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1 Introductie 

1.1 Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie 

De gezamenlijke ambitie van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is om bij 

ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te handelen, 

zodat in 2050 onze steden klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht1. Het uiteindelijke 

doel van DPRA is geformuleerd in de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, waarin wordt 

gesteld:  

 

• dat in 2020 de betrokken partijen klimaatbestendig handelen en waterveiligheid 

volwaardig meenemen in hun ruimtelijke plannen en  

• dat in 2050 Nederland, inclusief vitale en kwetsbare objecten, zo goed mogelijk 

klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht.  

 

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken samen in het NKWK om Nederland 

klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Een van de onderzoekslijnen uit het NKWK-

programma is de Klimaatbestendige Stad (NKWK-KBS) waarin de adaptatie aan 

klimaatverandering in het stedelijk gebied centraal staat.  

 

Het Projectteam NKWK-KBS geeft vorm aan de gelijknamige onderzoekslijn door het uitvoeren 

en initiëren van verschillende activiteiten, die moeten leiden tot een situatie waarin stedelijke 

actoren in Nederland: 

 

• weten wat klimaatbestendigheid voor hun sector of gebied inhoudt,  

• toegang hebben tot de voor hen relevante kennis en informatie, en  

• kennis hebben opgebouwd over de mechanismes om klimaatbestendigheid in te 

passen in bestaande procedures en werkwijzen.  

 

1.2 Doelstelling van het project 

Het NKWK KBS Kennisprogramma 2019 bestaat uit twee onderdelen, elk met een specifieke 

doelstelling. De twee doelstellingen luiden:  

 

• Het verder operationaliseren van tools waarmee professionals (1) op lokale (gemeentelijke) 

schaal de schade kunnen bepalen die voortkomt uit de verandering van het klimaat, (2) 

klimaatbestendige (groene, blauwe en grijze) maatregelen kunnen selecteren en 

beoordelen op hun kosten en effectiviteit ter voorkoming van deze schadelijke effecten, en 

(3) de balans van kosten en baten, inclusief gezondheid, van deze maatregelen kunnen 

bepalen; 

 

• Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek om ondersteuning te bieden aan de partijen en 

professionals die ruimtelijke adaptatie in Nederland moeten invullen en uitvoeren (de 

gebruikers), gebaseerd op de vraagstukken en prioriteiten voortkomend uit (1) de DPRA 

                                                   
1  Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie in Deltaprogramma 2015. Een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, september 2014.  
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Kennisaanpak en de uitvoeringspraktijk, en (2) de overige kennisvragen geïdentificeerd in 

de Kennisagenda NKWK KBS.  

 

Dit biedt gemeenten, waterschappen en andere actoren in het fysieke domein de tools voor het 

realiseren van de doelstelling uit de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie om in 2050 onze 

bebouwde omgeving zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. 

 

1.3 Plan van Aanpak 2019 

In dit Plan van Aanpak worden twee onderdelen uit het Kennisaanpak DPRA 2019 uitgevoerd, 

te weten: 

 

1. Voortzetting Toolontwikkeling; 

2. Nieuw Onderzoek. 

 

Om het onderdeel Voortzetting Toolontwikkeling in gang te zetten, zijn in januari en februari 

2019 twee bijeenkomsten georganiseerd met gerichte uitnodiging. Deelnemers waren het 

projectteam NKWK-KBS, het consortium NKWK KBS uit 2018, aangevuld met RIONED, KNMI, 

Tauw en SWECO. Daarnaast zijn ook uitgenodigd de netwerken van gebruikers 

(Gebruikersplatform NKWK KBS, Platform Samen Klimaatbestendig, Netwerk KANS, City 

Deal). De deelnemers werden uitgenodigd om mee te denken over de uitwerking van de 

toolontwikkeling in 2019 als nadrukkelijke voortzetting van het programma uit 2018.  

 
De eerste bijeenkomst stond in het teken van uitwerking van het onderzoeksprogramma en 

een verkenning van deelname aan consortium. De tweede bijeenkomst richtte zich op 

uitwerking per werkpakket en mogelijke case studies, inclusief werkzaamheden, ‘deliverables’ 

en verdeling van inzet en bijdragen over de partijen.  

