursussen en door ondersteuning van de hotspots en consortia bij kennisdoorwerking. Daarnaast ontwikkelt de KT folders, brochures en digitale nieuwsbrieven (zie Bijlage III). Een aantal belangrijke resultaten wordt hieronder beschreven. Een overzicht van alle KT-activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevonden,
is opgenomen in Bijlage IV.

7.1.1 De KvK Projectendag
De KvK Projectendagen worden georganiseerd voor alle direct betrokkenen bij
Kennis voor Klimaat. De tweede projectendag van het KvK programma, op
7 april 2011, had een praktische insteek: leren van elkaar en met elkaar om de
klimaatbestendig ingerichte regio weer een stap dichterbij te brengen. Tijdens
deze dag is druk genetwerkt en kennis uitgewisseld.
Pieter Bloemen (staf deltacommissaris) en Bernd Siebenhüner (van het Duitse
klimaatprogramma KLIMZUG) waren sprekers tijdens de plenaire opening. Vervolgens kwamen in parallelle sessies, gehost door de hotspots, onderzoekers en
kennisvragers bijeen om gebiedsgericht onderzoeksresultaten te bespreken en
de praktische toepassingsmogelijkheden daarvan te verkennen. Met brainstormkaarten kon iedereen tijdens de diverse sessies zijn of haar ei kwijt. Door het
team communicatie is bemiddeld om op de vragen antwoorden te krijgen en deze terug te koppelen naar de vraagsteller. Speciaal voor de AIO‟s en postdocs
binnen Kennis voor Klimaat is een PhD diner georganiseerd waaraan ook directieleden van Kennis voor Klimaat deelnamen.
De reacties op deze projectendag waren positief. In totaal bezochten 175 mensen de Projectendag, dat is ongeveer 70 meer dan tijdens de eerste KvK projectendag.
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7.1.2 Knooppunt Klimaat
De eindconferentie voor onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte „Knooppunt
Klimaat‟ werd gehouden op 1 december 2011. Kennis voor Klimaat was betrokken bij de programmering en nam aan het eind van de conferentie symbolisch
het stokje over van Klimaat voor Ruimte. Knooppunt Klimaat was een groot succes, getuige de vele complimenten en positieve feedback. De combinatie van de
bijzondere locatie, het gevarieerde programma en de interessante inhoud zorgde voor een inspirerende dag. Tijdens Knooppunt Klimaat zijn het Praktijkboek
(zie kader) en de brochure „Onderzoeksresultaten Klimaat voor Ruimte‟ gepresenteerd. In totaal trok de dag bijna 500 deelnemers, inclusief 40 scholieren. De
scholieren deden mee aan de voor de conferentie georganiseerde wedstrijd
„Maak je schoolomgeving klimaatbestendig‟. De social media campagne was
succesvol en viel op door het grote twitterbord middenin de locatie. Ook was er
aandacht van de pers.
Het praktijkboek ‘Ruimte voor Klimaat’ komt voort uit de kennis en ervaringen die de
twee onderzoeksprogramma’s Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat in de afgelopen zes jaar hebben opgedaan bij de toepassing van wetenschappelijke kennis in de
praktijk. Ook is gebruikt gemaakt van ervaringen binnen het programma Leven met Water en enkele andere programma’s. Het Praktijkboek laat 22 voorbeelden zien van pro-
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jecten waar klimaatadaptatie in de praktijk wordt gebracht. Het geeft tips en biedt ondersteunende instrumenten voor klimaatbestendig plannen en inrichten.
Naast het handboek is ook een website
gelanceerd (www.ruimtevoorklimaat.nl) waar de
cases, lessen en instrumenten uit het boek en
verdere achtergrondinformatie zijn terug te vinden.

7.1.3 Kennis- en netwerkdag Klimaatbestendige Gemeente
In het Gelredome in Arnhem is op 14 april 2011 mede vanuit tweede tranche
Thema 4 samen met het CROW, het programma Future Cities en CURNET een
dag voor gemeentes georganiseerd rond het thema adaptatie. Tijdens deze dag
stond het realiseren van een klimaatbestendige gemeente en haar omgeving in
de schijnwerpers. Er was aandacht voor alle aspecten van de klimaatverandering: hitte, wateroverlast en droogte op alle schaalniveaus, van gebouw tot stad
tot regio. Ongeveer 160 mensen namen deel. Daarbij waren 49 gemeenten vertegenwoordigd. De dag werd over het algemeen als zeer nuttig ervaren en kan
een basis zijn voor een nog op te starten netwerk.
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7.1.4 Masterclass Klimaatbestendig Landelijk Gebied
De masterclass Klimaatbestendig Landelijk Gebied is georganiseerd in samenwerking met Wageningen Business School en vond plaats op 1 november 2011.
Zeker gezien de inkrimping van opleidingsbudgetten bij overheden en bedrijven,
en het feit dat een vergelijkbare cursus over klimaatverandering te weinig belangstelling trok om door te gaan, kan deze masterclass een succes genoemd
worden. De masterclass werd goed beoordeeld door de 14 deelnemers. Op dit
moment wordt onderzocht of en hoe de masterclass in 2012 herhaald kan worden.

7.1.5 Klimaatdebatten samen met NRC Handelsblad
In het debat over klimaat heeft het bedrijfsleven het stokje overgenomen van de
politiek. Samen met de wetenschap zoeken startende bedrijven, MKB bedrijven
en multinationals naar oplossingen voor klimaatverandering. In aanloop naar de
klimaattop in Zuid-Afrika (CoP17) zijn in het najaar van 2011 vier publieksdebatten georganiseerd samen met het NRC Handelsblad. Ieder debat stond onder
leiding van Max Christern. Steeds werden twee lezingen gehouden, een lezing
van een topwetenschapper en een lezing van een expert van een Nederlands
bedrijf. De vier bijeenkomsten gingen over:
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 klimaat en energie (met Heleen de Coninck, ECN; Arjan ten Elshof, Eneco en Igor Kluin, uitvinder Qbox),
 klimaat en voedsel (met Martin Kropf, WUR; Kees Jan
Vis, Unilever; Ruben van Dijk en Hans Hoogeveen,
EL&I),
 klimaat en water (met Piet Dircke, ARCADIS; Eelco
Rohling, School of Ocean and Earth Science; Pier Vellinga, WUR en Janneke Hadders van Dacom BV)
 de CoP17 (met Yvo de Boer, voormalig SG van het VNklimaatbureau; Joris Thijssen, Greenpeace; Hugo von
Meijenfeldt, klimaatgezant bij het Ministerie I&M en BZ
en stadsdichter F. Starik).
De debatten trokken een gevarieerd publiek van circa 300
deelnemers per bijeenkomst. Op verzoek van geïnteresseerden werd binnen
24 uur na afloop een verslag geplaatst op de website Klimaatonderzoeknederland.nl. Via de social media kanalen werd hier zeer veelvuldig en positief op gereageerd.

7.1.6 Website en webpanel
In 2011 is de website op vele punten verbeterd. De website is toegankelijker geworden en informatie beter vindbaar door onder meer een overzichtelijker menustructuur, het thematisch aanbieden van informatie, de integratie met social media en het aanbieden van informatie inspringend op het actuele nieuws (nieuwsdossiers). In 2011 bezochten ca 100 bezoekers per dag de Kennis voor Klimaat
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website, die dagelijks 500 pagina‟s bezochten. De KvK en KvR publicaties zijn in
2011 ruim 230.000 keer gedownload. Onder leiding van Sas Terpstra (Twynstra
Gudde) is in 2011 een webpanel bijeengekomen dat de website heeft doorgelicht op gebruiksvriendelijkheid. De resultaten zijn besproken. In 2012 zullen de
benodigde aanpassingen worden doorgevoerd.

7.1.7 Social media
Onderzoek van Kennis voor Klimaat stond in 2011 geregeld in het nieuws, onder
meer dankzij goed getimede persberichten, geschreven door projectleiders met
ondersteuning van de KT en door communicatie via de social media. De KT zet
Linkedin, Facebook, YouTube en twitter actief in voor de kennisverspreiding, interactie met klimaatprofessionals en het oppikken van urgente thema‟s. Onder
de noemer ClimateNL vergroot de inzet van social media de betrokkenheid van
beleidsmensen en professionals die zich met klimaatverandering bezig houden.
Gezien het groeiende aantal volgers (followers) op twitter en de toename van
discussies op de Linkedin groep zijn deze media succesvol te noemen. Het aantal volgers op twitter is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 1.500. Het aantal leden van de Linkedin groep ClimateNL is vertienvoudigd in een jaar tijd tot bijna
500.
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7.1.8 Communicatiestrategie
In 2010 en 2011 is gewerkt aan de communicatiestrategie voor Kennis voor Klimaat. Een van de doelen is om ervoor te zorgen dat kansen worden benut en
dat kennis wordt gebruikt in de praktijk. Daarnaast is het van belang dat na beëindiging van het programma er een kennisinfrastructuur bestaat waarmee de
ontwikkeling, uitwisseling en toepassing van kennis wordt gefaciliteerd. Drie belangrijke strategische lijnen zijn a) het bieden van handelingsperspectief waarmee Kennis voor Klimaat partijen enthousiasmeert en inspireert, b) het uitbreiden van een gemeenschap die verantwoordelijkheid draagt voor klimaatadaptatie en c) het zoeken naar samenwerking en synergie met andere partijen. De
communicatiestrategie wordt in het komende jaar verder aangescherpt.

