Nieuwsbrief
KVK Thema 7: Governance of Adaptation
Midterm Assessment Kennis voor Klimaat
Op 4 oktober vond in Amsterdam de Kennis voor Klimaat
Midterm Assessment conferentie plaats. Ook ons consortium
is daar beoordeeld op basis van het door ons opgestelde
rapport met de stand van zaken. Ons consortium is beoordeeld door twee wetenschappers: Tom Downing (Global Climate Adaptation Partnership, UK), Jörg Knieling (HafenCity
Universität Hamburg), en twee maatschappelijke partijen:
Lilian van den Aarsen (Deltaprogramma grote rivieren, i.s.m.
H. Klavers en A. Remmelzwaal) en Joost Tennekes
(Planbureau voor de Leefomgeving). Zij waren allen erg positief over ons onderzoek, vooral over de ‘collaborative action
research’ en de vele wetenschappelijke en maatschappelijke
resultaten.

De beoordelaars vonden dat we ons richten op een aantal
thema's die tot nu toe grotendeels zijn genegeerd, van normatieve principes tot het samenspel van technische criteria
binnen een multi-actor framing. Zij vonden dat het consortium de juiste vragen onderzoekt en veel vooruitgang maakt.
Vooral de projecten die gebaseerd zijn op echte co-creatie
bewijzen succesvol te zijn in het scheppen van nieuwe weten
-schappelijke inzichten en het verbeteren van de praktijk. De
vooruitzichten zijn veelbelovend.
Daarnaast was er ook opbouwende kritiek. Veel opmerkingen kwamen overeen met onze eigen analyse die we tijdens
de jaarlijkse consortium dag hadden gedaan. Zo merkten de
beoordelaars op dat de lange termijn en het onzekere karakter van de governance van adaptatie niet genoeg aandacht krijgt. Dit hadden wij ook geconstateerd tijdens onze
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consortium dag. Er zijn ondertussen een tweetal artikelen in
de maak die dit onderwerp aanpakken. De beoordelaars zagen ook dat het moeilijk is om overal actieonderzoek echt
goed van de grond te krijgen, wat co-creatie met onze stakeholders bemoeilijkt. Gelukkig is dit in een groot aantal projecten wel gelukt. De beoordelaars zagen ons vermogen om
op deze problemen te reflecteren als een sterk punt. Ze
gaven verder aan dat de verschillende werkpakketten verder
geïntegreerd moeten worden. Ondertussen hebben we een
lijst van integrerende projecten opgesteld:
 Artikel in een high impact tijdschrift over de verschillen
tussen het gangbare perspectief op governance van klimaat adaptatie en onze inzichten. Een eerste versie van
dit artikel wordt gepresenteerd op de European Climate
Change Adaptation Conference 2013 in Hamburg.
 Eindrapport in de vorm van een boek waarin iedereen uit
het consortium aan bij draagt. (Voorlopige) titel: Effective, resilient and legitimate governance of adaptation.
 Overkoepelende casus die vanuit de verschillende theoretische invalshoeken zal worden bekeken. We zijn nog op
zoek naar een goede casus, dus als u belangstelling hebt
laat het dan weten!
 Artikel over het doen van actieonderzoek, geschreven
door AIOs uit de verschillende werkpakketten.
 Boek: reflectie op methoden voor actieonderzoek naar
complexe governance processen zoals die in ons consortium en andere projecten gebruikt zijn.
 Ontwikkelen van een web-app om onze resultaten onder
een breder publiek te verspreiden. Dit bevat een combinatie van teksten, voorbeelden, interviews en filmpjes.
Tijdens de Midterm Assessment conferentie werd duidelijk
dat de kennis die we als consortium ontwikkelen nog niet bij
alle beleidsmakers bekend is. Tot nu toe beperkt de coproductie van kennis zich tot beleidsmakers en andere belanghebbenden die actief bij onze actieonderzoek projecten
betrokken zijn. Het is echter lastig om ook belanghebbenden
buiten deze projecten erbij te betrekken, temeer daar ons
programma geen kant en klare governance aanpakken oplevert die één op één toegepast kunnen worden op een andere
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case. Wel kunnen andere projecten leren van de lessen die
we in onze projecten leren, wat werkt in welke situatie?
Waarom werken sommige aanpakken in bepaalde situaties
niet?
We gaan daarom meer energie steken in het communiceren
van onze uitkomsten en de maatschappelijke relevantie daarvan. In deze nieuwsbrief vindt u bijvoorbeeld de beschrijving
van een project en de (praktisch toepasbare) uitkomsten die
daarbij zijn ontwikkeld. Ook in toekomstige nieuwsbrieven
zullen wij aandacht geven aan de praktische toepasbaarheid
van ons onderzoek. Daarnaast kunt u lid worden van de LinkedIn groep over governance of adaptation en daar vragen
stellen. Tenslotte zal er een web app worden ontwikkeld om
ons onderzoek te verspreiden. Daarin zal de praktische toepasbaarheid ook een belangrijke plek krijgen.