Voor het onderdeel Nieuw Onderzoek is eenzelfde werkwijze gehanteerd. De eerste sessie is 

belegd in februari en een tweede sessie in maart. De onderwerpen voor nieuw onderzoek 

waren geselecteerd uit de Kennisagenda NKWK-KBS. De wijze waarop kennisvragen 

geïdentificeerd worden en tot onderzoek wordt besloten is uitgewerkt in de Kennisaanpak 

DPRA. Deze is in het eerste kwartaal van 2019 vastgesteld. 

 

In dit Plan van Aanpak wordt beschreven hoe de twee genoemde onderdelen zijn opgestart en 

in 2019 worden uitgevoerd. 
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2 Voortzetting Toolontwikkeling  

In 2018 zijn de tools voor schade door klimaatverandering en het selecteren en samenstellen 

van pakketten van groenblauwgrijze maatregelen ontwikkeld. In 2019 wordt deze 

toolontwikkeling voortgezet. In 2019 wordt gewerkt aan de volgende onderdelen:  
 

1. Klimaatschadeschatter (KSS); 

2. Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS); 

3. Een tool voor Maatschappelijke Kosten-baten-analyse (MKBA); 

4. Case studies.  

 
De activiteiten in de individuele onderdelen wordt beschreven in de onderstaande paragrafen.  

2.1 Klimaatschadeschatter (KSS) 

In 2018 is in het NKWK KBS onderzoeksprogramma de Klimaatschadeschatter ontwikkeld. De 

Klimaatschadeschatter is een tool voor schaderamingen op gemeentelijk schaalniveau in 

aansluiting op de stresstesten die gemeenten en waterschappen in 2019 moeten hebben 

uitgevoerd. Het geeft gemeenten en andere overheden een beeld van de omvang van de 

schade en de verhoudingen tussen de verschillende dreigingen. Welke schade wentel je dan 

af op toekomstige generaties? Deze schaderaming levert input voor de risicodialoog.  

  

In 2019 wordt de eind 2018 gelanceerde KSS verder ontwikkeld. Deze ontwikkeling bestaat 

voor het grootste deel uit het uitwerken en aan de KSS toevoegen van dertien nieuwe 

schadecomponenten. Voor een aantal componenten wordt de schade gekwantificeerd en voor 

een aantal is aangegeven dat het om een verkenning gaat, waar mogelijk schadegetallen uit 

voortkomen. Voor de keuze van nieuwe schadecomponenten wordt gekeken naar schades die 

optreden binnen de stad. Het gaat om die schadecomponenten waarvan wordt verwacht dat 

ze significant bijdragen aan de totale extra schadekosten door klimaatverandering. Daarnaast 

worden ervaringen uit de praktijk opgehaald en praktijkcases uitgevoerd in en met gemeenten.  

 

2.2 Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) 

In 2018 is de bouw van de Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) afgerond. Dit betekent dat 

de minimaal benodigde functionaliteiten van de tool zijn geïmplementeerd (dataframework, 

front-end en back-end zijn klaar).  

 

De belangrijkste functionaliteiten die zijn geïmplementeerd: 

• Sorteren van de maatregelen op basis van geschiktheid. Hiertoe kunnen in de setup 

de gebiedskenmerken worden ingevuld, waarna de maatregelen worden gesorteerd;  

• Van alle maatregelen kan een beschrijving en foto worden bekeken. Daar waar 

beschikbaar wordt doorverwezen voor een uitgebreidere beschrijving naar de website 

van Groenblauwenetwerken.nl;  

• Maatregelen kunnen worden ingetekend op een kaartlaag;  

• Thematische kaartlagen (o.a. uit de Klimaateffectatlas, het Nationaal Georegister 

(recente luchtfoto), bodemkaart, hoogtekaart) kunnen worden getoond voor extra 

informatie;  
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• Op basis van een in de setup gekozen wijktype wordt na intekenen van de maatregel 

de effectiviteit van een maatregel getoond voor de verschillende prestatie-indicatoren;  