7.2 Kennisvalorisatie
Kennis voor Klimaat richt zich op toegepaste kennisontwikkeling ten behoeve
van een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Hieraan leveren Kennis
voor Klimaat hotspots, (consortia van) kennisinstellingen en maatschappelijke
belanghebbenden een gezamenlijke bijdrage. Zowel (toegepaste) kennisinstellingen als overheid en bedrijfsleven zijn betrokken bij het Kennis voor Klimaat
onderzoek.
Kennis voor Klimaat heeft zich tot nog toe vooral gericht op gezamenlijke kennisontwikkeling met en kennisdoorwerking richting de publieke sector. Minder
aandacht is tot op heden besteed aan het tot economische waarde brengen van
kennis door deze door te vertalen naar nieuwe producten of diensten, kortom, de
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valorisatie van kennis. Het betrekken van het bedrijfsleven is echter wel een belangrijke schakel richting toepassing van kennis in de praktijk. Innovatie en kennisvalorisatie verdienen daarom in de laatste fase van het programma (derde
tranche) meer nadrukkelijk de aandacht. In 2011, bij de programmering van de
derde tranche, is daarom een ontwikkeling ingezet in deze richting. Kennisvalorisatie zal behalve in de hotspots ook op programmaniveau een belangrijke rol
gaan spelen. Kennis voor Klimaat is met een aantal initiatieven gestart die als
doel hebben om kennis die ontwikkeld wordt naar de markt te brengen:
 Verkenning van de mogelijkheden om het product klimaatatlassen te exploiteren via een nieuw in te richten stichting;
 Verkenning door Meteoconsult van de exploitatie van klimaatdata op
commerciële data.
Daarnaast wordt in samenwerking met Klimaat voor Ruimte de mogelijkheid verkend om een incubatiecentrum op te zetten op het gebied van klimaatadaptatie.
Hier kunnen kennisinstellingen in samenwerking met publieke en private partijen
via businesscases commerciële instrumenten ontwikkelen. In 2012 worden verdere initiatieven op het gebied van de valorisatie van kennis ontwikkeld.
Deze ontwikkeling van het programma past binnen de nationale en internationale context waarbinnen steeds meer aandacht is voor innovatie en valorisatie van
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kennis. Enkele voorbeelden hiervan zijn 1) het Europese Instituut voor Innovatie
en Technologie (EIT) dat drie Kennis en Innovatie Communities (KICs) in het leven heeft geroepen, waaronder een op het gebied van klimaatverandering (Climate KIC); en 2) de Topsectoren. De Topsectoren aanpak is een initiatief van de
Nederlandse rijksoverheid en het bedrijfsleven. Hierbij is het uitgangspunt een
goede wisselwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid (de
'gouden driehoek'). Bij de topsectoren, waaronder de Topsector Water, werken
wetenschap en bedrijfsleven samen aan innovaties die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Kennis voor Klimaat probeert zoveel
mogelijk bij deze initiatieven aan te sluiten.
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8 Samenwerking met andere initiatieven
Klimaat voor Ruimte
Het zusterprogramma Klimaat voor Ruimte is aan het eind van 2011 afgerond.
Het is van cruciaal belang dat de kennis die in Klimaat voor Ruimte projecten
ontwikkeld is, niet alleen haar weg vindt in de praktijk, maar ook dat deze haar
weerslag vindt in het Kennis voor Klimaat programma. Daarom is in 2011 extra
aandacht besteed aan kennisuitwisseling en kennisdoorwerking tijdens de Kennis voor Klimaat projectendag (zie hiervoor paragraaf 7.1.1) en het Klimaat voor
Ruimte eindsymposium (zie hiervoor paragraaf 7.1.2).Tevens wordt gezamenlijk
gewerkt aan een wetenschappelijk boek en een special issue met daarin belangrijke resultaten uit beide programma‟s.
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 onderzoekspro-
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gramma'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 zijn in 2011 gepubliceerd. In het
najaar van 2011 is ook het eindadvies van het PBL uitgekomen, getiteld 'Een
delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van
Nederland'. De resultaten uit de deelstudies van KvR en KvK zijn in dit rapport
verwerkt.
NWO Duurzame Aarde
Uit de gezamenlijke call van NWO Duurzame Aarde en Kennis voor Klimaat zijn
5 projecten met elk 2 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 programma
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 financieeladministratieve verantwoordelijkheid voor deze projecten wordt gedragen door
NWO. Kennis voor Klimaat draagt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten
met betrekking tot publiciteit en communicatie. In 2012 organiseert Kennis voor
Klimaat een bijeenkomst waar de onderzoekers hun mid-term resultaten presenteren.
De vijf projecten zijn:
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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)

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)

Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling
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Het Platform Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) is een gezamenlijk initiatief
van het ministerie van I&M (voormalig 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.
In het eerste jaar van het platform DGO is de programmaorganisatie opgezet en
verder uitgebouwd en is een belangrijke basis gelegd voor de beoogde visieontwikkeling en gebiedsondersteuning door het platform. Ten behoeve van de
besluitvorming over de inzet van mensen en middelen is een kerngroep ingesteld waarin ook Kennis voor Klimaat is vertegenwoordigd. Een eerste selectie is
gemaakt van gebieden die ondersteund gaan worden door het platform DGO. In
samenwerking met Agentschap NL zijn randvoorwaarden gecreëerd voor de
reviews die Platform DGO in een aantal praktijkateliers uitvoert. Deze worden
door Agentschap NL begeleid. In 2011 heeft Platform DGO diverse bijeenkomsten georganiseerd of bijgedragen aan bijeenkomsten. Zo heeft Platform
DGO op 27 oktober 2011 een eerste landelijke netwerkdag georganiseerd,
hebben Platform DGO en Kennis voor Klimaat gezamenlijk een bijdrage geleverd aan de Dag van de Ruimte van het Nirov (10 november 2011 en aan de
innovatie-estafette op 4 oktober 2011. In de eerste helft van 2012 wordt de eerste review workshop uitgevoerd rondom de gebiedsontwikkeling van het
Erasmusveld in Den Haag.
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Deltaprogramma
Het Deltaprogramma en Kennis voor Klimaat hebben een relatie van goede samenwerking opgebouwd. Er is overleg op centraal niveau, maar bovenal zijn er
belangrijke allianties ontstaan tussen onderzoekers vanuit Kennis voor Klimaat
en beleidsmakers uit de deelprogramma‟s. Typerend is een mate van vanzelfsprekendheid waarmee men aan elkaar denkt en elkaar weet te vinden. Consortia zitten aan tafel bij deelprogramma‟s, AIO‟s zijn betrokken bij concrete projecten binnen het Deltaprogramma, bijeenkomsten worden op elkaar afgestemd,
men presenteert over en weer, etcetera. Dit sluit aan bij de ambitie van Kennis
voor Klimaat om de onderzoekswereld en die van het beleid beter op elkaar te
betrekken. Per 2011 zijn de meest gevorderde samenwerkingsverbanden de
volgende:
 Consortium T1 Waterveiligheid – Deelprogramma‟s Rijnmond-Drechtsteden,
Rivieren, Zuidwestelijke Delta en Waddengebied
 Consortium T2 Zoetwaterzoorziening – Deelprogramma‟s Zoetwatervoorziening, Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden
 Consortium T4 Stedelijk gebied – Deelprogramma Nieuwbouw & Herstructurering
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 Hotspot Grote Rivieren – Deelprogramma Rivieren
 Hotspot Waddenzee – Deelprogramma Waddengebied
 Hotspot Zuidwestelijke Delta – Deelprogramma Zuidwestelijke Delta
Ter illustratie: in 2011 was consortiumleider Frans Klijn - namens Kennis voor
Klimaat en Deltares - één van de key note speakers op de kennisconferentie van
het Deltaprogramma in Amsterdam. Tijdens de conferentie Knooppunt Klimaat in
Amersfoort, georganiseerd door Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat,
waren vertegenwoordigers van het Deltaprogramma uitgenodigd en goed vertegenwoordigd.
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9 Organisatieontwikkelingen

9.1 Toezicht en advies
9.1.1 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in 2011 drie keer bijeen geweest. Tijdens de
vergadering in juni 2011 heeft de Raad de Jaarrekening 2010 goedgekeurd
evenals het Jaarverslag 2010. In december 2011 is het Jaarplan 2012
geaccordeerd.
Onderwerpen die de Raad van Toezicht in de vergaderingen besproken of
goedgekeurd heeft zijn onder meer:
 de organisatie en uitkomsten van de WAR en de MAR
 kennisvalorisatie
 educatie
 jaarverslag en jaarrekening 2010
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 jaarplan en begroting 2012
 zelfevaluatie RvB en RvT
 oprichting Stichting Klimaateffectatlas
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 van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur. Aan de orde kwamen onder meer het financieel verslag 2010 en het jaarplan 2012.
In de vergaderingen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben
verder beraadslagingen plaatsgevonden over:
 Programmering 3e tranche
 Cofinanciering
 Voortgang projecten
Samenstelling Raad van Toezicht in 2011:
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
In deze adviesraad zijn de twee betrokken ministeries ( I&M en E,L en I) vertegenwoordigd op DG-niveau. Daarnaast zijn de bestuurders van de zes kennisinstellingen die als „founding fathers‟ hebben opgetreden van Kennis voor Klimaat
vertegenwoordigd. De BAR heeft vooral een functie in het zorgdragen voor een
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goede afstemming tussen het beleid van de kennisinstellingen, het Kennis voor
Klimaat-programma en de beleids- en onderzoeksagenda‟s van de ministeries.
De Bestuurs AdviesRaad (BAR) heeft in 2011 niet vergaderd.
Samenstelling Bestuurs AdviesRaad in 2011:
drs. C.B.F. Kuijpers (voorzitter), ir. C.T. Slingerland, drs. R. Peters,
dr. H. Baayen, Mw.ir. A.M. Burger, prof.dr. R. van Kempen, prof.dr. P.Rietveld,
prof.dr.ir. P. Vellinga, prof.dr. P.P.J. Driessen, ir. D.Ph. Schmidt,
ir. C.L. van Deelen, drs.ing. R.J Schoonman, prof.dr.ir. W. van Vierssen,
dr. H.W. Haak, drs. W. Kuijken.

