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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. 



Den Haag – Eyline Skyline
Generieke regels

Natuur- en klimaat inclusief 
bouwen 
• compensatie buitenruimte 100% 

footprint, waarvan minimaal 40% 
biodivers groen

• toepassing puntensysteem groen- en 
natuurinclusief bouwen (i.o.)

• integraal ontworpen buitenruimte

• effecten zon, schaduw, windhinder    
aan de voorkant meenemen

• klimaat bestendig ontwerp

5 juli 2018

COP #11 – 24 mei

Hoe vertel ik het mijn 
Wethouder?
De elfde COP vond plaats bij Lijm & Cultuur in Delft. In de 
aanloop naar deze bijeenkomst hebben we opgehaald welke 
klimaatadaptieve projecten er nu in de regio al lopen. Dit heeft 
geresulteerd in een selectie van 22 inspirerende voorbeelden 
in de regio.*

Vanuit het overzicht van lopende projecten in de regio zijn 
we samen aan de slag gegaan om het verhaal aan de nieuwe 
wethouders voor te bereiden. Dit hebben we gedaan aan 
de hand van inspirerend verhaal van Anabella Meijer over 
haar stripboek Eeste Hulp bij Klimaatverandering. Zij gebruikt 
humor in om haar verhaal over te brengen.

Halverwege de middag zijn we voor extra inspiratie op bezoek 
geweest bij de toen net geopende WaterStraat op The Green 
Village op de TUDelft campus.

* Overzicht van de 22 inspirerende voorbeelden uit de regio is te 
downloaden op http://klimaatadaptatie.nl/bijeenkomst-24-mei-2018/

COP #12 – 05 juli

Klimaatadaptatie in de 
Verstedelijkingsopgave
In de regio ligt een grote verstedelijkingsopgave die op 
verschillende schaalniveaus nu wordt opgepakt. Het bouwen 
van meer woningen, werkplekken en faciliteiten in een al dicht 
bebouwde regio, maar tevens klimaat adaptieve maatregelen 
treffen en een prettig verblijfsklimaat garanderen staan vaak 
op gespannen voet. Hoe zorgen we er voor dat deze opgave 
integraal wordt opgepakt en deze niet wordt gedomineerd 
door actuele thema’s als de energietransitie?

Vanuit het perspectief van de woningbouwcoöperaties, 
Bouwend Nederland en de Provincie Zuid Holland is 
gedeeld hoe zij naar de verstedelijkingsopgave in relatie 
tot klimaatadaptatie kijken. Om handvatten te bieden aan 
beleidsmakers, opdrachtgevers en ontwerpers heeft de 
Provincie Zuid Holland ontwerpuitgangspunten op de thema’s 
hitte, droogte, hoosbuien, zeespiegelstijging en bodemdaling 
ontwikkeld. Tijdens deze COP hebben ze de principes in 
concept gedeeld en zijn we samen hierover in gesprek gegaan. 
Gevolgd door een korte pitch van Gemeente Den Haag 
over hun nota Eyline-Skyline. Tot slot hebben we samen de 
vertaalslag naar eigen organisatie gemaakt met de vraag: ‘Op 
welke manier wil jij in jouw gemeente de cruciale partijen gaan 
verleiden om samen klimaatadaptatie integraal in projecten 
mee te nemen?
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Toekomst COP - 2019
De COP Klimaatadaptatie Zuidelijke Randstad heeft zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld tot een platform waar veel 
ambtenaren uit de regio elkaar weten te vinden. De kernteamleden en de deelnemers van de COP geven aan dat er nu meer 
behoefte is aan verdieping op specifieke onderwerpen. Op basis van de ervaring met de workshop ‘Hoe interpreteer je de 
Stresstest’ en de gesprekken met het kernteam en deelnemers zetten we de COP 2019 als volgt op: Op 14 februari houden we 
een centrale COP waarin we samen zoeken welke onderwerpen binnen de COP om meer verdieping vragen. Daarna volgen drie 
bijeenkomsten waarop deze thema’s samen verdiepingsslagen worden gemaakt. Op 17 oktober koppelen we de uitkomsten uit 
deze verdiepingssessies aan elkaar terug. 

Gemeente Maassluis i.s.m. Rainproof: Inzichtelijk maken van 
watersysteem in Maassluis.

Gemeente Den Haag: regels voor klimaatadaptatie 
opgenomen in hun nota Eyline Skyline



COP #13 – 15 november

Communiceren met  
Calamiteiten

Wat een zomer hebben we gehad: hoosbuien in mei, 
droogte en twee hittegolven bepaalden het zomerse nieuws. 
In deze COP zijn we ingaan op de vraag: Hoe kun je deze 
calamiteiten juist gebruiken om aandacht te krijgen voor 
klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

De gemeente Dordrecht heette ons van harte welkom 
in SpuiLAB 210 waar verschillende kennisinstellingen en 
de gemeente hun krachten bundelen om met elkaar en 
de burgers te werken aan een klimaatadaptieve stad. Rik 
Heinen deelde op deze inspirerende plek met ons de Dortse 
aanpak. Hierna zijn we met elkaar in gesprek gegaan over 
welke calamiteiten er afgelopen jaar in de regio hebben 
plaatsgevonden. Deze zijn verzameld op de kaart (zie 
afbeelding hierboven).