• De gebruiker kan in de setup ook doelen op de ‘maatlatten’ voor de prestatie-

indicatoren opgeven. De applicatie toont dan het effect van de maatregelen als 

doelbereik op de prestatie-maatlat;  

• Resultaten kunnen worden gedownload en opgeslagen op de lokale computer van de 

gebruiker. Dezelfde resultaten kunnen ook weer ingeladen in de tool zodat de gebruiker 

of andere gebruikers (community building) er weer mee kan verder werken;  

• Resultaten kunnen worden geëxporteerd naar bestandsformaten die kunnen worden 

ingelezen in MS Excel of GIS pakket (geografisch informatie systeem);  

• Scenario’s kunnen op basis van de export vergeleken worden;  

• Documentatie pagina is toegevoegd.  

 

In 2019 wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de TKS, gebruikmakend van de eerste 

praktijkervaring. Het werkprogramma 2019 van dit werkpakket is op te splitsen in vier 

onderdelen. Onderstaande lijst benoemt de activiteiten in deze vier onderdelen: 

 

1. Release van de Toolbox Klimaatbestendige Stad 

• Hosting van de site regelen 

• Publicatie(s) en persbericht maken  

• Pagina’s op het Kennisportaal RA inrichten. 

• Oefenmateriaal / cursus voor gebruikers maken 

• Public release-evenement: NKWK-dag verzorgen 

• Onafhankelijke evaluatie laten uitvoeren  

2. Verbeteringen van de TKS 

• Overzicht van alle maatregelen kunnen tonen 

• Gebruikers zelf kaartlagen laten toevoegen d.m.v. hyperlinks naar online kaarten 

• Effectiviteit van individuele maatregelen tonen 

• Toevoegen extra workflow  

• Tonen van data/kaarten van een Arcrest server 

• Maatregelenlijst behorend bij wijktype automatisch selecteren. 

• Afstemmen kostencijfers TKS 

• Eigen kostencijfers voor aanleg en beheer kunnen invoeren 

• User management en cloud storage van projecten mogelijk maken 

• Visuele presentatie van maatregelen / maatregelen beter visualiseren op de kaart  

3. Verdieping en verbreding TKS 

• Verbeteren weergave effectiviteit van hitte-maatregelen op de buitentemperatuur 

• Verzamelen van informatie over de co-benefits van adaptatiemaatregelen  

• Afstemming met het Uitvoeringsprogramma Bodem & Ondergrond project ‘DNA 

van de Ondergrond’ 

4. Beheer, onderhoud, helpdesk 

• Hosting van de website en kosten licenties en services 

• Regelen beheer en onderhoud 

• Helpdesk-functie  

2.3 Kosten-baten-analyse tool inclusief gezondheidseffecten  

Bij het formuleren van een aanpak voor stedelijke klimaatadaptatie is het, na het vaststellen 

van de opgave (KSS) en het inventariseren van mogelijke maatregelen (TKS), belangrijk om 

inzicht te krijgen in de totale kosten en baten van de voorgestelde maatregelen om tot een 
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efficiënte strategie te komen, waarbij de baten over de levensduur van de maatregelen groter 

zijn dan de implementatie-kosten (en kosten voor beheer en onderhoud) van een strategie.  

 
Naast een afweging van de effectiviteit van maatregelen (hoe goed werkt een maatregel) moet 

er ook een afweging van de efficiëntie (hoeveel kost een hoeveelheid effect) gemaakt worden. 

Hiervoor zijn naast de kosten van de maatregelen ook de mate waarin de maatregelen 

bijdragen tot het oplossen van de opgave nodig. Ook voor effecten die niet direct toewerken 

naar het oplossen van de opgave, de “nevenbaten”, moet er inzicht komen in de mate van 

effect van de verschillende maatregelen en de daarmee samenhangende baten (meer groen 

in de wijk geeft niet alleen vermindering van hittestress, maar heeft bijvoorbeeld ook effect op 

fijnstof in de wijk en gezondheid van de bewoners).  