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 2011 waren de advisering over:
 Het jaarplan 2012
 De Delta Alliance
 De programmering 3e tranche
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 Visies op (regionale) adaptatiestrategieën
 Samenwerking en afstemming met PBL en Deltaprogramma
 Internationale verbanden
De 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, W. van Driel (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 kennisinstellingen); ir. F. de Pater, prof.dr.W. van Vierssen (Kennistransfer).

9.1.4 Wetenschappelijke Advies Raad en Maatschappelijke Advies
Raad
In 2011 heeft de eerste tweejaarlijkse monitoring van het Kennis voor Klimaat
programma door een Wetenschappelijke en een Maatschappelijke Adviesraad
plaatsgevonden. De adviesfunctie van deze raden is aanvullend aan de
toezichthoudende functie van de Raad van Toezicht. Nog voor de beëindiging
van Klimaat voor Ruimte hebben de bestuursraden van Kennis voor Klimaat en
Klimaat voor Ruimte besloten tot de instelling van een gezamenlijke Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) en Maatschappelijke Advies Raad (MAR). Een
gezamenlijke WAR en MAR zijn wenselijk omdat Kennis voor Klimaat en Klimaat
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voor Ruimte complementair zijn in hun scope op klimaatadaptatie en in hun
transdisciplinaire aanpak.
Op 7 & 8 maart 2011 is de gezamenlijke internationale wetenschappelijke
adviesraad van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat bijeen gekomen in
Amsterdam. De bijeenkomst in Amsterdam bleek grondig voorbereid, zowel door
de organisatoren van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat, als door de
WAR en de belangrijkste onderzoeksleiders van beide programma‟s die in thematische sessies presentaties over hun onderzoek verzorgden. De WAR bijeenkomst had als doel Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat te adviseren
over de inbedding van de programma activiteiten en de resultaten in internationale onderzoeksprogramma‟s, onderzoeksagenda‟s en instituten werkzaam op
het scheidsvlak tussen wetenschap en beleid.
De bevindingen van de bijeenkomst zijn door voorzitter prof. dr. L. Hordijk in een
brief aangeboden aan de besturen van de beide programma‟s. De toon en inhoud van deze brief was positief met adviezen over toekomstige accenten. Deze
bevindingen zijn voor de programmaleiding een bevestiging van de juistheid van
belangrijke beslissingen op programmaniveau en tegelijkertijd een aansporing
om het programma verder te ontwikkelen en te versterken.
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De bijeenkomst van de MAR met de besturen van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat vond plaats op 24 mei 2011 in Den Haag. Het doel van deze
bijeenkomst was om te toetsen of de twee programma‟s gericht op het omgaan
met klimaatverandering goed aansluiten op de maatschappelijke behoefte aan
kennis op dit gebied en om te toetsen of tijdelijke investeringen bijdragen aan
een (meer permanente) verbetering van de kennisinfrastructuur in Nederland.
Ter voorbereiding hierop zijn twee documenten voorgelegd aan de negen leden
van de MAR. Een notitie met dilemma‟s waar de twee programma‟s voor staan
en een achtergronddocument met feiten en cijfers over de werkwijze en inhoud
van Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat. Een verslag is opgesteld met
de resultaten van deze bijeenkomst.
De MAR waardeert de opzet van de programma‟s waarin samen met de gebruikers van de kennis het onderzoek wordt geprogrammeerd en uitgevoerd. Naast
deze transdisciplinariteit is de interdisciplinariteit een meerwaarde aangezien
klimaatverandering om een integrale aanpak vraagt. De beide programma‟s leiden tot een versterking van de capaciteit in Nederland van mensen met kennis
op het gebied van klimaatadaptatie. De vraag is echter op welke wijze te waarborgen dat het klimaatvraagstuk blijvend adequaat geadresseerd kan worden.
De afspraak is gemaakt dat de beide programma‟s een beroep mogen doen op
de MAR leden om tot meer concrete voorstellen te komen op dit gebied.
In 2012 worden de WAR en de MAR betrokken bij de mid-term assessment van
Kennis voor Klimaat die voor het einde van dat jaar op het programma staat.
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10 Financieel overzicht
De cijfers in dit hoofdstuk zijn ontleend aan de door PricewaterhouseCoopers
(PwC) goedgekeurde jaarrekening.

10.1 Projecten
De kern van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat wordt gevormd
door de inhoudelijke projecten en de projecten in het kader van de uitwisseling
en doorwerking van kennis (programmaonderdeel kennistransfer).
In het kader van het hoofdprogramma (3e beschikking) was ultimo 2011 aan
59 inhoudelijke projecten goedkeuring verleend. Het betreft 42 projecten die
worden uitgevoerd in de eerste tranche van het Kennis voor Klimaat-programma,
8 projecten in het kader van de tweede tranche, 2 projecten in de derde tranche
en 7 “Overige projecten”. De categorie overige projecten betreft vooral projecten
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in een internationaal kader (Delta Alliance, JPI Climate) en projecten gericht op
de valorisatie van kennis die in Kennis voor Klimaat wordt gegenereerd. Met de
uitvoering van deze 59 projecten is in totaal een subsidiebedrag gemoeid van
€ 29,6 miljoen.
Naast de inhoudelijke projecten waren ultimo 2011 3 projecten (KT09, 10, 11)
goedgekeurd in het kader van de uitwisseling en doorwerking van de kennis die
binnen KvK ontwikkeld wordt (projecten Kennistransfer). Hiermee is in totaal een
subsidiebedrag gemoeid van € 1,2 miljoen.
Ultimo 2011 waren 21 projecten in de eerste tranche, 3 overige projecten en
2 Kennistransferprojecten afgerond. Dit houdt in dat de projecten zowel inhoudelijk als financieel door de Raad van Bestuur 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 is een goedkeurende controleverklaring vereist1. Tevens
waren ultimo 2011 nog 14 projecten geëindigd die nog in afronding zijn. Deze
zijn inhoudelijk en financieel nog niet goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
Dit zal de eerste maanden van 2012 plaatsvinden. De verwachting is dat ultimo
2012 meer dan 90% van de projecten in de eerste tranche is afgerond.
Bovenstaande gegevens kunnen als volgt in de volgende tabel inzichtelijk worden gemaakt (Figuur 1).

1

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

een verklaring van de projectpartij incl. een financiële rapportage.
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Overzicht
Projecten

EERSTE TRANCHE
2009/2010
2011

Afgerond
Vastgesteld
Aantal
subsidie
bedrag

totaal 1e tranche:

42
0
0
42

€
€
€
€

7.857.914
7.857.914

16
5
10
31

€
€
€
€

1.627.039
954.594
1.702.492
4.284.125

TWEEDE TRANCHE
2009/2010
2011
totaal 2e tranche:

8
0
8

€
€
€

20.150.000
20.150.000

0
0
0

€
€
€

-

DERDE TRANCHE
2009/2010
2011
totaal 3e tranche:

0
2
2

€
€
€

250.563
250.563

0
0
0

€
€
€

-

TOTAAL tranches:

52

€

28.258.477

31

€

4.284.125

4
3
0
7

€
€
€
€

1.123.521
258.181
1.381.702

0
3
3
6

€
€
€
€

987.821
188.357
1.176.178

2
1
0
3

€
€
€
€

780.461
421.758
1.202.219

1
1
1
3

€
€
€
€

309.829
347.652
50.000
707.481

62

€ 30.842.398

40

€ 6.167.784

projecten in afronding
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Goedgekeurd
Toegekend
Aantal
subsidie
bedrag

OVERIGE PROJECTEN
2009/2010
2011
projecten in afronding

totaal Overige proj.:
KENNIS TRANSFER
2009/2010
2011
projecten in afronding

totaal KennisTransfer:

TOTAAL:
Figuur 1.

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
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
onderzoekprojecten. Gezien de omvang van de projecten die worden uitgevoerd
in de 2e tranche is bij de voortgangsgesprekken hiervan een lid van de Raad van
Bestuur aanwezig, die de rol van voorzitter van het overleg vervult.
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De projecten van de 2e tranche hebben een harde deadline voor hun afronding
(31 december 2014). Aangezien deze deadline samenvalt met de beëindiging
van Kennis voor Klimaat is dit een aandachtspunt. Op basis van de rapportages
en de voortgangsgesprekken is halverwege 2011 geconstateerd dat het merendeel van de projecten in de 2e tranche achterloopt op de planning. In een aantal
gevallen was zelfs sprake van een aanzienlijke onderbesteding.
De belangrijkste oorzaak voor de onderbesteding is dat vertraging is ontstaan bij
de opstart van het onderzoek doordat AIO‟s en postdocs later dan gepland konden worden aangesteld. Daarnaast werden bij een aantal deelnemende partijen
administratieve nalatigheden in de kostenrapportage geconstateerd.
In de 2e helft van 2011 is veel tijd en aandacht besteed om afspraken te maken
met consortiumleiders en deelnemende partijen in het onderzoek om de opgelopen achterstand in te lopen.
Voor de projecten waarbij medio 2011 sprake was van een ernstige onderbesteding (>20% t.o.v. de begroting) is aan de leider van het consortium om een herstelplan gevraagd. De herstelplannen die inmiddels zijn ingediend geven vertrouwen dat de 8 consortia hun werkzaamheden binnen de contractuele looptijd
kunnen afronden. Daarnaast zijn de administratieve nalatigheden in de 2 e helft
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van 2011 nagenoeg allemaal weggewerkt. Door de ingezette actie is de onderbesteding in de 8 projecten van de tweede tranche in de tweede helft van 2011
aanzienlijk teruggebracht (zie de grafiek - figuur 2).

