Nieuwsbrief
KVK Thema 7, Governance of Adaptation
Bedankt!
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het KvK Thema
Governance van Klimaatadaptatie. Kennis voor Klimaat
loopt op zijn einde, maar het onderzoek naar de governance van klimaatadaptatie zeker niet. Verschillende
partijen in ons consortium hebben nieuwe onderzoeken opgestart of zijn daarmee bezig. Als netwerk
“Governance van Klimaatadaptatie” hopen we ook in
de toekomst mee te blijven denken over handelingsperspectieven voor de governance van klimaatadaptatie door middel van leertafels, kleine adviesopdrachten
of grotere onderzoeken.
Het is natuurlijk ook een moment om terug te kijken op
bijna vijf jaar van onderzoek. We zijn blij dat ons programma positief is beoordeeld tijdens de officiële eindevaluatie van Kennis voor Klimaat op 21 november jl.
Ook zijn we trots op de vele en gevarieerde resultaten,
zoals workshops, leertafels, lezingen in binnen- en
buitenland, wetenschappelijke publicaties, adviesrapporten, en natuurlijk het actie-onderzoek boek en
het praktijkboek met handelingsperspectieven.
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Het succes van ons programma is voor een groot deel
te danken aan de intensieve samenwerking met vele
partijen in de hotspots, de Delta deelprogramma’s, het
co-creatietraject en de praktijkconferentie. Wij willen
dan ook iedereen bedanken voor de inzet, de vele
boeiende gesprekken, het vertrouwen om complexe
governance vraagstukken met ons te delen en de open
kritische houding ten opzichte van nieuwe inzichten.
Speciale dank gaat uit naar onze stuurgroep en de
voorzitter prof. Roel in ’t Veld, die ons continue
aanspoorde nieuwe wegen te bewandelen om de
samenwerking tussen praktijk en wetenschap verder te
intensiveren.
Verder in deze nieuwsbrief:

Verslag symposium “governance van klimaatadaptatie”

Presentaties over governance op de Deltas in
Times of Climate Change II conferentie

Maatschappelijke eindboek KvK

Op naar de toekomst met het netwerk
‘governance van klimaatadaptatie’.

Symposium Governance of Adaptation
Op 31 oktober promoveerde Heleen Mees als eerste
van de acht AIO’s uit ons project.
Na de succesvolle verdediging van haar proefschrift
vond een symposium plaats over de governance van
klimaatadaptatie. Het programma reflecteerde de
aanpak van Heleen Mees; met bijdragen uit de praktijk
en het buitenland.
Na de opening door Peter Driessen presenteerde Jörg
Knieling (Hafencity University Hamburg) het Duitse
Klimzug programma. Klimzug is een onderzoeksprogramma met veel overeenkomsten met Kennis voor
Klimaat. Het doel van Klimzug was om de effecten van
klimaatverandering
te
kwantificeren,
nieuwe
technieken en methodes te ontwikkelen, het evalueren
van kosten en effectiviteit en het faciliteren van een
dialoog over klimaatverandering. Het programma
begon in 2008 en eindigt, net als KvK, dit jaar. Het
onderzoek was transdisciplinair en gericht op transformatie en implementatie bij de maatschappelijke
partners. Daarom werd gekozen voor een netwerkbenadering met veel samenwerking en co-creatie van
kennis. Helaas was de transparantie niet altijd zo goed
als gehoopt en was het soms lastig om stakeholders en
organisaties er echt bij te betrekken. Wel is het gelukt
om de dominantie van de technische benadering te
doorbreken, waardoor nu vaker ook andere aspecten
worden meegenomen. Slimme governance benaderingen zijn belangrijk: kijk op verschillende schaalniveaus
en vanuit verschillende disciplines. Reflecteer op je
voortgang en geef ruimte voor participatie. Het betrekken van de politiek wordt als cruciaal gezien; ook zij
moeten inzien dat er ook andere, niet-technische, oplossingen zijn. Hoewel het soms lastig was, heeft Klimzug er zeker aan bijgedragen dat klimaatadaptatie in
Duitsland nu veel meer op de kaart staat en meegenomen wordt in regionale en lokale planvorming.
Lissy Nijhuis (projectleider, gemeente Rotterdam)
vertelde daarna over de ontwikkeling van de regionale
adaptatiestrategie van de regio Rotterdam. Deze
strategie omvat 15 gemeenten en geeft mogelijke
oplossingen voor uitdagingen als een stijgende zeespiegel, hittestress en veranderingen in regenval en