Op dit moment bestaan er verschillende tools die worden gebruikt bij de economische 

afwegingen van maatregelen voor klimaatadaptatie in een stedelijke omgeving. Deze tools 

bestrijken niet alle hetzelfde areaal aan maatregelen of gebruiken verschillende kentallen voor 

de waardering van effecten van maatregelen. In het NKWK KBS Onderzoeksprogramma 2017 

zijn bestaande tools geïnventariseerd voor het selecteren en evalueren van maatregelen, het 

beoordelen van de effecten op gezondheid, en het uitvoeren van een afweging. In 2018 is niet 

gewerkt aan dit onderdeel.  

In 2019 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een MKBA-tool die aansluit bij de maatregelen 

en maatregelenpakketten voortkomend uit de Toolbox Klimaatbestendige Stad en die een 

systematisch overzicht geeft van de voor- en nadelen van de klimaatmaatregelen.  

 

De ICT-ontwikkeling van een MKBA-tool wordt voorzien in 2020 als de resultaten uit 2019 daar 

de verwachte aanleiding toe geven. Om beter inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van een 

dergelijke tool worden in 2019 onderstaande werkzaamheden voorzien: 

 

1. Toepassen van een MKBA in drie cases waarbij de maatschappelijk kosten en baten van 

de huidige situatie wordt vergeleken met één of meerdere sets van maatregelen zoals die 

met de TKS zijn ontworpen en aansluit op de klimaatschade zoals die in beeld zijn gebracht 

met de KSS. 

2. Verkennen en ontwikkelen van een methodologisch plan om een MKBA-tool te bouwen die 

aansluit op en consistent is met de KSS en de TKS. Omvat o.a.:  

• Inhoudelijke verkenning 

• Verkenning ICT Architectuur 

• Verkenning gebruikersinterface  

• Plan ontwikkeling MKBA tool 

3. Presenteren van de resultaten van de MKBA’s en het plan voor de ontwikkeling van een 

MKBA-Tool.  

2.4 Case Studies 

Een belangrijk principe voor onderzoek binnen het thema klimaatbestendige stad is het leren 

van praktijkexperimenten en case studies. Deze case studies zijn nodig om in het 

onderzoeksprogramma praktische hulpmiddelen, in interactie met de gebruikers (de 

doelgroep), te ontwikkelen en deze in de cases toe te passen. In plaats van tools en methoden 

die door onderzoekers worden ontwikkeld en vervolgens in een case study toegepast/getest, 

worden de tools en methoden in wisselwerking met betrokkenen van de case studies (en 
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deelnemers gebruikersgroep) ontwikkeld. Tijdens het onderzoek geven zij dus mede sturing 

aan hoe het onderzoek wordt uitgevoerd en in welke vorm het resultaat wordt opgeleverd. 

 

In 2019 worden samen met gemeenten, waterschappen en andere partijen case studies 

uitgevoerd waarin de ontwikkelde kennis en tools worden getoetst en toegepast om zich te 

bewijzen in de praktijk. Doel van de toepassing is enerzijds om in een plaatsgebonden 

toepassing te demonstreren hoe de tools en methodes werken, en anderzijds in de praktijk te 

leren of de ontwikkelde methoden en tools naar verwachting werken of moeten worden 

aangepast. Op die manier dragen de uitkomsten bij aan de lokale opgaven.  

 

We stellen ons bij de toepassing voor dat we (een deel van) de achtereenvolgende stappen uit 

de werkpakketten kunnen doorlopen op een locatie waar dit kan worden ingepast in de opgave 

of herontwikkeling die daar plaatsvindt. Op die manier doorsnijden de case studies, indien 

mogelijk, alle werkpakketten met een integrale aanpak zoals geïllustreerd in Figuur 2.1:  

 

 
Figuur 2.1: Integrale aanpak met werkpakketten en case studies  

 

Met de kennisaanpak DPRA wordt gewerkt aan een wijze om effectief met de uitvoerders van 

klimaatadaptatiemaatregelen in de stad in contact te komen. Dit kan een goede ingang zijn om 

case studies op te zetten.  