€ 6.000.000
€ 5.000.000
€ 4.000.000
Begroot

€ 3.000.000

Gerealiseerd

€ 2.000.000
€ 1.000.000
€2010

2011 1eHJ

2011 2e HJ

Figuur 2. Begrote en gerealiseerde uitgaven tweede tranche projecten 2010 en
e
e
2011 1 en 2 halfjaar

Eind 2010 constateerde de Raad van Bestuur dat één project in gebreke bleef
en derhalve een risico vormde. De bij het onderzoeksproject betrokken uitvoerende projectpartij werd formeel in gebreke gesteld. In de loop van 2011 kon
worden vastgesteld dat de geconstateerde gebreken waren hersteld. Op basis
van de inhoudelijke en financiële rapportages en de voortgangsgesprekken is de
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Raad van Bestuur van oordeel dat er ultimo 2011 bij geen van de in uitvoering
zijnde projecten sprake is van bijzondere of ernstige risico‟s.

10.3 Subsidietoekenning en -realisatie
Ultimo 2011 was voor een bedrag van € 30,8 miljoen aan subsidie toegekend
aan onderzoeksprojecten en Kennistransfer projecten. Daarnaast was voor een
bedrag van € 4,5 miljoen gealloceerd aan de bekostiging van de overhead van
het programma. Deze kosten bestaan uit personele kosten van de Raad van Bestuur en Programmabureau en materiële- en advieskosten.
In totaal was op 31 december 2011 hiermee voor een bedrag van € 35,3 miljoen
(2010: € 32,5 miljoen) aan subsidie toegekend, ofwel ruim 76 % van het budget
van € 46 miljoen dat beschikbaar is voor de uitvoering van het hoofdprogramma
van KvK.
In 2011 is voor een bedrag van € 8,7 miljoen uitgekeerd aan subsidies, waarvan
€ 7,0 miljoen voor onderzoeksprojecten en € 0,4 miljoen voor kennistransferprojecten. Het resterend bedrag van € 1,3 miljoen werd uitgekeerd voor het bekosti-
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gen van de overhead.
Het bedrag dat in 2011 werd uitgekeerd aan onderzoek- en kennistransferprojecten ligt 8% lager dan het subsidiebedrag dat hiervoor in 2010 werd uitgekeerd.
Het is ook ca. 29% lager dan het bedrag dat in het Jaarplan 2011 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. Dit had vooral een vertragend effect op
de aanstelling van AIO‟s en postdocs. De latere opstart van projecten
had als gevolg dat er minder aan voorschotten is uitgekeerd aan de
tweede tranche projecten dan gepland.
2. De reservering in het jaarplan 2011 voor de 3e tranche heeft voor het
grootste gedeelte (€ 0,5 miljoen) niet tot uitgaven geleid in dit jaar.
De „overheadratio‟ heeft zich in 2011 gunstig ontwikkeld ten opzichte van 2010.
In 2011 bedroeg de overheadkosten ruim 14% van de totale subsidie die werd
uitgekeerd, ten opzichte van een overheadratio van ca.16% in 2010. De belangrijkste oorzaak voor deze gunstige ontwikkeling is de doorgezette kostenbesparing en efficiencywinst in dit verslagjaar. De personele kosten waren 17% lager
dan in 2010 en 9% lager dan opgenomen in de begroting voor 2011. Dit kon
worden gerealiseerd doordat de “vaste staf” van het programmabureau in de
loop van 2011 werd teruggebracht tot 6,0 fte (6,8 fte in 2010) en doordat minder
inhuur van personeel plaatsvond. Naast lagere personele kosten waren de materiële en algemene kosten aanzienlijk lager dan begroot. Deels is dit incidenteel
van aard omdat geprognosticeerde kosten voor review van het programma niet
in 2011 maar pas in 2012 zullen worden gemaakt. De lagere materiële en algemene kosten zijn echter ook structureel van aard. Doordat Kennis voor Klimaat
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in een andere fase van uitvoering is gekomen, zullen kosten in verband met
drukwerk, vergaderingen etc. naar verwachting ook de komende jaren minder
zijn dan in de eerste fase van het programma.
Hoewel de overheadkosten ruim 20% lager waren dan opgenomen in de begroting van 2011 was de overheadratio door de lagere uitkering van subsidiemiddelen aan onderzoeksprojecten iets ongunstiger dan voorzien (14,7% i.p.v. 13%).
De verdeling van de uitgekeerde subsidie over onderzoeksprojecten, kennistransfer en overheadkosten over de jaren 2010 en 2011 is hieronder weergegeven in figuur 3.

2011

4,1%

2010

14,7%

3,7%

16,1%

81,2%

onderzoeksprojecten

kennistransfer

80,2%

overhead

onderzoeksprojecten

kennistransfer

overhead

Figuur 3: Verdeling van de uitgekeerde subsidiemiddelen in 2010 en 2011
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Indien de overhead wordt berekend op basis van de som van „verstrekte subsidies aan projecten‟ en „ingebrachte cofinanciering‟ bedroeg de overheadratio 8%
(2010: 10%).
De Raad van Bestuur heeft als doelstelling deze laatste ratio over de gehele
looptijd van het programma maximaal 10% te laten bedragen. De verwachting is
dat deze doelstelling kan worden gerealiseerd.

10.4 Financiën
Op 31 december 2011 beschikte de Stichting Kennis voor Klimaat over
€ 9,3 miljoen aan liquide middelen. Dit is een toename van € 3,0 miljoen ten opzichte van ultimo 2010. Deze toename is het gevolg van het feit dat het voorschot dat van het Ministerie van I&M werd ontvangen niet geheel is uitgekeerd
aan projectpartijen, met name aan partijen in de tweede tranche. Hierdoor is het
banksaldo toegenomen in 2011.
De ruime liquiditeitspositie is deels ook het gevolg van het “verrekenprincipe” dat
door Kennis voor Klimaat wordt gehanteerd. Daarbij wordt het voorschot van het
Ministerie van I&M ontvangen in het eerste kwartaal van het jaar en vindt verrekening van de kosten die projectpartijen maken voor de activiteiten die zij verrichten in de tweede helft van het jaar plaats in het volgend kalenderjaar. Indien
hiermee rekening wordt gehouden bedraagt de feitelijke liquide positie eind 2011
€ 6,2 miljoen.
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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 een goede status. De verdeling van de uitzetting van liquide middelen wordt
nader gespecificeerd in paragraaf 4.2 Liquide middelen
Over het jaar 2011 is een positief financieel resultaat gerealiseerd van
€ 0,2 miljoen. Dit resultaat is geheel gerealiseerd uit de rente die is ontvangen
op het uitzetten van liquide middelen. Voorgesteld wordt het resultaat toe te
voegen aan de bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve bedraagt daarmee per 31 december 2011 € 0,6 miljoen.
De Raad van Bestuur heeft richtlijnen opgesteld voor het onttrekken van financiële middelen aan de bestemmingsreserve. Conform deze richtlijnen kunnen
onttrekkingen aan de bestemmingsreserve aangewend worden:
1. ter dekking van kosten die niet vergoed kunnen worden vanuit de FESsubsidie;
2. voor financiering van kosten van de Raad van Bestuur en het Programmabureau die het hiervoor beschikbare budget overstijgen.
In verband met de uitloop van het programma met één jaar ten opzichte van de
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oorspronkelijke planning (eind 2014 in plaats van eind 2013) is de verwachting
dat een belangrijk deel van de bestemmingsreserve aangewend zal worden voor
de financiering van kosten onder punt 2. hierboven.