Heleen Mees (WP3.1, Universiteit Utrecht) heeft onderzoek
gedaan naar het beleid voor groene daken in vijf westerse
steden. Groene daken vormen een buffer bij regenafvoer,
wat belangrijk is als buien intensiever worden door klimaatverandering. De aanleg ervan blijft in Nederland achter bij
sommige buurlanden. Het onderzoek richtte zich op London,
Chicago, Basel, Stuttgart en Rotterdam. Er werd onderzocht
hoe de verantwoordelijkheid is verdeeld tussen de publieke
en private partijen, welke sturing er plaats vindt om het beleid van de grond te krijgen en welke instrumenten daarbij
worden ingezet.
In Basel en Stuttgart is het verplicht om bij nieuwbouw op
een plat dak groen aan te brengen. Dat heeft ertoe geleid dat
er in deze steden veel meer groene daken te vinden zijn. Ter
compensatie krijgt de eigenaar van het gebouw korting op de
rioolheffing. Bovendien is er een goed ontwikkelde markt
ontstaan, waardoor de kosten aanzienlijk lager zijn.

Meer informatie, waaronder de presentaties en posters, is te
vinden op de website van Kennis voor Klimaat. Ons Midterm
rapport vindt u hier.

Consortium dag
Op 31 augustus hebben wij onze jaarlijkse consortium dag
gehouden in Driebergen. Tijdens deze dag hebben alle werkpakketten de stand van zaken gepresenteerd. Verschillende
AIO’s hadden posters meegenomen met een beschrijving van
hun onderzoek. Aan het eind van de dag hebben we gediscussieerd over de plannen voor de tweede helft van ons onderzoek en gereflecteerd op de eerste helft. Een groot aantal
leden van de stuurgroep was aanwezig om te helpen met de
reflectie en het opstellen van onze toekomstplannen. Wij
willen hun daar van harte voor bedanken.

Woningcoöperaties en vastgoedbranche lijken niet per definitie negatief te staan tegenover een verplichting omdat die
duidelijkheid schept. Subsidieregelingen zijn meestal maar
tijdelijk, zijn per gemeente anders en leveren vaak veel administratie op. Ze bieden wel een mooie opstap om mensen
vertrouwd te maken en de markt de nodige kennis te laten
opbouwen, maar opvolging is nodig om tot grootschalige
verspreiding van groene daken over te kunnen gaan. Overheidssturing is daarbij onontbeerlijk, in ieder geval in de

beginfase van het beleidsproces. Het betrekken van private
partijen is daarbij heel nuttig ter stimulering van onderzoek
en innovatie.

