Nieuwsbrief
KVK Thema 7, Governance of Adaptation
Begin van het einde, tijd om te oogsten
Het werk van het consortium Governance of Adaptation
loopt op zijn eind. De meeste AIO’s zijn druk bezig met het
afronden van hun laatste wetenschappelijke artikelen en hun
proefschrift. Een aantal begint binnenkort aan een nieuwe
baan. De afgelopen tijd was dan ook een tijd van oogsten: in
maart vond de succesvolle praktijkconferentie plaats waar
ongeveer 150 mensen aan deelnamen, grotendeels afkomstig uit de praktijk. Vlak voor de zomer werd het praktijkboek
‘Governance van klimaatadaptatie: Handelingsperspectieven’
gepresenteerd op de Rivierendag. Daarnaast zijn er een
tweetal rapporten voor het Deltaprogramma opgeleverd die
opgesteld zijn door onze consortiumpartner Erasmus
Universiteit Rotterdam en zijn er de afgelopen tijd ook nog
workshops gehouden. Zo hielden de Radboud Universiteit
Nijmegen en Universiteit Utrecht een workshop over de
grensoverschrijdende aspecten van hoogwater in de Rijn en
Maas. Het naderende einde van het project betekent niet dat
alle governance vragen onderzocht zijn, er zijn immers
steeds nieuwe ontwikkelingen in onze maatschappij. We
hopen dan ook in de toekomst weer met u mee te
mogen denken over hoe we het beste met die nieuwe ontwikkelingen om kunnen gaan.

Verder lezen
Ook na afloop van ons project en Kennis van Klimaat kunt u
onze onderzoeksresultaten nog terug vinden via http://
kennisvoorklimaat.klimaatonderzoeknederland.nl/
publicaties. Hier vind u de meer dan 200 rapporten, boekhoofdstukken, verslagen, factsheets, wetenschappelijke en
populairwetenschappelijke artikelen die ons consortium
heeft voortgebracht. U kunt zoeken op woorden, of bijvoorbeeld per project. Ook de proefschriften van de AIO’s zullen
op deze website komen te staan. Daarnaast staan de papers
van de internationale conferentie die we in maart 2012
hebben georganiseerd in Amsterdam nog online:
www.adaptgov.com
Via onze LinkedIn pagina (met inmiddels meer dan 1500
leden) blijft u verder op de hoogte van wat er zoals in de
wereld speelt op het vlak van de governance van klimaatadaptatie.
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Praktijkconferentie Governance van klimaatadaptatie:
Handelingsperspectieven
Op 13 maart 2014 vond in Rotterdam de praktijkconferentie
‘Governance van Klimaatadaptatie: Handelingsperspectieven’
plaats. Hier waren ongeveer 150 mensen bij aanwezig. Na
het openingswoord van dagvoorzitter Katrien Termeer
(consortiumleider van het Governance Consortium) namen
Alexandra van Huffelen (wethouder Duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte, Rotterdam) en Roel in 't Veld
(hoogleraar Universiteit Tilburg) het woord.
De conferentie had een sterk praktisch karakter. Zo vonden
'rondetafelgesprekken' plaats, werden debatten gevoerd en
vonden workshops plaats. Steeds stond de uitwisseling
tussen praktijk en wetenschap centraal, om zo samen tot
nieuwe handelingsperspectieven voor klimaatadaptatie te
komen; voor stad en regio, op nationaal en internationaal
niveau. De ronde tafels stonden geheel in het teken van de
handelingsperspectieven die in een co-creatietraject ontwikkeld werden.

Het 'governance co-creatietraject' was een uniek samenwerkingsverband tussen sleutelfiguren uit beleid en wetenschap op het
gebied van klimaatadaptatie. Het was onderdeel van het programma Governance van Klimaatadaptatie (Thema 7 binnen
het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat). In de andere onderdelen hebben AIO’s van ons consortium een belangrijke
rol gespeeld en hebben ook andere governance gerelateerde projecten binnen Kennis voor Klimaat zich gepresenteerd.
De afsluiting werd verzorgd door Gerlach Cerfontaine (hoogleraar Universiteit Utrecht en Maastricht) en Stefan Kuks
(hoogleraar universiteit Twente en watergraaf Vechtstromen).
Op de website zijn impressies te vinden van de rondetafelgesprekken (verslag), de workshops, de debatten en de plenaire
afsluiting. Ook de presentaties die in de workshops gegeven zijn kunnen gedownload worden.

