Nieuwsbrief
Thema 7: Governance of Adapta on
Ontwikkelen van handelingsperspectieven voor governance
van klimaatadaptatie
Tijdens de Midterm assessment is het governance van
klimaatadaptatie programma positief beoordeeld, maar er
werden ook de volgende aandachtspunten mee gegeven:
 Het “vertalen” van de uitkomsten van het onderzoek
naar handelingsperspec even voor beleidsmakers.
 Het verder verdiepen (zowel theore sch als in termen
van handelingsperspec even) van een 8‐tal taaie
governance vraagstukken, die karakteris ek zijn voor
klimaatadapta e.
 Een breder netwerk van beleidsmakers en prac oners
te bereiken via gezamenlijke reflec e en betere
communica e.
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creatieproces. Zij zullen een duo vormen met één van de
senior onderzoekers uit het governance van klimaatadaptatie
consortium. In de eerste workshop zullen de duo’s gevormd
worden, zal bekeken worden welke thema’s zij zullen
behandelen en zullen ontluikende perspectieven voor
praktische aanbevelingen worden verzameld. De duo’s
krijgen in de periode daarna de ruimte om zelf hun
zoekproces naar handelingsperspectieven in te richten,
uiteraard met ondersteuning vanuit het consortium. Zij
kunnen dit doen door middel van bijvoorbeeld interviews
met relevante onderzoekers en/of beleidsmakers,
reflectiebijeen‐komsten met een breder netwerk, leertafels
of ontwerp‐sessies.

Op advies van onze stuurgroep is besloten om deze
aandachtspunten als een proces op te pakken en niet in de
vorm van losstaande activiteiten. Hierover zijn ook meerdere
gesprekken gevoerd met de directie van Kennis voor Klimaat,
die besloten heeft extra geld voor vrij te maken om dit
proces goed vorm te kunnen geven.
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het ontwerpen
van een co‐creatieproces, waarin sleutelfiguren uit het beleid
en onderzoekers samenwerken om ons wetenschappelijk
onderzoek te vertalen naar concrete handelingsperspec‐
tieven. Deze handelingsperspectieven zullen worden ge‐
presenteerd en bediscussieerd tijdens een afsluitende
praktijkconferentie. De datum voor deze praktijkconferentie
is 13 maart 2014 (ovb). De opmerkingen en aanvullingen die
tijdens deze conferentie worden gemaakt zullen worden
verwerkt in het handelingsperspectievenboek dat kort na de
conferentie wordt gepubliceerd. Hierin worden de acht
thema’s op een toegankelijke manier besproken en worden
er mogelijke handelingsperspectieven gepresenteerd.
Het proces wordt begeleid door een team bestaande uit
wetenschappers van Wageningen Universiteit en advies‐
bureau WING (www.wing.nl).
De afgelopen weken zijn verschillende beleidsmakers
gevraagd om deel uit te gaan maken van het co‐

Daarnaast
zullen
reflectiebijeenkomsten
worden
georganiseerd waarin een intensiever interactie met de
wetenschappers uit ons consortium kan plaatsvinden om te
komen tot een verdieping van het inzicht. Bij deze
bijeenkomsten kunnen ook mensen van ‘buiten’ het circuit
instappen, betrokken raken in het netwerk en hun ervaringen
en vraagstukken delen. Op deze manier moet de governance
kennis die binnen Kennis voor Klimaat is en wordt ontwikkeld
toegankelijk worden gemaakt voor een grote groep
beleidsmedewerkers.
Meer informatie kunt u vinden op de website die voor dit co‐
creatieproces is opgericht: klimaatadaptatie.wing.nl
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Multilevel besluitvorming in de Zuidwestelijke Delta:
stapsgewijs vooruit
Jitske Verkerk en Arwin van Buuren, Erasmus Universiteit
Rotterdam

ontwikkeld als een ketting van acties van veel partijen. Elke
ac e  van presenta es bij een ledenvergadering van een
maatschappelijke organisa e tot bestuurlijk overleg tussen
de drie gedeputeerden  is een schakel in het komen tot
uiteindelijke besluitvorming. Met deze acties wordt in het
governance proces stap voor stap druk opgebouwd, zodat het
nemen van een besluit mogelijk is.