 

Het projectteam NKWK-KBS bespreekt de cases en geeft toestemming voor de uitvoering. In 

totaal is er voor 2019 ruimte om drie cases uit te voeren.  
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3 Nieuw Onderzoek | Kennisaanpak DPRA en Kennisagenda 
NKWK KBS 

De inhoudelijke invulling van dit onderdeel is in het eerste kwartaal van 2019 tot stand gekomen 

op basis van de Kennisagenda NKWK KBS. Deze kennisagenda is in de afgelopen jaren 

ontwikkeld door het ophalen van kennisvragen bij professionals in de uitvoering van 

klimaatadaptatie bij gemeenten, waterschappen en andere partijen. 

 

De keuze uit de thema’s is gemaakt door het Projectteam Kennisaanpak DPRA. De 

Kennisaanpak DPRA, die momenteel wordt ontwikkeld, geeft de route aan hoe kennisvragen 

worden geïdentificeerd, die de basis vormen voor het onderzoek. Belangrijke voorwaarde voor 

het inzetten van onderzoek is dat de beantwoording van de kennisvragen relevant is voor 

meerdere uitvoerders van klimaatadaptatiemaatregelen.  

3.1 Kennisagenda NKWK KBS  

In het kader van de projectentournee zijn tot nu toe in de afgelopen vier jaar 10 projectbezoeken 

verspreid over het land georganiseerd. Tijdens deze projectbezoeken zijn steeds vragen van 

deelnemers verzameld over klimaatadaptatie en op basis hiervan is de Kennisagenda NKWK 

KBS samengesteld. Veel kennisvragen zijn terugkerend; bij elk volgend projectbezoek komen 

er minder nieuwe kennisvragen bij. De Kennisagenda convergeert dus geleidelijk naar een vrij 

compleet overzicht van vragen die momenteel leven. Uit de inventarisatie van de vragen blijkt 

dat de vraag naar kennis en ervaring zeer divers is, afhankelijk van de plekken waar vragen 

ontstaan, de aard van de activiteiten op het gebied van ruimtelijke adaptatie en de 

beleidsmatige, organisatorische en inhoudelijke context van de vragen. De kennisvragen zijn 

geclusterd rond 13 thema’s: 

 

1. Governance en doorwerking 

2. Participatie en co-creatie 

3. Groenblauwe infrastructuur 

4. Gezondheid en welzijn 

5. Kosten, baten, ecosysteemdiensten en financiering 

6. Klimaatadaptatie en de Omgevingswet 

7. Vitale en kwetsbare infrastructuur 

8. Grondwater en ondergrond 

9. Toekomst van riolering 

10. Wateroverlast bedrijventerreinen 

11. Opschalingen toepassing in bestaande wijken 

12. Duurzaam bouwen, circulariteit en energie 

13. Data, ICT en monitoring 

 

In het onderzoeksprogramma 2017 en 2018 zijn 3 thema’s hiervan opgepakt: 3. Groenblauwe 

infrastructuur; 4. Gezondheid en welzijn; en 5. Kosten, baten, ecosysteemdiensten en 

financiering.  

 

In 2019 zijn daar nu aan toegevoegd: 6. Klimaatadaptatie en de Omgevingswet (verbreed naar 

het koppelen met meerdere transities zoals energietransitie en bouwopgave); en 13. Data, ICT 

en monitoring. In de onderstaande paragrafen worden de twee nieuwe werkpakketten 

toegelicht.  
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3.2 Handreiking slim koppelen (HSK) 

Dit werkpakket richt zich op het meekoppelen van klimaatadaptatie aan de bouwopgave, de 

energietransitie en de cyclus van groot onderhoud/renovatie. Doel is het toegankelijk en 

praktisch bruikbaar maken van kennis (maatregelen, proces, financiën) uit wetenschap en 

praktijk (reeds opgedane ervaringen) voor de planning, ontwerp, inrichting en beheer in 

gemeenten met inachtneming van de andere spelers (zoals ontwikkelaars en adviseurs) die op 

dit werkveld actief zijn. Het beoogde resultaat is een praktisch kennisproduct met als focus de 

HOE-vraag van het koppelen van klimaatadaptatie met andere transities en opgaven, met 

daarbij gemeenten als doelgroep en kennisinstituten en adviesbureaus als leverancier van het 

kennisproduct.  