Praktijkboek Governance van klimaatadaptatie: Handelingsperspectieven
Op de praktijkconferentie (zie elders in deze nieuwsbrief)
werd bij de ronde tafels de concept handelingsperspectieven
bediscussieerd. Dit leverde veel goede nieuwe ideeën op en
hielp om de handelingsperspectieven nog scherper te krijgen.
Na een laatste editing slag en de opmaak verscheen in juli het
praktijkboek ‘Governance van klimaatadaptie: Handelingsperspectieven’. Deelnemers van de praktijkconferentie hebben (na opgaaf van hun adresgegevens) een exemplaar
ontvangen. Voor alle andere geïnteresseerden is het praktijkboek ook online in te zien via de website van Kennis voor
Klimaat.
Het boek bevat acht hoofdstukken over uiteenlopende onderwerpen zoals leiderschap, coöperatieve samenwerking, en
legitimiteit. Elk hoofdstuk bevat een korte inleiding, een overzicht van de wetenschappelijke inzichten, een of meerdere
praktijk cases, handelingsperspectieven en een bijsluiter.
Deze bijsluiter reflecteert kort op het handelingsperspectief.
Voor de complexe problemen en vraagstukken die de revue
passeren zijn immers geen simpele antwoorden. De
handelingsperspectieven zullen daarom niet overal en altijd
toepasbaar zijn. Het praktijkboek werd op 2 juli gepresenteerd tijdens de Rivierendag van het Deltaprogramma in
Nijmegen.
Hoewel een korte beschrijving de handelingsperspectieven
eigenlijk tekort doen, geven we hieronder toch een klein
voorproefje van wat u in elk hoofdstuk kunt verwachten.
Voorbeelden van handelingsperspectieven
Leiderschap door provincies
Frank van Lamoen (Provincie Noord-Brabant) en Sander
Meijerink (Radboud Universiteit Nijmegen)
Het hoofdstuk presenteert verschillende functies van een
leiderschap (politiek-bestuurlijke, verbindende, adaptieve ,
enabling en disseminatiefuncties) dat niet op hiërarchie
gebaseerd is en door verschillende mensen samen gedragen
kan worden. Voor deze nieuwe vormen van leiderschap is het
belangrijk om ook anderen te steunen in leiderschap voor
innovatie en om de verantwoordelijkheid te nemen bij
onvoldoende dynamiek in de samenleving.

Sturen op risiconeutrale ruimtelijke ontwikkeling
Koos Beurskens (Deltaprogramma Rivieren), Arwin van
Buuren (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Mathijs van Vliet
(Wageningen University)
Bij meerlaagse veiligheid is het belangrijk om samen te
werken waar het kan, maar ook af te dwingen wanneer dat
nodig is. Door op een slimme manier samenwerking en
regelgeving te combineren kan het risiconeutraal ontwikkelen van de grond komen. Daarbij zou de regelgeving van
hogere overheden zich vooral moeten richten op de te
doorlopen processen en minder de uitkomsten moeten voorschrijven om zo de mogelijkheden voor lokaal maatwerk niet
teniet te doen.
Coöperatieve samenwerking voor klimaatbestendige watersystemen
Katrien Termeer (Wageningen University) en Lambert
Verheijen (Waterschap Aa en Maas, Deltaprogramma Hoge
Zandgronden)
Coöperatieve samenwerking, bijvoorbeeld voor de fijnregeling van waterbeheer, start met gezamenlijk leren en het
creëren van een vertrouwensbasis. Het hebben van een
gedeeld beeld van wederzijdse afhankelijkheden is belangrijk,
hierin moet tijd worden geïnvesteerd. Voor waterschappen
en andere betrokken partijen is het belangrijk om vervolgens
ook echt een deel los te laten, zonder de balans tussen los
laten en vasthouden te veel uit het oog te verliezen. Dit kan
bijvoorbeeld door het afsluiten van gebiedscontracten als de
basis voor coöperatieve samenwerkingsvormen.

