
COP #14: Jouw klimaatadaptief 2019

donderdag 14 februari 2019



Wie zijn er ?

BAR - gemeenten
Gemeente Den Haag
Gemeente Delft
Gemeente Leiden
Gemeente Maassluis
Gemeente Midden Delfland
Gemeente Nissewaard
Gemeente Pijnacker - Nootdorp
Gemeente Rotterdam
Gemeente Schiedam
Gemeente Westland

Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap Hollandse Delta

Provincie Zuid-Holland
Omgevingsdienst Midden-Holland
Staatsbosbeheer
BZK - CityDeal Klimaatadaptatie
BDP. Stedenbouw en Landschap



Wie zijn wij ?

Esmeralda van Tuinen Aral Voskamp Sarah Gerssen

Michiel Brouwer Rinske Wessels Prinsenkwartier



sinds 2015 - al voor de 14e keer samen
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COMMUNITY OF PRACTICE

KLIMAATADAPTATIE

ZUIDELIJKE RANDSTAD
verslag najaar 2015

1

COMMUNITY OF PRACTICE
KLIMAATADAPTATIE

ZUIDELIJKE RANDSTAD
verslag 2016

1

COMMUNITY OF PRACTICE
KLIMAATADAPTATIE

ZUIDELIJKE RANDSTAD
verslag 2017

Community of Practice Klimaatadaptatie 
Zuidelijke randstad

Jaaroverzicht 2018

COP 2015-2018

De discussies rond klimaatadaptatie zijn in de afgelopen drie 
jaar sterk veranderd. De aandacht voor klimaatadaptatie in 
Nederland is in deze periode enorm gegroeid. Wij zien in 
de COP duidelijk een verschuiving van verkenning van de 
opgave naar het concreet maken van projecten en uitvoering. 
Binnen en buiten het netwerk is de algemene kennis over 
klimaatadaptatie op een veel hoger niveau komen te liggen en 
de urgentie om in te grijpen is toegenomen.

Doel COP

In 2015 is door de Bestuurlijke watertafel de COP 
Klimaatadaptatie opgezet. De community verbindt de 
specialisten van diverse overheidsinstanties in het zuidelijke 
deel van de Randstad rond klimaatadaptatie. We bespreken en 
werken samen aan opgaven waar we in de dagelijkse praktijk 
tegenaan lopen. En we bekijken waar we meer samen aan de 
slag kunnen of moeten. 

Het COP is een open netwerk waar ambtenaren van 
overheidsinstanties gemeente, waterschappen, Provincie 
Zuid-Holland, Dunea en Evides, Rijkswaterstraat en DPRA aan 
deelnemen. Het is een informeel platform waar geen besluiten 
worden genomen. 

In de afgelopen drie jaar is de COP gegroeid naar een 
uitnodigingenlijst van ruim 200 geïnteresseerden. 
Steeds vaker worden we als COP door het hele land gevraagd 
als klankbord, en worden we genoemd als goed voorbeeld 
van regionale kennisontwikkeling en samenwerking.

Bijeenkomsten COP 2018:

COP #11  –  24-05-18  Hoe vertel ik het mijn Wethouder?
COP #12  –  05-07-18  Klimaatadaptatie in de Verstedelijkingsopgave
COP #13    15-11-18  Communiceren met Calamiteiten

Workshop  –  18-09-18  “Hoe interpreteer je de Stresstest?”
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Gemeente Leiden: Kwartetspel om bewoners 
bewust te maken van vergroening.

Gemeente Voorne-Putten: 
Strategie klimaatbestendigheid

Gemeente Westland: Rainlevelr samenwerking met glastuinbouw om 
gezamelijk regenwater te bufferen en vertraagd te afvoeren. 



Opzet COP 2019

Centrale COP
donderdag 14 feb

Centrale COP
donderdag 17 okt

Verdiepende werksessies:

donderdag 14 maart 12:30-17:00

donderdag 11 april 12:30-17:00

donderdag 16 mei 12:30-17:00

donderdag 12 september 12:30-17:00



Klimaatadaptief inrichten en beheren 
Openbare Ruimte

Thematafels
Hitte – Droogte - Bodemdaling Stresstest & Risicodialoog

Klimaatadaptatie Stad en Land

Klimaatadaptief bouwen



Doel van de middag

van thema
..
naar kernvragen
..
naar onderzoekbare vraag

en die vraag staat 
het komende jaar 
centraal



Programma

Opening en kader van de dag

Verkenning van de opgave voor 2019 en verder
 Ronde 1: (plenair) Partnergesprek
 Ronde 2: (in themagroep) Aftasten van het thema. 
 Ronde 3: (individueel) Aanvullen andere thema’s 
 Ronde 4: (in themagroep) De gemeenschappelijke kernvraag
 Ronde 5: (plenair) terugkoppeling van de kernvraag per themagroep

Pauze

Lezing Florian Boer - De Urbanisten: de opgaven voor 2019

Nader uitwerken in groepen van de kernvragen
 Ronde 6: Aanscherping van de kernvraag 
 Ronde 7: Wat willen we bereiken
 Ronde 8: Samenvatten
 Ronde 9: Plenaire terugkoppeling 
 Ronde 10: Inschrijven voor de COP-onderzoeksteams

Borrel
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15:00

15:30

16:00

17:00
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16:00
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Ronde 2:  
Verkenning van de opgave 
Waar denk jij aan bij dit thema?
Wat spreekt je aan / wat neem je mee uit het partnergesprek?

Ronde 3:  
Rondgang en aanvullen

Ronde 1:
Partnergesprek

Florian Boer
De URBANISTEN

Opgaven 
voor 2019

Ronde 4: Naar een gezamenlijke vraag 
Wat zijn kernvragen?
Wat is de vraag die je graag gezamenlijk wil onderzoeken?

Ronde 5:  Presentatie 
gezamenlijke kernvraag

Ronde 6: Kan de kernvraag scherper? 
Zijn er al deelvragen te onderscheiden?

Ronde 7: Wat bereiken we met het onderzoek?
(praktische relevantie)
Wat zou jij kunnen met de uitkomst van het onderzoek?
Hoe beïnvloed dat jouw werk?

Ronde 8: Samenvatting van 
onderzoeksvraag en doel

Ronde 9: 
Presentatie onderzoeksvraag

Ronde 10:  Inschrijflijst team

  Wie missen we nog? 

Naam Organisatie Contactgegevens

Naam Organisatie Contactgegevens
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Hitte, Droogte en Bodemdaling



Florian Boer





Opzet COP 2019

Centrale COP
donderdag 14 feb

Centrale COP
donderdag 17 okt
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donderdag 14 maart   12:30-17:00 

donderdag 11 april   12:30-17:00

donderdag 16 mei   12:30-17:00

donderdag 12 september   12:30-17:00



Netwerkborrel NAD - Netwerk Schoon Water - COP
Op: dinsdag 12 maart 2019 
Tijd: 16.00 uur tot 17.30 uur

Locatie: Prinsenkwartier, Delft