10.5 Cofinanciering
De Stichting Kennis voor Klimaat heeft middels de Beschikking voor het hoofdprogramma (de Kernbeschikking Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat
van de minister van VROM 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 2011 inhoudelijk en financieel waren afgerond
(26 + 15 Institutie projecten) werd een cofinanciering gegenereerd van
€ 4,9 miljoen op een totaal verstrekt subsidiebedrag van € 8,5 miljoen. Dit betekent een cofinancieringspercentage van bijna 58% wat ruim boven de beoogde
50% ligt.
Daarnaast kan op basis van de financiële rapportages over de activiteiten tot en
met 31 december 2011 worden afgeleid dat per die datum in lopende projecten
een totaal aan cofinanciering van € 10,4 miljoen is gerealiseerd op een totaal
aan gerapporteerde subsidiebestedingen van € 11,8 miljoen.
In de subsidieovereenkomsten die in de periode tot en met 31 december 2011
zijn aangegaan, wordt een bedrag aan cofinanciering voorzien van
€ 27,6 miljoen. Dit is ruim 78 % van de subsidiebijdragen die in de overeenkomsten worden toegezegd. In de planning ligt Kennis voor Klimaat daarmee goed
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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. Status van projecten in de eerste tranche in 2011
Projectnummer

Status2

Titel

(Geplande) looptijd

Kennis Klimaat Faciliteit
KKF01A
Modelplatform - Future Weather

In afronding

01-09-2009 / 31-12-2011

KKF01B

Modelplatform - Coupling

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-02-2009 / 31-05-2011

KKF01C

Modelplatform - Tailoring

In afronding

01-06-2009 / 30-06-2011

KKF02A

Bouwstenen NAS

In afronding

01-11-2009 / 30-11-2011

KKF03

Coördination, monitoring and strategy of the Climate Knowledge Facility

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2009 / 31-12-2009

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

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2009 / 31-12-2009

HSDR01

Financieel en inhoudelijk afgerond

04-01-2010 / 31-12-2010

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2010 / 01-07-2011

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

In uitvoering

01-11-2008 / 31-12-2012

HSGR06

Adaptation to Meuse flood risk: a scenario assessment

In uitvoering

01-01-2010 / 31-12-2012

HSGR07

Klimaatbestendige dijk langs de Nederrijn / Lek

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-06-2009 / 08-10-2010

Hotspot Haaglanden
HSHL00-10/11
Coördinatie Hotspot Haaglanden en Regionale Adaptatie Hotspot Haaglanden

In afronding

01-01-2010 / 31-12-2011

HSHL01A

Klimaat in ruimtelijke keuzes

In afronding

01-01-2009 / 30-11-2011

HSHL02

Toekomst veenweidegebied hotspot Haaglanden

Inhoudelijk afgerond, financieel in

07-07-2009 / 29-02-2012

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

HSDR02

Spatial claims of adaptive strategies in densely populated rural areas

afronding
HSHL05 / HSRR04

Regiospecifieke klimaatinformatie voor Haaglanden en regio Rotterdam

In afronding

03-03-2009 / 30-06-2011

HSHL06 / HSHL12

Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in sa-

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-05-2009 / 31-12-2010

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-04-2009 / 31-12-2010

menhang met toekomstscenario's en trendmatige ontwikkelingen
HSHL08

2

Demonstratieproject meervoudig ruimtegebruik voor waterberging in glastuinbouw

Stand van zaken 31 december 2011
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Projectnummer

Status2

Titel

(Geplande) looptijd

Hotspot Mainport Schiphol en Regio Schiphol
HSMS01

WindVisions - Wind visibility monitoring at Mainport Schiphol

In uitvoering

01-10-2009 / 01-07-2012

HSMS02

Climatology and climate scenarios Mainport Schiphol

In uitvoering

01-04-2009 / 01-07-2012

HSMS03

IMPACT - Improved meteorological predictions for airport capacity tuning

In uitvoering

01-10-2009 / 31-05-2012

HSRS01

Voorstudie Regio Schiphol

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-04-2009 / 31-10-2009

In uitvoering

01-05-2009 / 01-07-2013

Hotspot Ondiepe wateren en Veenweidegebieden
HSOV01A

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

HSOV01B

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

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2009 / 31-10-2011

HSOV01C

Managing climate effects in peat meadows and shallow lakes

In uitvoering

01-03-2009 / 01-03-2013

Hotspot Regio Rotterdam
HSRR00-09
Coördinatie hotspot Regio Rotterdam

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2009 / 31-12-2009

HSRR00-10

Rotterdamse Adaptatiestrategie en Coördinatie Hotspot Regio Rotterdam 2010

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2010 / 31-12-2010

HSRR01

Urban development - Urban water systems

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-02-2009 / 31-10-2010

HSRR02

Definitiestudie waterveiligheid buitendijks gebied

Financieel en inhoudelijk afgerond

23-03-2009 / 31-07-2010

HSRR03B

Afsluitbaar open Rijnmond - Waterfront Rijnmond

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-12-2008 / 30-06-2010

HSRR05

Heat stress in Rotterdam

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2009 / 01-06-2011

HSRR06

Veilige en goed ingepaste hoofdwaterkeringen

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-02-2009 / 31-12-2010

HSRR07/HSGR08

Relationship between perceived flood risks, problem ownership and household and

Financieel in afronding, inhoudelijk

01-06-2010 / 01-03-2012

business adaptation choices

afgerond

HSRR08

De effecten van klimaatverandering op de binnenvaart via de Rotterdamse regio

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-01-2009 / 30-06-2011

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

In afronding

01-01-2009 / 31-07-2011

In afronding

01-07-2009 / 01-05-2011

In uitvoering

01-12-2010 / 30-11-2012

Hotspot Waddenzee
HSWZ04
Need to know or nice to know? Developing the knowledge agenda for climate
change and adaptation in the Wadden Sea
Hotspot Zuidwestelijk Delta
HSZD01
Negotiating uncertainties: defining climate proofing and assessing associated uncertainties in the Southwest Delta Region of the Netherlands
HSZD02

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

HSZD03

Climate change as an opportunity for entrepreneurs

Bijlage I: Overzicht van projecten in de eerste tranche - Jaarplan 2012 Kennis voor Klimaat
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Projectnummer

Status2

Titel

(Geplande) looptijd

Overige projecten
MSZD01

Verkenning zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta

Financieel en inhoudelijk afgerond

01-03-2009 / 30-11-2009

ORASKvK01

Opties voor regionale adaptatiestrategie

In afronding

01-03-2009 / 31-12-2011

NWO

NWO Duurzame Aarde

In uitvoering

01-01-2010 / 31-12-2014

SSA01

Comparative monitoring of Knowledge for Climate

In uitvoering

01-01-2010 / 30-06-2014
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Bijlage II. Informatie over de consortia/thema’s in de tweede tranche
Thema

Werkpakketten

Thema 1. Waterveiligheid op nationaal en regionaal niveau
Adaptation of flood risk management policy 1. Controlling flood levels: flexible flood barrier systems
to climate change at national and regional 2. Reducing the impact of wave attack: natural buffers
levels: innovative measures and instruments 3. Robust multi-functional embankments
(Climate-proof flood risk management)
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
Thema 2. Zoetwatervoorziening op nationaal en regionaal niveau
Towards a climate proof fresh water supply: 1.Climate change in the Netherlands in a global/European
robust and flexible solutions to balance
perspective - our boundary conditions
supply and demand of quantity and quality on 2. Adapting fresh water supply and buffering capacity of the
different scales (climate proof fresh water
coupled groundwater – surface water system to a changing
supply)
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

Consortium en consortium leider
-

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

-

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)

-
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Thema

Werkpakketten

Thema 3. Klimaatbestendige inrichting van het landelijk gebied
Exploring the potential for climate change 1. Integration: multifunctional adaptation to climate change
adaptation strategies in rural areas (CARE)
2. Water and biodiversity in the future climate
3. Drivers and consequences of adaptation by farmers

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

van het stedelijk gebied
1. Urban Climate System
2. Sensitivity, Impacts and Vulnerability
3. Adaptation Measures and Strategies
4. Governance and Adaptive Capacity in cities and metropolitan areas
5. Integration

Thema 5. Infrastructuur en netwerken
Infrastructure Networks Climate Adaptation 1. Building adaptation strategies for infrastructures and
and Hotspots – Researching the Interconnecnetworks
tions, Exploring Adaptation (INCAH).
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

Consortium en consortium leider
-

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

-

TNO (R.A.W. Albers, MSc, MPA)
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Wageningen Universiteit
Utrecht Universiteit
Universiteit van Amsterdam
Radboud Universiteit Nijmegen
Deltares
KWR Watercycle Research Institute
UNESCO-IHE
University of Manchester, UK
Albert-Ludwigs-Universität, Germany
Universität Kassel, Germany

-

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

-
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Thema

Werkpakketten

Consortium en consortium leider

Thema 6. Verbetering klimaatprojecties en modelinstrumentarium
High quality climate projections for adapta- 0. Project management

-

KNMI (Dr. A.J. Feijt)

tion in the Netherlands (Climate Projections)

-

Utrecht Universiteit

-

Deltares

-

Wageningen Universiteit

-

Vrije Universiteit Amsterdam

3. Scenario development for climate change impact

-

TNO

4. Climate services

-

Technische Universiteit Delft

-

KWR Watercycle Research Institute

-

Deutscher Wetterdienst (DWD), Germany

-

SMHI, Sweden

-

Exeter University, UK

1. Climate scenario development: mechanisms of local climate
change in the Netherlands
2. Climate scenario development: time series, extremes and
probabilities

Thema 7. Governance van adaptatie
The governance of adaptation to climate

1. Collaborative action research for science hotspot relations

-

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

change

2. Organising connectivity

-

Vrije Universiteit Amsterdam

A collaborative action research programme to

3. (Re)Allocating responsibilities and risks

-

Radboud Universiteit Nijmegen

develop and test legitimate, effective and re-

4. Dealing with controversies

-

Erasmus Universiteit Rotterdam

silient

5. Normative principles for adaptation

-

Utrecht Universiteit

governance arrangements for climate adapta-

6. Comparative analysis of the governance of adaptation

-

University of East Anglia, UK

-

Carl von Ossietzky University, Germany

-

Stockholm University, Sweden

-

Wageningen Universiteit (Prof.dr. E.C. van Ierland)

tion (The governance of climate adaptation).
Thema 8. Beleidsondersteunend instrumentarium
Tools for adaptation strategies
1. Integrating and downscaling national socio-economic scena-

-

Alterra

2. Assessing the economic impacts of flood risks

rios

-

Vrije Universiteit Amsterdam

3. Interactive development of spatial adaptation strategies

-

TNO

4. Visualization and simulation of climate change impacts

-

Deltares

5. Economic modeling and assessment of the impacts of cli-

-

The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL)

-

Technische Universiteit Delft

-

Aon Risk Control

-

IIASA, Laxenburg, Austria

-

Potsdam Institute for Klima Forschung,Germany

-

JRC

-

Department primary industries,State of Victoria, Australia

mate change on freshwater resources
6. Optimal timing, cost benefit analysis and evaluation tools for
adaption options
7. Monitoring and indicators
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Thema

Werkpakketten
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Consortium en consortium leider
-

Reg. Env. Center for Central and Eastern Europe

-

University of British Columbia, Canada

-

RWTH Aachen, Germany
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Bijlage III. Projecten en projectaanvragen in de derde tranche in 2011
Projectnummer

Titel

Status

(Geplande) looptijd

Hotspot Droge Rurale gebieden
HSDR3.1
Application of green infrastructure concept

pre proposal afgekeurd

n.v.t.