Rob van Woudenberg van de calamiteitenorganisatie binnen 
het Hoogheemraadschap Delfland heeft daaropvolgend hun 
inzet afgelopen zomer gedeeld. Daarna zijn we samen aan de 
slag gegaan met het maken van een actieplan om van deze 
calamiteiten in de communicatie meer gebruik te maken.

Workshop  – 18 september

“Hoe interpreteer je  
de Stresstest?”
Vanuit de kerngroep werd aangegeven dat verschillende 
gemeenten zoekende zijn hoe ze de kaarten van de stresstest 
kunnen intrepreteren. Kunnen we de deze zoektocht niet 
samen op gaan zetten om van stresstest naar risicodialoog 
te komen? Op basis van deze vraag is een eerste workshop 
ontwikkeld en gehouden met de gemeenten Hendrik-Ido-
Ambacht, Nissewaard en de BAR-organisatie. Iedere gemeente 
stelde zelf een team samen vanuit verschillende disciplines in 
totaal met 5 deelnemers.

In de bijeenkomst van 3 uur hebben we samen een aantal 
stappen doorlopen om naar een stresstest en risicodialoog 
te komen. Centraal staat met collega’s samen kijken naar een 
aantal kaarten op de thema’s hitte, droogte, wateroverlast, 
waterveiligheid en bodemdaling. Op basis van kaarten en 
eigen ervaringen werden de risico’s geïnventariseerd en wat 
om verder onderzoek vraagt. Vervolgens is gekeken welke 
andere partijen hiervoor aan tafel nodig zijn. Tot slot komen 
we met deze input samen tot een actieplan.

Op dit moment wordt met een aantal andere gemeenten 
gekeken om deze workshop met hen ook uit te voeren.
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Calamiteiten in de regio 2018: Opgehaald tijdens COP #13

Impressie Workshop ‘Hoe interpreteer je de Stresstest?’

Eerste verdiepende thema’s die nu benoemd zijn:
• Kennisuitwisseling en oplossingsrichtingen op hitte, droogte en bodemdaling. 
• Delen van ervaringen op gebied van stresstest en het opzetten de risicodialoog. 
• Ervaringen delen en samen werken aan “common practice” van het klimaatadaptief 
inrichten en beheren van openbare ruimte.

De potentiele thema’s worden voor 14 februari opgehaald. Op de eerste COP van 2019 
worden deze vastgesteld en welke deelnemer zich waar in gaat verdiepen.

Centrale COP (do 17 okt)
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Dinsdag 18 septembmbere  2018

• In 2015 is door de Bestuurlijke watertafel de COP 
Klimaatadaptatie opgezet.

• In de afgelopen drie jaar zijn er 13 
bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen 
georganiseerd.

• COP gegroeid naar een uitnodigingenlijst van 
ruim 200 geïnteresseerden.

• In 2018 zijn drie COP’s georganiseerd met 
als onderwerpen: informeren van (nieuwe) 
bestuurders, verstedelijkingsopgave en bewust 
benutten van calamiteiten in je communicatie.

• Als onderdeel van de bijeenkomsten hebben we 
de klimaatstraat op de Green Village te Delft en 
SPUILab 210 te Dordrecht.bezocht. 

• Gevolgd door de gemeenten Hendrik-Ido-
Ambacht, Nissewaard en BAR-organisatie.

• De workshop hielp de deelnemers om in korte 
tijd een grote stap verder te zetten.

• Met aantal gemeenten uit de regio is contact om 
deze workshop ook met hen te houden. 

• Behoefte aan verdieping op specifieke thema’s.
• Twee grote bijeenkomsten en drie verdiepende 

bijeenkomsten.
• Aandacht voor Stresstest en Risicodialoog.
• Kennisontikkeling op Hitte, Droogte en 

Bodemdaling.
• Klimaatadaptatie > Common Practice

• Verbindt de klimaatadaptatiespecialisten van 
diverse overheidsinstanties.

• Open regionaal netwerk voor uitwisseling van 
klimaatadaptatiekennis en ervaring.

• Doel: Via het netwerk samen de slagkracht 
vergroten en versnellen naar een 
klimaatadaptieve regio.

2018: drie 
bijeenkomsten

13 bijeenkomsten 
vanaf 2015

2018: Workshop
“Hoe interpreteer je 
de Stresstest?”

COP 2019: Samen 
verdiepen
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Kerngroep COP:
Tjerron Boxem (HHR Delfland)
Diny Tubbing (gemeente Delft)
Arno Lammers (gemeente Den Haag)
Saskia van Walwijk (gemeente Schiedam) 
Debbie Nuijten (Midden Delfland)
Alex Renes en Tiemen Mares (Gemeente Westland)

Organisatie en rapportage:
Michiel Brouwer (MBDSO)
Rinske Wessels (Samen Ruimte Maken)