 

Het gaat om kennis over hoe – vanuit gemeentelijk perspectief - klimaatadaptatiemaatregelen 

organisatorisch, beleidsmatig en fysiek te verbinden met de transities voor de bouwopgave, de 

energietransitie en de cyclus van groot onderhoud/renovatie in hetzelfde gebied:  

 

• Fysiek: het gaat om kennis van de ondergrond, de inrichting/beheer voorwaarden voor 

gezond, adaptief en biodivers groen en het watersysteem, om technische kennis van 

verschillende maatregelen in ieder van de transities, en om goede voorbeelden uit de 

Nederlandse praktijk die laten zien HOE koppelen kan werken > link met lokaal beleid, 

aanbestedingscriteria etc. 

• Organisatorisch: het gaat om proceskennis, kennis van andere transities(processen) in 

andere (gemeentelijke) domeinen, kennis over wie, wanneer te betrekken, hoe draagvlak 

te creëren, win-win situaties te ontwikkelen, koppelen meenemen in omgevingswet acties 

> vanuit perspectief gemeenten. 

• Beleidsmatig: hoe sluit je aan bij de taal en fasering van beleid van andere 

transitieprocessen (bv Regionale energiestrategie en Wijkuitvoeringsplannen ikv 

energietransitie). Hoe kan je keuzes in plannen en budgetten verantwoorden? Hoe kan de 

output uit dit project benut worden ten behoeve van de Omgevingswet en bijbehorende 

omgevingsplannen? 

3.3 Monitoring Lokale Klimaatbestendigheid (MLK) 

Het werkpakket MLK onderzoekt welke (combinatie van) data-typen een bruikbare indicator 

zijn voor lokale en regionale klimaatbestendigheid (regen- en grondwateroverlast, droogte en 

hitte en tweedelaags-veiligheid) voor de huidige situatie (dus zonder uitvoering van adaptatie-

maatregelen of andere veranderingen in de omgeving). Daartoe worden in 2019 overzichten 

opgesteld van:  

 

1. Overzicht van de randvoorwaarden en wensen van de toekomstige gebruikers voor de 

bruikbare indicatoren, de te gebruiken data en de analyse- en visualisatie-tools;  

2. Overzicht van mogelijk landelijk en/of lokaal beschikbare en bruikbare data die een 

indicator (per regio) zijn voor de klimaatbestendigheid van de fysieke omgeving.  

 

Om landelijke en lokale data te benutten en aan te sluiten bij de wensen van de beoogde 

gebruikers is inzicht nodig in: 

 

• waarvoor toekomstige gebruikers de indicatoren willen gaan gebruiken; 

• wat dit betekent voor de presentatie van de indicatoren; 

• over welke specifieke lokale informatie de gebruikers beschikken; 

• welke landelijke informatiebronnen kunnen worden gebruikt; 
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• welke lokale factoren de klimaatbestendigheid beïnvloeden. 

 

Het zwaartepunt van de werkzaamheden in 2019 wordt gevormd door twee workshops om met 

de toekomstige gebruikers van de indicatoren de hierboven genoemde vragen te 

beantwoorden. Tevens wordt een plan voor verdere ontwikkeling in 2020 gemaakt.  
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4 Organisatie  

NKWK Onderzoeksprogramma Klimaatbestendige Stad 

Het NKWK onderzoeksprogramma Klimaatbestendige Stad wordt uitgevoerd door een breed 

consortium van kennisinstellingen en andere partijen in partnerschap met en financiering door. 

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). RWS fungeert als gedelegeerd 

opdrachtgever voor IenW en Deltares fungeert als opdrachtnemer en programmaleider van het 

consortium. Alle kennis, informatie en producten gegenereerd in dit programma komen vrij 

beschikbaar en publiek toegankelijk.  