HSDR3.2

Sharing, support and liaisons

pre proposal afgekeurd

n.v.t.

HSDR3.3

Societal evaluation of climate adaptation measures

pre proposal in huidige vorm afgekeurd.

n.v.t.

Samenvoegen met HSDR3.4
HSDR3.4

Realisation arrangements

pre proposal in huidige vorm afgekeurd.

n.v.t.

Samenvoegen met HSDR3.3
HSDR3.5

Adaptive implementation (op basis van pre proposals HSDR 3.3 en HSDR3.4)

full proposal ingediend; in review

n.v.t.

HSDR3.6

Vallei en Veluwe – toekomstvisie

full proposal ingediend; in review

n.v.t.

pre proposal afgekeurd

n.v.t.

Hotspot Grote Rivieren
HSGR3.1

Adaptation to flood risk along the river Rhine

Hotspot Haaglanden
HSHL3.1

Experiment on effect of Floating Roses on the water quality

full proposal wordt uitgewerkt

n.v.t.

HSHL3.2

Optimized ASR in Haaglanden

full proposal wordt uitgewerkt

n.v.t.

in afronding

01-01-2011

Hotspot Regio Rotterdam
HSRR00-11

Rotterdamse Adaptatiestrategie en Coördinatie Hotspot Regio Rotterdam

/

31-12-

/

30-11-

2011
HSRR3.1

Adaptieve ontwikkelingsstrategieën in buitendijks gebied in de regio Rotterdam

in uitvoering

01-03-2011
2012

HSRR3.2

Eco-adaptation in the urban delta

full proposal ingediend; in review

n.v.t.

HSRR3.3

Drought in urban environment; future urban water demand and supply

full proposal ingediend; in review

n.v.t.

Hotspot Zuidwestelijk Delta
HSZD3.1

Definitiestudie sedimentvraagstukken Rijn-Schelde-Meuse Delta

Full proposal uitwerken i.s.m. HSWZ

n.v.t.

HSZD3.2

Valorisation promising measures for local freshwater supply in the Southwest-

full proposal ingediend; in review

n.v.t.

ern Delta
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Bijlage IV. Informatiemateriaal, projectrapporten en media attentie in 2011
Informatiemateriaal
Publicatievorm

Datum

Titel

Samenvatting

website

Gezamenlijke nieuwsbrief KvR, KvK, PCCC

Nieuwsbrief 7

website

Gezamenlijke nieuwsbrief KvR, KvK, PCCC

Nieuwsbrief 8

website

Gezamenlijke nieuwsbrief KvR, KvK, PCCC

Nieuwsbrief 9

persbericht

Knooppunt Persbericht Knooppunt Klimaat (2011). Scholierenwedstrijd, Hoe maak je jouw schoolomgeving klimaatbestendig? Persbericht (public site)

persbericht

Knooppunt Persmededeling (2011). Knooppunt Klimaat, 1 december, Amersfoort. Persbericht (public site)

persbericht

Knooppunt Persbericht Scholieren bedenken slimme oplossingen voor klimaatverandering. Scholierenwedstrijd tijdens Knooppunt Klimaat, Amersfoort. Persbericht (public site)

persbericht

Knooppunt Persbericht, winnaar Scholierenwedstrijd (2011). Knooppunt Klimaat, 1 december,
Amersfoort. Persbericht (public site)

persbericht

HSHL08 Praktijkhandleiding over innovatieve waterbergingskelder Waalblok verschenen (2011).
Hoogheemraadschap van Delfland, mede namens tuinders uit het Waalblok, LTO Glaskracht, gemeente Westland, Waterkader Haaglanden en Kennis voor Klimaat. Persbericht (public site)

persbericht

HSHL08 Waterforum (2011). Praktijkhandleiding voor innovatieve waterbergingskelder Waalblok
verschenen, 11 april. Persbericht (public site)

persbericht

HSRR08 Persbericht (2011). Transportkosten binnenvaart flink hoger door extreme lage en hoge
waterstanden.

Opmerking

Projectrapporten
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Rapport nr.

ISBN

Project nr.

Auteur(s)

Rapport titel

HSINT02

Elings, C.F.

Final report definition phase, Jakarta Climate Adaptation Tools.

KfC /031/2010

978-94-90070-37-3

HSINT01B

Driel, W. van & Block, D. de

Launching Delta Alliance, final report of phase 2,

KvK/034/2011

978-94-90070-41-0

HSDR01

Geertsema, W., H. Runhaar, T. Spek, E.

Klimaatadaptatie droge rurale zandgronden - Gelderland

Steingröver en J.P.M. Witte
KvK/035/2011

978-94-90070-40-3

HSHL08

Verhoeven, G., Leeuwen, E. van, Klaveren, E.

Geborgen water, Praktijkhandleiding Waterbergingskelder

van, Es, M. van, Schmidt, R., Mulken, N. van,

Waalblok

Warmerdam, M., Brans, E.H.P, Geerdink, J.H.,
Mehilal, M.S. and Snijders-Storm, E.J.
KvK/036/2011

978-94-90070-427

HSDR02

Ellen, G.J., Hommes, S., Kalweit, A. M., La-

Multifunctioneel landgebruik als adaptatiestrategie -Puzzelen

moen, F van., Maring, L., Melisie, E.J., Paal-

met ondernemers en beleidsmakers

man, M., Peerdeman, K., Rooij, S.A.M. van.,
Steingröver, E.G.
KfC /037/2011

978-94-90070-43-4

HSRR08

Krekt, A.H., van der Laan, T.J., van der Meer,

Climate change and inland waterway transport: impacts on the

R.A.E., Turpijn, B., Jonkeren, O.E., van der

sector, the Port of Rotterdam and potential solutions

Toorn, A., Mosselman, E., van Meijeren, J.,
Groen, T.
KfC /038A/2011

978-94-90070-00-7

KKF01b

J. Schellekens et al.

KKF-Model platform coupling. Summary report KKF01b, Deltares, TNO, Alterra, VU Amsterdam, Universiteit Utrecht, KNMI,
The Netherlands

KfC /038B/2011

978-94-90070-00-7

KKF01b

J. Schellekens, W. J. Verseveld, and H. C.

KKF-Model platform coupling: inventory of available and acces-

Winsemius

sible data and models and design and first setup for a pilot system, Deltares, Delft

KfC /038C/2011

978-94-90070-00-7

KKF01b

P. J. Ward and I. E. Veldkamp, Vrije Universi-

Inventarisatie van socioeconomische modellen voor het KKF-

teit, IVM,

modellenplatform

KfC /038D/2011

978-94-90070-00-7

KKF01b

A. Barendregt, P. P. Schot, and M. J. Wassen

Klimaatverandering en modellering van natuureffecten,

KfC /038E/2011

978-94-90070-00-7

KKF01b

A. Manders, B. van Ulft, E. van Meijgaard, and

Coupling of the air quality model LOTOS-EUROS to the climate

M. Schaap

model RACMO,” TNO, KNMI

J. Schellekens, H. C. Winsemius, and W. Van

KKF-Model platform coupling: application of KKF-pilot system in

Verseveld

case studies, Deltares, Delft, The Netherlands

KfC /038F/2011

978-94-90070-00-7

KKF01b

KfC /038G/2011

978-94-90070-00-7

KKF01b

A. A. Veldhuizen, H. M. Mulder, and J. Verkaik

Koppelingen in het NHI, Alterra, Deltares, Technical Report

KvK/039/2011

978-94-90070-44-1

HSRR05

Nijhuis, E.W.J.T. en Streng, J.M.A.

Hittestress in Rotterdam
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Projectrapporten
Rapport nr.

ISBN

Project nr.

Auteur(s)

Rapport titel

KvK/043/2011

978-94-90070-48-9

HSOV01B

Kosten, Sarian, Kardinaal, Edwin, Faassen,

Klimaat & waterkwaliteit, Klimaatinvloed op waterkwaliteit en

Els, Netten, Jordie en Lürling, Miquel

het voorkomen van cyanobacteriële toxines.