droogte. De ambitie ontstond vanuit de realisatie dat
een veilig imago van groot belang is voor de ontwikkeling van de regio Rotterdam, en dat klimaatverandering ook kansen biedt. Bovendien hielp samenwerken gemeenten om hun krachten te bundelen.
In het begin was het lastig om deelnemers naar de
workshops te krijgen, maar door meer te focussen op
de positieve kanten van adaptatie verbeterde dit. Eerst
was het doel nog om één algemene strategie te
ontwikkelen, maar omdat de regio zo divers is werd
later gekozen voor verschillende bouwstenen. Deze
bouwstenen bestaan uit praktische richtlijnen en
adviezen om verbindingen te leggen met andere
thema’s, onderhoudscycli en nieuwe partners. Ook
staat erin hoe je het initiatief kunt nemen, maar er toch
voor kunt zorgen dat je niet altijd alleen de verantwoordelijkheid hoeft te dragen. De focus zou moeten liggen
op robuustheid en flexibiliteit, grote en kleinschalige
oplossingen en technische, sociale en natuurlijke
oplossingen.
Een van de succesfactoren in het proces was dat er
altijd een sleutelactor was die het proces opgang hield,
maar daarbij is het wel belangrijk om een gezamenlijk
eigenaarschap te kweken. Daarnaast zijn de link tussen
wetenschap en praktijk, en de politieke wil belangrijk.
Andrew Jordan (Tyndall Centre en East Anglia University) gaf een presentatie over INOGOV, een nieuw onderzoeksprogramma dat erop gericht is om meer innovaties te krijgen uit al bestaand onderzoek. Dit is nodig
omdat er meer innovaties op het vlak van klimaatmitigatie en -adaptatie nodig zijn om zo de temperatuurstijging tot 2 graden te beperken.
Er is al veel wetenschappelijke kennis, maar er is nog
onvoldoende bekend over de governance kant van
zowel mitigatie als adaptatie. Er ontstaan al wel nieuwe
wetgeving en adaptatiestrategieën. Daarbij wordt er
meer samengewerkt over schalen en sectoren heen.
Het project richt zich op het bij elkaar brengen van
kennis om zo het potentieel voor innovaties te
vergroten. De mogelijkheden voor staten zullen worden
verkend, in samenwerking met niet-statelijke
actoren. Daarbij wordt gezocht naar manieren
om vanuit het beleid innovatie te stimuleren
en sociale actie te sturen.




Presentaties Deltas in Times of Climate Change II conference
Tijdens de Deltas II conferentie van 24-26 september
2014 in Rotterdam waren de onderzoekers uit ons
consortium goed vertegenwoordigd. Er zijn verschillende sessies en presentaties gehouden, waar ook onderzoekers van buiten ons consortium aan hebben bijgedragen. Van alle sessies zijn verslagen gemaakt en
ook de presentaties zijn online terug te vinden. Hieronder vindt u een overzicht van de sessies waar onze
onderzoekers aan hebben bijgedragen (met hyperlinks
naar de sessieverslagen en presentaties) .
 Sessie: DD9.1 Adaptation governance in comparative context, Katrien Termeer (Wageningen
University)
 Presentatie: Handling adaptation governance choices in Sweden, Germany, the UK and the Netherlands, Eric Massey (VU University Amsterdam)
 Presentatie: Who governs urban climate adaptation? A comparative analysis of governance arrangements in urban areas, Heleen Mees (Utrecht
University, in sessie DD9.2)
 Sessie: DD9.4: Innovation and experimentation in
governing adaptation, Heleen Mees (Utrecht
University)
 Presentatie: Experimenting for policy: An in-depth
look at how the design of experiments can enable
learning in climate adaptation, Belinda McFadgen,
(IVM, VU University Amsterdam)
 Presentatie: Possibilities and restrictions for transboundary climate adaptation governance for the
Netherlands, Marjolein van Eerd (Radboud
University Nijmegen)
 Sessie: DD 9.5 Actors and agendas in the governing
adaptation, Eric Massey (VU University Amsterdam)
 Presentatie: Design principles for governance arrangements for climate adaptation, Katrien Termeer
(Wageningen Universiteit)
 Sessie DD 9.6 Engaging the public in adaptation governance, Peter Driessen (Utrecht University )





Presentatie: The role of solidarity in Dutch Adaptation Strategies, Andrea Keessen (Utrecht University)
Sessie: DD 9.7 Multilevel governance of adaptation
in the Netherlands, Dave Huitema (IVM, VU
University Amsterdam)
Presentatie: Governance capacity for multilevel water governance, Can program approaches enable
multilevel collaboration? Arwin van Buuren
(Erasmus University)
Presentatie: From flood prevention to multi-layer
safety in the Dutch Delta: Governance Implications,
Mathijs van Vliet (Wageningen University)

Maatschappelijk Eindboek
Het maatschappelijk eindboek van Kennis voor Klimaat
is een serie van negen boeken waarin de resultaten van
het onderzoeksprogramma en de toepassing van deze
resultaten in de praktijk worden gepresenteerd. Boek 7
van de serie is Governance, Klimaat en Bestuur. Hierin
staan de resultaten en vernieuwende inzichten van ons
onderzoek naar de governance van klimaatadaptie. Het
bespreekt voorbeelden zoals het dakpark Rotterdam,
het project Droge Voeten 2050 en nieuwe methodes
om boeren te verleiden tot natuurbeheer. Daarnaast
bevat het boek informatie over de adviezen die we aan
het Deltaprogramma gaven (over de governance van
het vervolg van Deltaprogramma, het DP IJsselmeer) en
over zaken als het stimuleren van groene daken.
Boek 7 – Governance: Klimaat en Bestuur is te downloaden op http://www.kennisvoorklimaat.nl/oogst/
bestuur.
Mocht u interesse hebben in een hard-copy van
het maatschappelijk eindboek neem dan contact
op met Maarit Junnikkala.