De uitkomsten zijn gebruikt als input voor de discussie bij een
workshop georganiseerd door het Programmabureau Duurzaam Rotterdam. De gemeente Rotterdam voert sinds 2008
een actief ‘groene daken-beleid’ inclusief subsidieregeling en
wil 5% van alle platte daken vergroenen voor het jaar 2025.
Aan de workshop die op 19 maart 2012 is gehouden deden
stakeholders mee uit het publieke en private domein. Heleen
Mees hield een presentatie over de resultaten van haar onderzoek. Vervolgens vond er een discussie plaats over governance arrangementen voor Rotterdam. Hierbij werd duidelijk
gezocht naar een mix van publieke en private maatregelen.
Daarbij werd ook gekeken naar de mogelijkheden van verdere regelgeving.
Het onderzoek is gepubliceerd in twee vaktijdschriften: VHG
Magazine en dak en gevelgroen. Een factsheet over dit onderzoek vindt u hier.

Nieuwe medewerkers
Mathijs van Vliet
Per 1 augustus is Mathijs van Vliet
gestart als postdoc aan Wageningen
Universiteit. Hij is de opvolger van Patrick Huntjens en houdt zich vooral
bezig met de verdere integratie
van onderzoeksuitkomsten en het
schrijven van synthese rapporten.
Daarnaast zal hij de overkoepelende
case gaan leiden. Deze case zal vanuit
de perspectieven van de verschillende

werk-pakketten worden bekeken, om zo de samenhang tussen de werk-pakketten duidelijker te maken, te zien waar de
verschillende concepten elkaar versterken en waar de
verschillende disciplines wellicht tot andere, tegengestelde,
aanbevelingen komen. Stakeholders zullen een actieve rol
spelen. Mathijs heeft een achtergrond in de ruimtelijke ordening en een PhD in participatieve scenario methoden. Na zijn
promotieonderzoek heeft hij een jaar aan het IVM (VU)
gewerkt binnen KvK Thema1 (waterveiligheid). Daar heeft hij
gekeken naar de mogelijkheden om schade door overstromingen in de buitendijks gebieden te verlagen, door anders
(bijv. dry-proofen) of elders te bouwen (flood zoning).
Speciale aandacht ging uit naar de mogelijkheden en barrières in de wet- en regelgeving op het vlak van de ruimtelijke
ordening en bouwvoorschriften.

Vincent van Os
Vincent van Os is op 15 mei jl.
begonnen als junior researcher bij de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij
houdt zich bezig met werkpakket 5.2
dat zich richt op de grensoverschrijdende aspecten van klimaatadaptatie
beleid. Meer specifiek, onderzoekt hij
de invloed van Europese normatieve
beginselen op grensoverschrijdend beleid in internationale
stroomgebieden, zoals de Rijn. Momenteel werkt hij aan een
vergelijkende analyse van het klimaatadaptatiebeleid van
Nederland en Noordrijn-Westfalen. Hij heeft een academische achtergrond in science & innovation management (met
een specialisatie in sustainable development) en rechtsgeleerdheid (met een specialisatie in ruimtelijk bestuursrecht).
Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Zijn MSc
theses gingen over de kansen en barrières voor duurzaam
bouwen in het ruimtelijk bestuursrecht en over zelfregulering, aansprakelijkheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zijn huidige onderzoek wordt begeleid door Mark
Wiering (Radboud Universiteit) en Carel Dieperink
(Universiteit Utrecht).

LinkedIn-pagina
Onze LinkedIn-groep Governance of Climate Adaption is het afgelopen jaar sterk gegroeid
en heeft nu meer dan 350 leden. Deze leden komen uit Nederland, maar ook uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Bangladesh, Kenia en Engeland. Op het moment komt circa 15%
van de leden uit de sectoren Government Administration, Public Policy en van NGOs. Ongeveer 30% is onderzoeker.
Via de LinkedIn-groep blijft u op de hoogte van het laatste governance of climate adaptation nieuws uit ons project en andere projecten. Wordt ook lid en stel uw vragen, draag bij
aan discussies en wissel kennis uit met collega’s van over de hele wereld.
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