 

Kennisaanpak DPRA  
Het NKWK Onderzoeksprogramma Klimaatbestendige Stad vormt onderdeel van de 

kennisinfrastructuur en het netwerk dat is ontstaan vanuit DPRA. De twee onderdelen van het 

onderzoeksprogramma maken onderdeel uit van de Kennisaanpak DPRA.  

Meerjarige programmering 

NKWK Klimaatbestendige Stad is een meerjarig programma, waarin jaarlijks een Plan van 

Aanpak wordt vastgesteld voor de periode van een jaar. De organisatie zoals hier beschreven 

geldt voor 2019.  

 

Consortium  

Dit programma vormt een samenwerking tussen Rijksoverheid, koepelorganisaties, 

kennisinstellingen, gemeentes, waterschappen, stedennetwerken en bedrijfsleven. 

Uitgangpunt is dat alle deelnemende partijen een cash en/of in kind eigen bijdrage leveren.  

 

Het consortium wordt gevormd door alle aan het onderzoeksprogramma in cash of in kind 

bijdragende partijen. In 2019 bestaat het consortium uit de volgende partijen: Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie), STOWA, Deltares, 

Hogeschool van Amsterdam, KCAF, RIVM, Stichting CAS, TNO, Wageningen Economic 

Research, Wageningen Environmental Research alsmede Arcadis Nederland, Atelier 

GroenBlauw, Aveco de Bondt, Ecorys Nederland, Royal HaskoningDHV, Sweco Nederland en 

Tauw.  

 

We streven naar een breed consortium met kennisinstellingen en adviesbureaus. Daarnaast 

participeren we in 2019 en 2020 (in kind of financieel), samen met het Nationaal 

kennisprogramma Bodemdaling, in het onderzoeksconsortium ‘Bodem en ondergrond, ‘het 

DNA van stad en omgeving’.  
 

Begeleidingscommissie  

De Begeleidingscommissie wordt gevormd door het Projectteam NKWK KBS. De 

Begeleidingscommissie komt in vier bijeenkomsten bijeen om voortgang en perspectief te 

bespreken en adviseert eventueel over bijsturing.  

 

Gebruikersgroep  

Bij de start van het programma in 2017 is een Gebruikersgroep geformeerd van ongeveer 30 

personen afkomstig van met name gemeenten en gemeentelijke netwerken met specifieke 

expertise op onderdelen van het programma. Aan deze personen wordt gevraagd om de 

individuele werkpakketten te begeleiden. De Gebruikersgroep als geheel beziet de praktische 

toepasbaarheid van de resultaten en adviseert over de samenhang van het programma.  
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5 Voortgang en Planning 

VOORTGANG EN PLANNING  

Januari 

• Brede bijeenkomst gehouden over onderzoeksprogramma 2019 voor het 

onderdeel Toolontwikkeling.  

• Brede bijeenkomst voorbereid voor onderzoeksprogramma 2019 onderdeel Nieuw 

Onderzoek.  

• Brede uitnodiging verstuurd voor samenwerking / deelname aan 

onderzoeksprogramma 2019 voor het onderdeel Nieuw Onderzoek, aan 

kennisinstellingen, gebruikersgroep, betrokkenen (potentiële) pilots, 

adviesbureaus.  

Februari  

• Brede bijeenkomst gehouden over onderzoeksprogramma 2019 voor onderdeel 

Nieuw Onderzoek.  

• Vervolgbijeenkomsten gehouden voor beide onderdelen van het 

onderzoeksprogramma en daarin consortiumvorming besproken en planvorming in 

gang gezet.  

• Inventarisatie uitgevoerd voor in 2019 uit te voeren case studies. Gesprekken 

gevoerd met case-houders in Groningen, Dordrecht, Noord-Brabant.  

Maart  

• Projectvoorstellen zijn uitgewerkt voor drie werkpakketten in het onderdeel 

Toolontwikkeling. Voorstellen zijn ter goedkeuring aan Projectteam NKWK-KBS 

gestuurd.  

• Uitwerking projectvoorstellen voor onderdeel Nieuw Onderzoek is in gang gezet.  

• Vaststellen onderdeel Nieuw Onderzoek verwacht in mei. Start uitvoering 

onderzoek voorzien in juni.  