Afsluiting en toekomstblik
De afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat het
aanpassen aan klimaatverandering niet alleen een technische kwestie is, maar ook een kwestie van maatschappelijke verandering die bestuurders, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en bedrijven
voor complexe uitdagingen plaatst. De afgelopen vier
jaar heeft ons consortium Governance van Klimaatadaptatie, onderzoek gedaan naar complexe governance vraagstukken. Er is onder meer aandacht besteed
aan verdeling van verantwoordelijkheden; vormen van
leiderschap; samenwerking tussen overheidslagen en
sectoren; publiek private partnerships; de financiering
van klimaatadaptatie; framing; het omgaan met risico’s;
de verbinding tussen praktijk en onderzoek; leren van
experimenten; grensoverschrijdende samenwerking;
normatieve principes, etc. In intensieve samenwerking
met de praktijk, zijn deze inzichten zoveel mogelijk
vertaald in handelingsperspectieven. Deze zijn terug te
vinden in een praktijkboek, factsheets en vele andere
publicaties. Daarnaast hebben de inzichten hun doorwerking naar de praktijk gevonden via workshops, leertafels, rapporten en adviezen aan Delta(deel)
programma’s, provincies, waterschappen en gemeentes. Ook internationaal worden we steeds vaker gevraagd voor lezingen en adviezen.

Een andere belangrijke trend is die van een terug
trekkende overheid en het streven naar een participatiesamenleving. Daarom is meer kennis nodig over
vormen van self-governance vanuit de markt en samenleving. Daarbij moet, meer dan tot nu toe het geval
was, ook het bedrijfsperspectief worden meegenomen.
Wat kunnen en willen bedrijven bijdragen? Wat voor
invloed heeft dit op de taken van overheden? Denk
hierbij aan zaken als het ‘vermarkten’ van rioleringen en
het gebruik van veilingen voor het aanbieden van
adaptatiediensten. Minstens zo belangrijk wordt de rol
van burgers: zijn zij zich bewust van klimaatrisico’s en
welke actieve bijdragen kunnen zijn leveren? In de
voorgestelde verbreding van de klimaatagenda wordt
gepleit voor de mainstreaming van klimaat in andere
beleidsvelden. Interessant is vooral het voor-nemen om
een risicoanalyse van maatschappelijke vraagstukken
zoals energie, infrastructuur, natuur, gezondheid en
toerisme te maken. Klimaatadaptatie zal zich meer
moeten richten op de combinatie van klimaat en water
met nieuwe velden zoals energie, voedsel, gezondheid
en infrastructuur. Verder is meer onderzoek nodig naar
hoe we innovatie via beleid kunnen stimuleren en er
voor zorgen dat die leidt tot een betere klimaat
adaptatie. Daarbij gaat niet alleen om technische, maar
vooral ook om maatschappelijke innovatie.

Toekomstige governance vraagstukken
Ook de komende jaren zal de governance van klimaatadaptatie een belangrijk onderwerp blijven. Doordat
klimaatadaptatie in een nieuwe fase komt, de aanpak
van klimaatadaptatie verandert en er nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij zijn, komen er weer nieuwe
governancevragen op. Een belangrijke recente ontwikkeling is de afronding van het Deltaprogramma en de
totstandkoming van regionale adaptiestrategieën, zoals
die van Rotterdam. Hierdoor verschuift de aandacht
meer in de richting van daadwerkelijke implementatie
van adaptatiemaatregelen. Met dit vraagstuk is nog
maar beperkt ervaring opgedaan. Hoe kunnen obstakels
voor een succesvolle implementatie worden weggenomen en kan de uitvoering worden versneld? Hoe
kunnen de benodigde financiële middelen worden verkregen, ondanks onder druk staande overheidsbudgetten?

Toekomst governance consortium
Ons consortium heeft veel ervaring en kennis in huis om
snel op deze en andere aspecten in te springen. Naast
de meer gevestigde wetenschappers beschikken we
over acht jonge en veelbelovende onderzoekers, die
gespecialiseerd zijn in verschillende klimaatadaptatiethema’s. Samen zullen we in de toekomst het netwerk
‘Governance van klimaatadaptatie’ vormen. We hopen
dan ook op een continuering van de levendige gesprekken tussen beleidmakers en wetenschappers!
Onze producten, zoals het praktijkboek, het maatschappelijk eindboek van KvK, factsheets en wetenschappelijke publicaties, kunt u ook in de toekomst vinden via de
vernieuwde website van Kennis voor Klimaat.
Heeft u specifieke vragen of wilt u dat het netwerk ‘governance van klimaatadaptatie’ met u
meedenkt? Neem dan contact op met Katrien
Termeer.
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