Het is 29 mei 2012. Provincies, waterschappen, gemeenten
en maatschappelijke organisaties uit de Zuidwestelijke Delta
hebben overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu. Voor het eerst sinds twee jaar worden er concrete
afspraken gemaakt
Patronen in
over de delta. De
besluitvorming
staatssecretaris zal
samen met de regio
Vervolgens is het
een Rijksstructuur‐
interessant om te
visie op gaan stel‐
kijken welke vormen
len, waarin aange‐
van besluitvorming
geven wordt of het
meer en minder
Volkerak‐Zoommeer
succesvol zijn in een
zout mag worden,
multi‐level context.
of de Grevelingen
Allereerst zien we
wel of geen getij
dat top‐down en
krijgt, en of het
bottom‐up proces‐
ingezet wordt als
sen leiden tot een
waterberging. Ook
‘zero‐sum
game’,
worden er concrete
met een winnaar en
uitvoeringsafspra‐
verliezer. Dit maakt
Mul level governance in de prak jk: gemeenten spreken hun steun uit voor de
ken gemaakt over
top‐down en bottom
plannen van het programma Zuidwestelijke Delta
een
zoetwater‐
‐up
processen
kanaal in Zevenbergen, dat bijdraagt aan een robuuste zoet‐
weinig effectief. Daarnaast zien we veel coöperatieve
watervoorziening in West‐Brabant.
governance processen. Zo worden bijvoorbeeld in de
Besluitvorming: complex en dynamisch
Als we op een wat hoger abstractieniveau naar dit
besluitvormingsproces in het programma Zuidwestelijke
Delta kijken, is goed te zien hoe besluiten tot stand kunnen
komen tussen stakeholders op meerdere levels. We zien een
multilevel governance proces rond klimaatadaptatie in het
waterbeheer, waarbij veel partijen betrokken zijn, met elk
hun eigen doelen en taken. Deze partijen handelen in een
complexe en dynamische omgeving, zowel fysiek als sociaal.
Het is interessant om te zien hoe in deze context governance
niet betekent het nemen van een eenmalig groot besluit door
het bevoegd gezag. We zien dat de besluitvorming zich

Zuidwestelijke Delta regelmatig voorstellen door de partijen
gezamenlijk gemaakt en vervolgens in afzonderlijke
procedures vastgesteld. Soms mislukt dit omdat de
uiteindelijke beslissers in de procedures onvoldoende
betrokken zijn bij het maken van het voorstel. Het lukt het
echter wel als in de eerste fase rekening gehouden wordt
met de komende procedures.
Naast deze bekende vormen van besluitvorming, zien we ook
twee nieuwe vormen. Zo zien we dat het door procedures
mogelijk is om de acties in de verschillende netwerken in een
ketting te schakelen op weg naar besluitvorming. Zo is
bijvoorbeeld het gesprek met de staatssecretaris en het

programma Zuidwestelijke Delta onderdeel van een
procedure. Met deze procedure konden alle voorbereidende
acties in rij en gelid komen te staan. Als tweede zien we dat
de procedures die zich op verschillende plaatsen ontwikkelen
worden gesynchroniseerd door persoonlijke netwerken en
onderlinge interacties. Juist deze vorm van besluitvorming
leidt tot besluiten die op een relatief groot draagvlak kunnen
rekenen.
Conclusies
Dit onderzoek werpt licht op de vraag welke vormen van
besluitvorming in multilevel systemen meer en minder
succesvol zijn. Zeker voor het Deltaprogramma levert dit
onderzoek veel concrete handvatten hoe de interactie tussen
rijk en regio op een goede wijze tot stand kan komen.
Leertafel Deltaprogramma Zoetwater
Op 21 februari hee
het consor um een leertafel
georganiseerd voor het Deltaprogramma Zoetwater. Hierbij
waren de hoogleraren Katrien Termeer (WUR), Marleen van
Rijswick (UU), Dave Huitema (Open Universiteit en IVM) en
Daan van Soest (VU) vanuit het consor um aanwezig.
De bijeenkomst werd geleid door Corné Nijburg (Water
Governance Centre). De bijeenkomst werd goed bezocht,
17 direct betrokkenen bij het DP Zoetwater waren aanwezig.
De leertafel was bedoeld als een reflec ebijeenkomst, een
vorm van collegiale toetsing. De wetenschappers kregen een