Slim Samenspel tussen Rijk en Regio
Lilian van den Aarsen (Deltaprogramma Rivieren) en Geert
Teisman (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Adaptatie is niet alleen lokaal belangrijk; het Deltaprogramma laat zien dat verschillende schaalniveaus aan zet
zijn. Voor een goed samenspel tussen rijk en regio is een
multi-level governance aanpak noodzakelijk. Dit geeft ruimte
aan eigen verantwoordelijkheden en bindt tegelijk partijen
aan gedeelde opgaven. Een programmatische aanpak kan
helpen om de afstemming tussen schalen te bevorderen.
Aangezien complexe vraagstukken nooit af zijn en evolueren,
zullen ook adaptatiebeslissingen regelmatig in samenspraak
met de andere schalen geactualiseerd moeten worden.
Legitimiteit in het waterbeleid
Monique Berendsen (Deltaprogramma Zoet Water), Ans van
den Bosch (Deltaprogramma Zoet Water), Willem Oosterberg
(Deltaprogramma Zoet Water) en Marleen van Rijswick
(Universiteit Utrecht).
Aanpassen gaat van ‘au!’; daarom is legitimiteit van het
adaptatiebeleid van het grootste belang. Deze normatieve
dimensie van het adaptatiebeleid moet dan ook erkend
worden. Wat zijn de uitgangspunten en beginselen van het
op te stellen beleid? Bij een belangrijk onderwerp als
legitimiteit is het dan ook belangrijk om te werken in samenspraak met belanghebbenden. Overleg daarom met ze over
zaken als welke beleidsinstrumenten waar ingezet zullen
worden en waar er ruimte is om rekening te houden met
ingebrachte adviezen en bezwaren.

Continuïteit van regionale netwerken
Peter Driessen (Universiteit Utrecht), Hetty Klavers
(Deltaprogramma IJsselmeergebied en Waterschap Zuiderzeeland), Herbert Bos (Deltaprogramma IJsselmeergebied) en
Katrien Termeer (Wageningen University)
Veel vernieuwing in het Deltaprogramma is tot stand
gekomen in unieke samenwerkingsverbanden van regionale
partijen. De wens is om deze te continueren. Daarbij is het
belangrijk om duurzame betrokkenheid te creëren, waarbij
ook naar lange termijn voordelen gekeken moet worden.
Onderhandelen over de te volgen spelregels en samen,
collectief de verantwoordelijkheid aangaan zijn belangrijke
aandachtspunten. Cruciaal is ook het betrekken van de juiste
partijen: zij die voor het slagen van het initiatief niet gemist
kunnen worden en de urgenties en ambities onderschrijven.

De stad als spontane spons
Arwin van Buuren (Erasmus Universiteit Rotterdam) en
Arnoud Molenaar (Gemeente Rotterdam)
Zelforganisatie kan een goede manier zijn om waterberging
in stedelijk gebied te realiseren., door het potentieel van de
samenleving beter te benutten. Dit kan op verschillende
manieren, zoals maatschappelijk aanbesteden waarbij de
buurt met creatieve oplossingen kunnen komen die goed bij
hun buurt passen. Ook kan er aangesloten worden bij al
bestaande activiteiten van burgers die zelf het groen beheren
in een wijk. Dan kunnen burgers naast deze ‘groene stadsdienst’ ook ‘blauwe stadsdiensten’ gaan aanbieden.

Nu beslissen voor later
Art Dewulf (Wageningen University) en Maarten van der Vlist
(Rijkswaterstaat)
Er moeten nu al belangrijke beslissingen worden genomen
voor later. Door grote onzekerheden en de lange termijn
waarop het klimaatprobleem speelt is dit geen sinecure.
Daarom moet gebruik gemaakt worden van verschillende
scenario’s en beschreven worden hoe besluiten in de toekomst aangepast kunnen worden. Ook kan de houdbaarheidsdatum van beslissingen worden bepaald en triggers
waardoor het besluit geëvalueerd moet worden. Hiervoor is
het belangrijk dat de ontwikkelingen gemonitord worden.

Workshop Grensoverschrijdende aspecten van klimaatverandering
Voor het Deltaprogramma Rivieren hebben onderzoekers van
ons thema en KvK project HSGR 3.3 de huidige grensoverschrijdende netwerken voor hoogwater en water veiligheid in
het Rijn en Maas stroomgebied in kaart gebracht. Als input
voor dit onderzoek, dat uitgevoerd werd door Marjolein van
Eerd, Sander Meijerink en Mark Wiering, is tijdens een
workshop gediscussieerd met verschillende betrokkenen
over de huidige samenwerking in het Maas en Rijnstroomgebied, de noodzaak tot (meer) samenwerking met het oog op
een veranderend klimaat en de kansen voor internationale
samenwerking vanuit het perspectief van het Deltaprogramma Rivieren. Interessante discussiepunten waren de
nationale focus van het Delta-programma, de verdeling van
verantwoordelijkheden voor internationale samenwerking,
de betekenis van Europese regelgeving, de timing van samenwerking en het belang van informele samenwerking.
Belangrijkste uitkomsten van dit inventariserende onderzoek
zijn dat er veel verschillende internationale samenwerkingsplatforms bestaan op bilateraal en multilateraal niveau. Deze
bestaande
netwerken
maken
grensoverschrijdende
samenwerking gemakkelijker en door het toepassen van
subsidiariteit kan ieder vraagstuk behandeld worden op het
meest geschikte niveau. De samenwerking en afstemming
tussen deze internationale fora is echter nog beperkt.
Europese regelgeving, zoals de Richtlijn Overstromingsrisico’s
en de Kader Richtlijn Water hebben de grensoverschrijdende
samenwerking beïnvloed.