April  

• Projectvoorstellen voor drie werkpakketten in het onderdeel Toolontwikkeling zijn 

besproken en becommentarieerd door Projectteam NKWK-KBS. De 

projectvoorstellen worden momenteel gereviseerd.  

• Vaststellen onderdeel Toolontwikkeling verwacht in de Projectteam vergadering op 

2 mei. Start uitvoering onderzoek voorzien in mei.  

• Projectvoorstellen voor onderdeel Nieuw Onderzoek zijn besproken in vergadering 

projectteam op 25 april en worden momenteel gereviseerd.  

• Vaststellen onderdeel Nieuw Onderzoek verwacht in mei. Start uitvoering 

onderzoek voorzien in juni.  

• Afspraken over opstarten individuele case studies voorzien in de periode april-juni.  

• Workshop Klimaatbestendig Zoeterwoude-Rijndijk uitgevoerd op 2 april.  

Mei  

• Bijdrages gerealiseerd aan NKWK conferentie op 14 mei, met een video over de 

toepassing van de TKS in Laakkwartier Den Haag en een projectendag special in 

Zoeterwoude-Rijndijk met presentaties en excursie over de case study aldaar.  
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• Presentatie gegeven op Symposium Bodembreed op 16 mei over Toolontwikkeling 

in het Onderzoeksprogramma en de relatie met bodem en ondergrond.  

• Workshop bijgewoond over Missiegedreven Topsectorenbeleid op 21 mei, en de 

onderwerpen uit NKWK-KBS geagendeerd in de programmering hiervan.  

• Met het PT NKWK-KBS de gereviseerde onderzoeksvoorstellen voor de 3 

werkpakketten uit het onderdeel Toolontwikkeling en het werkpakket Handreiking 

Slim Koppelen uit het onderdeel Nieuw Onderzoek vastgesteld.  

Juni  

• De werkzaamheden uit de vier werkpakketten zijn van start gegaan en de 

projectteams hebben hun eerste projectmeetings gehouden.  

• Met het Projectteam NKWK-KBS vastgesteld dat de voortgang voor het opstarten 

van twee nieuwe onderdelen, te weten, de werkpakketten WP Data, ICT en 

Monitoring en WP Platform Samen Klimaatbestendig, achterloopt op de planning 

uit het Plan van Aanpak. Voorzien wordt dat de uitvoering van deze onderdelen 

grotendeels moeten worden doorgeschoven naar 2020.  

• Voor WP Data, ICT en Monitoring is een werkplan opgesteld dat na goed overleg 

met alle betrokkenen toch moet worden herzien. Dit kost meer doorlooptijd. 

Besloten is daarom om de werkzaamheden in 2019 te beperken tot het opstellen 

van een nieuw werkplan en een eerste verkenning uit te voeren. Het grootste deel 

van het nog te formuleren werk zal dan worden uitgevoerd in 2020.  

• Voor WP Platform Samen Klimaatbestendig wordt op dit moment de 

vraagarticulatie uitgevoerd door het genoemde platform i.s.m. PT Kennisaanpak 

DPRA, PT NKWK-KBS en andere belanghebbenden. Voorzien wordt dat het 

grootste deel van 2019 nodig zal zijn om tot vastgestelde werkplannen te komen. 

Het budget voor dit onderdeel wordt daarom vooralsnog geheel doorgeschoven 

naar 2020. 

Juli  

• Inhoudelijke voortgang in de drie werkpakketten Toolontwikkeling volgens planning  

Augustus  

• Inhoudelijke voortgang in de drie werkpakketten Toolontwikkeling volgens planning  

September  

• Inhoudelijke voortgang in de drie werkpakketten Toolontwikkeling volgens planning  

• Werkpakket Verkenning WP Data, ICT en Monitoring opgestart 

Oktober  

• Tweede Werkbijeenkomst, voor afrondende fase 2019. 

November  

• Beoordeling concept eindresultaten 2019 door Projectteam NKWK-KBS. 

December  

• Vaststelling eindresultaten van de werkzaamheden over 2019 door Projectteam 

NKWK-KBS.  
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