aantal vragen voorgelegd die binnen het Deltaprogramma
Zoetwater speelden. De middag was opgedeeld in drie
blokken: (1) voorzieningenniveau, (2) afwegingskader, en
(3) beleidsinstrumenten. Elk blok werd ingeleid door een lid
van het Programmateam Zoetwater, dat kort de
problema ek schetste en een aantal vragen stelde. Hierop
werd door de hoogleraren gereflecteerd. Vervolgens kon de
rest van de toehoorders vragen stellen of opmerkingen
plaatsen bij de analyse van de hoogleraren. Op deze manier
kwamen een aantal interessante discussies tot stand. Er werd
bijvoorbeeld ingegaan op de vraag wat ondernemers in de
toekomst van de overheid mogen verwachten. Er komt
minder water beschikbaar, moet de overheid vooral inze en
op het voldoen aan de vraag (aanbod vergroten, bijvoorbeeld
door het peil van het IJsselmeer op te ze en), of moeten
ondernemers zorgen dat ze eﬃciënter met het beschikbare
water omgaan? Hoe kunnen we een goede afweging maken
tussen de belangen van verschillende soorten gebruikers?
Hoe krijg je het voor elkaar dat er draagvlak ontstaat voor het
gegeven dat we rekening moeten gaan houden met een
tekort aan water? En, welke instrumenten zou je in kunnen
ze en om de verdeling te regelen?
Het Deltaprogramma was erg tevreden met de uitkomsten.
Op korte termijn zal een tweede leertafel worden
georganiseerd om te reflecteren op de kansrijke strategieën
aan de hand van het afwegingskader.
Workshop: leiderschap bij klimaatadaptatie
Om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering
voor de watervoorziening op de hoge zandgronden werken in
Zuid‐Nederland dertien partijen samen binnen het project
‘Deltaplan Hoge Zandgronden’. Dit project moet leiden tot
een klimaatbestendig regionaal watersysteem en een
klimaatbestendige ruimtelijke inrichting in Noord‐Brabant en
Limburg. Het heeft als centrale casus gediend voor een
afstudeeronderzoek naar verschillende vormen van
leiderschap die nodig zijn voor succesvolle adaptatie. Naast
het traditionele, hiërarchische leiderschap gaat het daarbij
bijvoorbeeld om het leggen van verbindingen tussen partijen
en sectoren, het bieden van ruimte voor experimenteren en
het vermogen om bestuurlijke steun te verkrijgen.

De resultaten van het onderzoek werden op 8 oktober 2012
gepresenteerd tijdens een workshop voor leden van de
projectgroep (ambtelijk niveau) van het Deltaplan Hoge
Zandgronden. Robert Smits (student Planologie), Sander
Meijerink (RU Nijmegen) en Frank van Lamoen (Provincie
Noord‐Brabant) verzorgden deze workshop. De aanwezige
projectgroepleden werden geïnformeerd over de verschillen‐
de functies die leiderschap kan vervullen in projecten gericht
op klimaatadaptatie. Hier werd vervolgens gezamenlijk over
gediscussieerd.
Bij de totstandkoming van het Deltaplan Hoge Zandgronden
speelden verschillende vormen van leiderschap een rol. Het
Waterschap Aa en Maas is de grote initiator geweest. Deze
partij draagt zorg voor de organisatie en het beheer van het
netwerk en heeft mede randvoorwaarden gecreëerd voor
innovatie. Deze innovatie wordt door de betrokken partijen
tot nu toe vooral ervaren in het proces van samenwerking.
Technische, ruimtelijke en financiële innovaties komen
slechts langzaam van de grond. Een voor de hand liggende
reden hiervoor is dat het project nog niet zo lang bestaat en
meer tijd nodig is om ook op dit vlak echte successen te
kunnen boeken. Aan het leiderschap in dit project is nu met
name invulling gegeven door het waterschap. Hoewel dit
leiderschap tot nu toe zeer effectief is geven de partijen aan
dat het wenselijk is dat in de vervolgfase ook andere
organisaties meer leiderschap tonen waar het gaat om
klimaatadaptatie. Zo zou de Provincie Noord‐Brabant in de
besluitvormende fase van het project het initiatief moeten
nemen vooral waar het gaat om gewenste aanpassingen in
de ruimtelijke ordening.
Voor meer informa e over de workshop en het bijbehorende
onderzoek kunt u contact opnemen met:
Dr. Sander Meijerink, Universitair hoofddocent Water
Governance (Radboud Universiteit Nijmegen).
s.meijerink@fm.ru.nl
Drs. Frank van Lamoen, Coördinator KvK hotspot Droge Rurale
Gebieden (Provincie Noord‐Brabant). fvlamoen@brabant.nl
Robert Smits MSc., Afstudeeronderzoek leiderschap Deltaplan
Hoge Zandgronden (Radboud Universiteit Nijmegen).
robertsmits89@gmail.com