De internationale samenwerking heeft zich tot nu toe voornamelijk bezig gehouden met hoogwater en veiligheidsproblemen, maar er is een tendens waar te nemen naar
samenwerking op meerdere thema’s, zoals water kwaliteit,
adaptatie en laag water. Alle onderzoeksresultaten zijn
gepubliceerd in een rapport dat beschikbaar is op de website
van Kennis voor Klimaat (Transboundary Aspects of Water
Safety).
Een soortgelijke workshop is, na afronding van het onderzoek, ook gegeven op de Rivierendag van het Deltaprogramma Rivieren (02-07-2014). Ook in deze workshop kwam de
grotere urgentie tot grensoverschrijdende samenwerking
door klimaatverandering naar voren en de noodzaak om, nu
het Deltaprogramma afgerond wordt, door te pakken met
internationale samenwerking. Met name de zorg voor
uniformiteit, de vragen of toegewerkt moet worden naar
echt grensoverschrijdend stroomgebiedbeheer en of dat wel
past bij de huidige organisatie van het waterbeheer kwamen
naar voren. Deelnemers concludeerden dat gestart moet
worden met grensoverschrijdende joint fact finding om je
enthousiaste evenknie aan de andere zijde van de grens te
vinden.
Tijdens het nationale Deltacongres (november 2014) zullen
wij opnieuw een workshop over internationale
samenwerking geven, we hopen u daar ook te zien!
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Advies over de volgende fase Deltaprogramma
De aandacht voor de governance van klimaatadaptatie is tijdens ons onderzoek duidelijk toegenomen. Ook het Deltaprogramma kijkt naar governance; hoe gaan de deltabeslissingen straks het best geïmplementeerd worden, en hoe ziet
het Deltaprogramma er zelf uit in de volgende fase? Begin
maart hebben twee onderzoekers (Arwin van Buuren en
Geert Teisman, beide Erasmus Universiteit Rotterdam) uit
ons consortium advies gegeven over die volgende fase van
het Deltaprogramma. Daarbij is de kennis die binnen het
Goverance consortium is opgedaan meegenomen.
Om de Deltabeslissingen die het Kabinet en de Tweede Kamer binnenkort nemen, slim en goed uit te voeren, is een
hoogwaardige programmatische aanpak nodig, die verder
gaat dan het rechttoe rechtaan realiseren van een aantal
projecten. De twee Rotterdamse bestuurskundigen constateren dat het Deltaprogramma in de afgelopen jaren een
nieuwe manier van werken heeft ontwikkeld, die partijen
enthousiast maakt en op een hoger en gezamenlijk kennisniveau heeft gebracht. De samenhang tussen ingrepen in het
watersysteem wordt beter begrepen en de ruimte om mee te
bewegen met de eisen van de tijd is toegenomen. Daarmee is
het adaptief vermogen in het waterdomein gegroeid. De
waterveiligheidsbenadering wordt op een andere leest
geschoeid waarbij de ruimtelijke ordening en de rampenbeheersing terecht een meer prominente plaats krijgen. Ook
zijn de noodzakelijke maatregelen voor waterveiligheid en
voldoende zoetwater beter afgestemd op de ruimtelijke
agenda van Nederland. Deze winst moet en kan in de volgende fase van het Deltaprogramma worden uitgebouwd.
Professor Geert Teisman hierover: “Het Deltaprogramma
wordt door betrokken bestuurders en professionals zeer gewaardeerd vanwege het gezamenlijke, nationale karakter. Zij
willen ook in de uitvoering adaptief en integraal blijven werken. De uitvoering dient daarom een programmatische hulpstructuur te krijgen, die ministeries, waterschappen, provincies en andere in staat stelt hun eigen rol slim en effectief te
spelen. Slim is het dan om met elkaar in gesprek te blijven en
agenda’s en acties af te stemmen en vooral ook slim te combineren. Zo besteden we belastinggeld daar waar het voor
meerdere doelen iets oplevert”.