KvR/KvK

Ruimte voor Klimaat. Praktijkboek voor Klimaatbestendig inrich-

978-90-8815-038-8

ten
10-okt-11

KT01

KT

Nieuwe technologie gaat helpen, een boodschappenlijst helpt nu
al, Verslag NRC debat over Voeding

1-nov-11

KT01

KT

Er ligt water op de ijskappen, een veeg teken, Verslag NRC debat over Water

22-nov-11

KT01

KT

Gaat het lukken om in Durban een internationaal klimaatverdrag te sluiten? Verslag NRC debat COP 17

13-sep-11

KT01

KT

Zonnepanelen op het dak zijn een begin, maar vieze fabrieken
verbieden helpt pas echt. Verslag NRC debat over Energie
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Media attentie
Beschikbaar als
Medium

Datum

Ttitel

Auteur(s)
omschrijving

Delta Alliance vergelijkt 10 delta's voor meer duurzame ontwikkeling

HSINT01B

Deltaprogramma Link Delft van start tijdens bezoek Deltacommissaris

KT

Pier Vellinga ‘Oproep VNO-NCW zorgt juist voor scherpere klimaateisen’

KT

www.changemagazine.nl

pdf

21-feb-11

vedm.met DL Delft nieuwsbrief

pdf

feb-11

www.energiegids.nl

pdf

8-mrt-11

Waterbranche Trends + visies

pdf

11-mrt-11

Waterveiligheid meer regionaliseren

KT

www.waterforum.net

pdf

14-mrt-11

Superdijk zou gevolgen tsunami kunnen beperken

KT

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

link

18-mrt-11

Prof.dr. Pier Vellinga in uitzending Podium ‘Wat als het water wast’

KT

www.radio1.nl

8-mei-11

Hoezo klimaatverandering

KT

VARA Vroege Vogels

8-mei-11

Hoezo klimaatverandering

KT

www.rnw.nl

pdf

9-mei-11

Making climate change sexy again

KT

www.demorgen.be

pdf

9-mei-11

Klimaat verandert zeker, maar niet heel snel

KT

3FM

link

10-mei-11

Pier Vellinga in radioprogramma van Giel Beelen

KT

www.bnr.nl

pdf

11-mei-11

Uitzending van Uitgesproken VARA

pdf/link

weblogs.nrc.nl

20 mei 2011
21-mei-11

www.circle-era.eu

pdf

www.telegraaf.nl

pdf

27-mei-11

www.qpqmagazine.nl

pdf

2-jun-11

Kosten extreme droogte in Nederland half miljard

Thema 7

Huntjens, P.M.J.M. Nederland is droog, heel droog.

Thema 7

Paul Luttikhuis, Een handreiking aan sceptici

KT

Knowledge for Climate

KvK PB

Droogte levert Nederland geld op

Thema 3

16 leaders

KT
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Media attentie
Beschikbaar als
Medium

Auteur(s)
omschrijDatum

Ttitel

ving

Huntjens, P.M.J.M. Wat zijn de gevolgen van de droogte in Nederland.

Thema 7

Pier Vellinga. Interview ‘Klimaatneutraal vlees kan niet’

KT

Uitzending van EenVandaag

pdf/link

Kennis Online, WUR

pdf

jun-11

www.parool.nl

pdf

20-jun-11

Klimaatverandering heeft grote financiele invloed op binnenvaart

HSRR08

www.trouw.nl

pdf

20-jun-11

Klimaatverandering heeft grote financiele invloed op binnenvaart

HSRR08

www.omroepgelderland.nl

pdf

20-jun-11

Klimaatverandering pakt binnenvaart

HSRR08

www.bnr.nl

pdf

20-jun-11

Klimaatverandering hakt erin voor binnenvaart

HSRR08

www.parool.nl

pdf

20-jun-11

Klimaatverandering heeft grote financiele invloed op binnenvaart

HSRR08

www.telegraaf.nl

pdf

20-jun-11

Klimaatverandering hakt erin voor binnenvaart

HSRR08

www.volkskrant.nl

pdf

20-jun-11

Klimaatverandering heeft grote financiele invloed op binnenvaart

HSRR08

www.nu.nl

pdf

20-jun-11

Klimaatverandering hakt erin voor binnenvaart

HSRR08

www.destentor.nl

pdf

20-jun-11

Klimaatverandering hakt erin voor binnenvaart

HSRR08

www.brabantsdagblad.nl

pdf

20-jun-11

Klimaatverandering hakt erin voor binnenvaart

HSRR08

Twitterfeeds

pdf

21-jun-11

Eindrapport Hittestress in Rotterdam

HSRR05

twitter

pdf

20-23 juni 2011

Twitterdocument binnenvaart

HSRR08

www.baaz.nl

pdf

21-jun-11

Klimaatverandering heeft gevolgen voor binnenvaart

HSRR08

www.tweedekamer.nl

pdf

21-jun-11

GroenLinks vraagt aandacht voor positie binnenvaart

HSRR08

www.rijnmond.nl

pdf

21-jun-11

Binnenvaart duur door extreme waterstanden

HSRR08

www.infrasite.nl

pdf

21-jun-11

Transportkosten binnenvaart flink hoger door klimaatverandering

HSRR08

www.schuttevaer.nl

pdf

22-jun-11

Extreem klimaat maakt Rijnvaart duur

HSRR08

3-jun-11
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/

Media attentie
Beschikbaar als
Medium

Auteur(s)
omschrijDatum

www.debinnenvaartkrant.nl

pdf

www.rijnmond.nl

pdf

Wereldburgerschap

pdf

www.nu.nl

pdf

www.telegraaf.nl

pdf

De Volkskrant

pdf

www.binnenlandsbestuur.nl

pdf

www.depers.nl

pdf

www.zoetermeernieuws.nl

pdf

www.nieuws.nl

pdf

www.refdag.nl

pdf

www.devolkskrant.nl

pdf

www.brabantsdagblad.nl

pdf

www.gelderlander.nl

pdf

NOS journaal

link

Spits, pag. 5

pdf

4nieuws.nl

pdf

www.joop.nl

pdf

twitter

pdf

Ttitel

ving

22-jun-11

Schultz - 'we werken al aan waterstand'

HSRR08

27-jun-11

Hoe warm is het in Rotterdam?

HSRR05

19-jun-11

Scholierenwedstrijd Hoe maak je jouw schoolomgeving klimaatbestendig?

12-jul-11

Steden steeds warmer

HSRR05

12-jul-11

Hittestress in steden neemt toe

HSRR05

12-jul-11

Steeds vaker hittegolven (en vooral in de stad)

HSRR05

12-jul-11

Hittestress in steden neemt toe

HSRR05

12-jul-11

Hittestress in steden neemt toe

HSRR05

12-jul-11

Hittestress in steden neemt toe

HSRR05

12-jul-11

Steden steeds warmer

HSRR05

12-jul-11

Onderzoek - hittestress in steden neemt toe

HSRR05

12-jul-11

Steeds vaker hittegolven (en vooral in de stad)

HSRR05

12-jul-11

Hittestress in steden neemt toe

HSRR05

12-jul-11

Hittestress in steden neemt toe

HSRR05

12-jul-11

Hittestress in steden

HSRR05

12-jul-11

Hittestress in steden neemt toe

HSRR05

12-jul-11

Hittestress in steden neemt toe

HSRR05

12-jul-11

De stad wordt warmer

HSRR05

Twitterdocument hittestress

HSRR05

12-13 juli 2011
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/

Media attentie
Beschikbaar als
Medium

Datum

VARA, Vroege Vogels

pdf

Spits

pdf

www.deboomkwekerij.nl

pdf

www.rtl.nl

pdf

Elsevier

Auteur(s)
omschrij-

pdf

Ttitel

ving

13-jul-11

Hittestress in steden neemt toe

HSRR05

13-jul-11

Hittestress in steden neemt toe

HSRR05

18-jul-11

Voorkom hittestress in Rotterdam met groen

HSRR05

Klimaatverandering hakt erin voor binnenvaart

HSRR08

23-aug-11
27-aug-11

NRC Handelsblad

pdf

27-aug-11

FD special Klimaat

pdf

dec-11

Groene ruimte

pdf

H2O 24/2011
Watermanagement insights

Pas op! 'Hittestress'.
Artikel over onderzoek hittestress in Rotterdam

Aanleiding
opmerkingen

HSRR05

Advertentie over NRC Klimaatdebatten

KT

Grijp klimaatverandering aan als kans

KT

2011

Kansen en knelpunten voor robuuste multifunctionele rivierdijken

KT

pdf

2011

Veerman vreest gevolgen aanpak huidige kabinet

KT

pdf

2011

Pier Vellinga. Omgaan met klimaatverandering

KT
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Bijlage V. Kennistransfer en -communicatie
Hieronder volgt een opsomming van de activiteiten vanuit de KennisTransfer (KT) in 2011.Tevens
geven we u een overzicht van de media attentie die deels vanuit de projecten en deels door de
KT is gegenereerd.
Symposia, conferenties en workshops