Workshop Norma eve beginselen
Norma eve beginselen kunnen rich ng geven aan en
bijdragen tot coheren e van beleid, wetgeving en maat‐
regelen. Het opera oneel maken van een norma ef beginsel,
en de daaruit volgende implica es voor beleid en recht, is
een onvoorwaardelijke eerste stap hiertoe. Werkpakket 5.1
hee daarom een workshop voor de PhD onderzoekers van
het Governance consor um georganiseerd op 18 januari
2013. Het onderwerp was “norma eve beginselen van
klimaatadapta e”. Elke deelnemer hee een presenta e
gegeven over een case study onderzoek en de rol van
norma eve beginselen daarin. Na elke presenta e werd een
inhoudelijke discussie tussen alle deelnemers gevoerd.
Zodoende kwam een interessant scala voorbij van prak sche
voorbeelden van norma eve beginselen die de onderzoekers
in hun werk zijn tegengekomen.
De presenta es gingen in op cases verspreid over het hele
land: van het openhouden van vaargeulen in de
Westerschelde tot buitendijkse bouwprojecten in Ro erdam
en overstromingsbeleid in de provincie Groningen. Het
solidariteitsbeginsel blijkt erg interessant te zijn; het speelde
in elk prak jkvoorbeeld een rol bij de vorming, dan wel
uitwerking, van het klimaatadapta ebeleid. In hoeverre moet
bijvoorbeeld bescherming van een bepaalde sector bekos gd
worden door (individuen uit) die sector zelf, en in hoeverre
dragen anderen daaraan bij? Daarnaast speelt het beginsel
ook interregionaal: hoe gaat men met verdelingsvraag‐
stukken van water om en in hoeverre moet de ene regio
bijdragen aan de behoe e van een andere?
Hier en daar komt ook naar voren dat er discrepan e bestaat
tussen beleid en uitvoering. Bepaalde terminologie wordt
dan gebezigd, terwijl er geen stappen in die lijn worden
ondernomen. Een voorbeeld is dat er wordt gerept van
meerlaagse veiligheid, maar dat daaropvolgend onderzoek
enkel gericht is op preven emaatregelen. Mogelijk speelt
hier solidariteit ook een rol. Zo worden tradi onele
beschermingsmaatregelen (eerste laag) geassocieerd met
solidariteit vanwege het indiscriminatoire karakter van de
bescherming die zij bieden binnen een regio. Dat is anders bij

inrich ngsmaatregelen (tweede laag) die niet al jd
gemakkelijk ten bate van eenieder kunnen worden getroﬀen.
Naar aanleiding van de prominente plaats die het
solidariteitsbeginsel blijkt in te nemen in de diverse case
studies verspreid over het land, is besloten om er een
gezamenlijk ar kel in een wetenschappelijk jdschri over te
schrijven.
De deelnemers aan de workshop waren: Daan Boezeman,
Wouter Ernst, Andrea Keessen, Heleen Mees, Vincent van Os,
Jitske Verkerk, Mar jn Vink en Mark Wiering.
Voor meer informa e over de workshop en het bijbehorende
onderzoek kunt u contact opnemen met:
Andrea Keessen, Postdoc werkpakket 5.1. A.M.Keessen@uu.nl
Wouter Ernst, AIO werkpakket 5.1 (Universiteit Utrecht).
W.W.P.Ernst@uu.nl

European Climate Change Adaptation Conference
Tijdens de European Climate Change Adaptation (ECCA)
conferentie in Hamburg was ons consortium goed
vertegenwoordigd. Zo hebben Hetty Klavers (directeur
Deltaprogramma IJsselmeer, en Katrien Termeer (hoogleraar
Bestuurskunde, Wageningen University) een bijdrage
verzorgd in een panel over trans‐disciplinaire samenwerking.
Na een algemene inleiding werden ervaringen uitgewisseld
tussen de “Dutch case” (samenwerking KvK thema 7 met
Deltaprogramma) en de “German case” (samenwerking
Klimzug en het klimaatadaptatie programma van Hamburg).
Hetty en Katrien hebben vooral verteld over een traject
waarbij
Ellen
van
Mulligen
(beleidsmedewerker
Deltaprogramma IJsselmeer) en Martijn Vink (PhD
onderzoeker, Bestuurskunde, Wageningen University) het
proces van het Deltaprogramma IJsselmeer hebben bekeken.
Daarbij zijn de volgende ‘tegeltjes wijsheden’ gepresenteerd:

Factsheets projecten en artikelen in vakbladen online
Sinds kort staat een groot aantal factsheets online. Deze zijn
opgesteld door verschillende onderzoekers van ons
consortium en geven beknopt weer wat er binnen de
verschillende projecten en case studies gebeurt. De
factsheets staan in de publicatiedatabase van Kennis voor
Klimaat. Tevens is er een nieuwe flyer beschikbaar van ons
onderzoek. Daarnaast zijn er vorig jaar ook vier artikelen
verschenen in vakbladen: Contra intuïtief innoveren in de
waterwereld, adaptief delta management en groene daken
en wat we daarover kunnen leren uit het buitenland.
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