Handen uit de mouwen waar het moet, actief werken aan
slimme combinaties over de kunstmatige grenzen van rijk en
regio en van waterschap, provincie en gemeente heen waar
het kan (zie ook het hoofdstuk ‘Slim samenspel tussen Rijk en
Regio in het Praktijkboek Governance). Dat is het ontwerpprincipe voor de uitvoering die Teisman en Van Buuren
voorstellen. Urgente projecten laten geen vertraging toe,
maar voor sommige thema’s zoals duurzame zoetwatervoorziening, meerlaagsveiligheid en een aantal gebiedsgerichte
voorkeurstrategieën gaat de zoektocht hoe dat slimmer,
goedkoper en in samenhang kan, gewoon door. Daar is
denk-, ontwikkel en experimenteerruimte voor nodig. Van
Buuren vindt het van belang dat ontwikkelen en innovatie
hand in hand gaan met implementatie. “Juist dat kenmerkt
adaptieve kracht. Je voert maatregelen uit, maar doet ook
nieuwe inzichten op en stelt doelen bij. Dat betekent dat je na
moet denken over arrangementen om maatregelen om te
wisselen. Als een regio een slimmer alternatief bedenkt voor
een geplande dijkversterking, is het verstandig om een
voorziening te treffen waardoor het mogelijk wordt dit
alternatief alsnog op te pakken”.
In het rapport wordt ook ingegaan op de relatie tussen het
Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het pleit
voor een dynamische confrontatie tussen agenda’s van
waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling, waarbij het
vermogen om met slimme alternatieven te komen dient te
worden beloond. Het helpt als er regionale fora voor
afstemming blijven bestaan. De onderzoekers zien een
belangrijke rol voor de Deltacommissaris weggelegd als het
gaat om het bewaken en vooral bevorderen van voortgang en
samenhang. De afgelopen jaren hebben bewezen dat de
figuur van een onafhankelijke Deltacommissaris, met een
wettelijke grondslag in de Deltawet, juist op deze punten een
belangrijke toegevoegde waarde heeft.

Rapport Meerlaagsveiligheid officieel opgeleverd aan Deltaprogramma
Als het waterveiligheidsbeleid op een andere leest wordt geschoeid (meerlaagsveiligheid), moet ook de bestuurlijke organisatie
tegen het licht worden gehouden zodat er meer ruimte ontstaat voor regionaal maatwerk. Dat was de belangrijkste conclusie
uit het onderzoek dat de Erasmus Universiteit Rotterdam en Deltares uitvoerden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Binnen dit onderzoek speelden de onderzoeksresultaten van het governance van klimaatadaptatie programma een belangrijke rol.
De resultaten van dit onderzoek zullen nadrukkelijk worden meegewogen bij het formuleren van de uiteindelijke deltabeslissing waterveiligheid die door de deltacommissaris in september 2014 zal worden voorgelegd aan regering en parlement.
Arwin van Buuren: “Wij onderstrepen in ons rapport dat er veel mogelijkheden zijn om slimmer met waterveiligheid om te
gaan. Slimmer, door soms minder in de dijk te investeren en meer in de ruimtelijke inrichting of de rampenbeheersing. In een
aantal situaties bespaart een dergelijke combinatie van maatregelen geld en biedt meteen meerwaarde voor de maatschappij.
Cruciaal is dat het waterdomein het waterveiligheidsvraagstuk op de meest optimale schaal definieert. In het rivierengebied is
rivierverruiming goed mogelijk. In andere gebieden ontstaan juist kansen door de hele dijkring tegen het licht te houden of
kunnen dijkvakken bijvoorbeeld slim versterkt worden door ze te koppelen aan (private) investeringen in andere ruimtelijke
doelen zoals gebouwen”.
De onderzoekers keken onder andere naar alternatieve waterveiligheidsstrategieën voor het eiland van Dordrecht, Marken en
IJssel-Vechtdelta. Hier zijn regionale overheden drukdoende om vanuit het perspectief van meerlaagsveiligheid met hun hoogwaterbescherming om te gaan en zoeken ze naar ruimte om maatwerk te realiseren. Cruciaal daarbij is dat ruimtelijke
alternatieven als volwaardig alternatief voor dijkversterking worden onderzocht.
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