81

 Eindconferentie Knooppunt Klimaat van Klimaat voor Ruimte. Op 1 december
2011 heeft in de Rijtuigenloods te Amersfoort de eindconferentie van Klimaat voor
Ruimte plaats gevonden. De conferentie was een groot succes, getuige de vele complimenten en positieve feedback. In totaal trok de dag bijna 500 deelnemers. Ook de
social media campagne was succesvol.
 Scholierenwedstrijd Maak jouw school(omgeving) klimaatbestendig. In de aanloop naar Knoopunt Klimaat heeft de KT samen met GLOBE Nederland een wedstrijd
voor havo/vwo-scholieren georganiseerd. De deelnemende scholen waren erg enthousiast en de docenten noemde het een „bijzondere leerervaring‟ voor de scholieren, zowel qua onderwerp als de ervaring van het presenteren van een project tijdens een
congres.
 KvK projectendag op 7 april 2011. Tijdens deze dag is druk genetwerkt en kennis
uitgewisseld. De reacties waren positief. Met brainstormkaarten kon iederen zijn/haar ei
kwijt. Door het Kennistransferteam is bemiddeld om op de vragen antwoorden te krijgen. In totaal bezochten 175 mensen de Projectendag.
 Regionale bijeenkomsten. In het Communicatiejaarplan stonden (bestuurlijke) bijeenkomsten gepland voor de zomer. Dat bleek niet realistisch. Er is een externe communicatiedeskundige ingeschakeld om samen met vijf hotspottrekkers bijeenkomsten voor
te bereiden. Met alle vijf trekkers zijn gesprekken gevoerd en een strategiedocument is
besproken met de RvB.
 Gemeentelijke adaptatiedag op 14 april. In het Gelredome in Arnhem is samen met
het CROW, Future Cities en CURNET een dag voor gemeentes georganiseerd rond
het thema adaptatie. Ongeveer 160 mensen namen deel.
 Internationale conferentie Delta’s in Times of Climate Change. De conferentie die
in 2010 is gehouden, heeft in 2011 nog tijd opgeëist wat betreft financiële afronding en
verslaglegging.
 NRC Handelsblad bijeenkomsten. In het najaar van 2011 organiseerde het NRC
Handelsblad vier publieksdebatten in samenwerking met het Kennistransferteam. De
bijeenkomsten waren druk bezocht, circa 300 deelnemers per bijeenkomst.
 International Water Week Amsterdam. Tijdens deze Water Week (begin november)
hebben KvK en UNESCO samen met Hydrologic en de TU Delft een Young Scientist
Workshop georganiseerd. Op de call for abstracts zijn 160 abstracts binnengekomen,
35 daarvan zijn geselecteerd. Aan de workshop namen 25 mensen deel.
 CIRCLE2 bijeenkomst Wenen oktober 2011. Het Kennistransferteam was betrokken
bij de internationale bijeenkomst van CIRCLE2 in oktober 2011 in Wenen over adaptatiestrategieën.
 World Delta Summit. In november 2011 is in Jakarta de World Delta Summit gehouden, ondersteund door de Delta Alliance. Het Kennistransferteam gaf advies bij de organisatie en de website.
 Nederlandse workshops. KvK/KvR heeft in 2011 meegewerkt aan de organisatie van
een workshop over financieringsconcepten tijdens de Dag voor de Ruimte en de Innovatie-estafette.
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 Climate KIC. Het Kennistransferteam heeft Climate KIC geassisteerd bij de organisatie
van een tweetal bijeenkomsten. Daarnaast heeft KT drie Climate KIC nieuwsbrieven
verzorgd.
 Dynamic Deltas Zeeland. In 2012 zou een grote conferentie over delta‟s georganiseerd worden in Zeeland. Het Kennistransferteam bood in 2011 advies bij de organisatie en de website van de conferentie. De netwerkmanager nam deel aan het local orgcom KT.

Media

82

 Website. In 2011 is de website toegankelijker geworden door thematische clustering,
herstructureren van de menustructuur en integratie van social media. In 2011 bezochten ca 100 bezoekers per dag de Kennis voor Klimaat website, die dagelijks 500 pagina‟s bezochten (Zie bijlage). In 2011 is een webpanel bijeengekomen dat de website
heeft doorgelicht op gebruiksvriendelijkheid. Een aantal aanpassingen worden in 2012
doorgevoerd.
 Nieuwsbrief. In 2011 zijn drie gezamenlijke PCCC/KvK/KvR-nieuwsbrieven uitgebracht, namelijk in maart, juni en oktober.
 Advertenties NRC en Het Financieel Dagblad. In 2011 zijn in de NRC en NRC Next
advertenties van de NRC en KvK gezamenlijk geplaatst om te attenderen op de NRCdebatten. Daarnaast is meegewerkt aan een klimaatspecial van het Financieel Dagblad, waar ook een banner van KvK op de voorpagina stond.
 Nieuwe media. In 2011 is het Kennistransferteam meer gebruik gaan maken van social media, vooral Linkedin en twitter en in mindere mate facebook, Youtube en Flickr.
Onder de noemer ClimateNL vergroot de inzet van social media de betrokkenheid van
beleidsmensen en professionals die zich met klimaatverandering bezig houden. Gezien
het groeiende aantal volgers (followers) op twitter en de toename van discussie op de
Linkedingroep zijn deze media succesvol.
 Kranten en radio/tv. In de eerste helft van 2011 zijn twee persberichten de deur uit
gedaan vanuit het Kennistransferteam. Op eigen initiatief hebben projecten ook diverse
persberichten uitgestuurd. Vooral de berichten „Klimaat en binnenvaart‟ en „Hitte in de
stad‟ (rapport hotspot Rotterdam) mochten zich verheugen op een brede belangstelling
van de media. Naast berichtgeving in on- en offline kranten zijn er over de binnenvaart
Kamervragen gesteld door Groen Links en is +200 keer getwitterd over het onderwerp.
Overzicht Kennis voor Klimaat in de media http://bit.ly/iOQ1F2. Overzicht Klimaat voor
Ruimte in de media http://bit.ly/qzXV5e.
 Kennis voor Klimaat PhD netwerk. Naar aanleiding van een PhD bijeenkomst, gekoppeld aan de Projectendag Kennis voor Klimaat, is een online platform voor KvK
promovendi opgestart op Linkedin (Knowledge for Climate PhD Network). Zowel promovendi als postdocs kunnen lid worden van deze groep. In totaal zijn 43 mensen lid
van de PhD Network groep en de reacties zijn positief.

Publicaties
 Rapporten en boekjes. Er is een groot aantal KvR syntheserapporten geproduceerd
en het communicatieteam heeft bijgedragen aan het PBL rapport
 Publicatiedatabase. Ook in 2011 is de publicatiedatabase up te date gehouden door
het Kennistransferteam
 Meeting report Deltas in Times of Climate Change. Het verslag van de conferentie
is al een aantal maanden het meest gedownloade rapport van de klimaatprogramma‟s.
Sinds online publicatie eind januari 2011 is het rapport ongeveer 3.702 keer gedownload.
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 Eindresultatenboekje Klimaat voor Ruimte. In de aanloop naar Knooppunt Klimaat
heeft het Kennistransferteam een publicatie geschreven met korte omschrijvingen van
de resultaten van álle KvR-projecten. Dit boekje is verspreid tijdens Knooppunt Klimaat
en vrij opvraagbaar.
 Praktijkboek Ruimte voor Klimaat. De manager van het Kennistransferteam was
eindredacteur en medeauteur van Ruimte voor Klimaat, „praktijkboek voor Klimaatbestendig Inrichten‟, een boek vol instrumenten, cases en lessen vanuit Klimaat voor
Ruimte en Kennis voor Klimaat. Het boek (te koop bij BOL.com en diverse boekwinkels) is gelanceerd tijdens Knooppunt Klimaat. Veel informatie is ook toegankelijk via
de gelijknamige website http://www.ruimtevoorklimaat.nl.
Niet in het Communicatiejaarplan 2011, maar wel uitgevoerd in 2011:
 Interactief document Adaptatie-instrumenten. Naar aanleiding van de oplevering
van Bouwstenen NAS is een interactief document gemaakt, waarmee de instrumenten
die binnen Bouwstenen NAS zijn ontwikkeld toegankelijk gepresenteerd worden voor
de doelgroep: beleidsmakers en professionals. Het interactive document wordt toegankelijk gemaakt via het Geoportaal Klimaateffectatlas. Het Kennistransferteam heeft bijgedragen aan het uitwerken van het concept en het ontwikkelen van de graphics.
Cursussen
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Masterclass Klimaatbestendig Landelijk Gebied. De masterclass was een succes, de cursus
werd goed beoordeeld door de 14 deelnemers. Er wordt overleg gevoerd om de masterclass in
2012 te herhalen.
Gecombineerde leertrajecten adaptatie voor gemeenten. De bedoeling was om met en voor
gemeenten leertrajecten op te zetten. Dat is uitgesteld totdat duidelijk is wat de behoeften van
gemeenten zijn aan cursussen en andere leeractiviteiten op het gebied van adaptatie. Wel zijn er
vier bijeenkomsten gehouden met koplopers onder gemeenten om het onderwerp hitte in de stad
gezamenlijk uit te werken. In opdracht van het Ministerie wordt er op dit moment een behoefteonderzoek gedaan.
HBO minor Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling. De minor is begin 2011 afgerond en opgeleverd. Tijdens de Kennismaakdag op 25 mei, georganiseerd door WURKS (WageningenUR)
was veel belangstelling voor de modules, die ontsloten zijn via Groene Kennisnet. De minor krijgt
geen officieel vervolg, wel blijft het Kennistransferteam hogescholen, werkgevers en kennisinstellingen informeel aan elkaar koppelen en doet dienst als kennismakelaar voor hogescholen.
Exposities
De expositie Klimaat als Kans heeft in januari 2011 bij Waterschap Reest en Wieden gestaan in
Meppel. Medio 2011 is besloten om de expositie te ontmantelen. Het project Klimaat als Kans
waar deze expositie bij hoorde is succesvol geweest. De inventarisatie is opgenomen in een lijst
voorbeeldprojecten van WageningenUR en de publicatie is in totaal +600 keer gedownload in
2010 en 2011.
Overig
NWO Duurzame Aarde. In 2010 zijn in het programma NWO-Duurzame aarde binnen een gezamenlijk project met KvK 10 postdocs gestart met tweejarig onderzoek. De Kennistransfer is
verantwoordelijk voor de communicatie. In de eerste drie maanden van 2011 is met alle postdocs
contact opgenomen en zijn ze gekoppeld aan de consortia van KvK. Aan het eind van het jaar
zullen we een bijeenkomst organiseren, waar de postdocs presenteren wat ze tot nu toe hebben
gedaan.
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