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PROGRAMMA 

1. Woerden  - Welmoed Visser & Wijnand Bouw 

2. Hoogeveen  - Thomas Klomp 

3. Rotterdam  - Dirk van Peijpe 

4. Gesprek over do’s & don’ts 



Impactproject: 
‘Klimaatadaptieve stad Hoogeveen’ 

Thomas Klomp 

Adviseur stedelijk water & klimaatadaptatie 

Samenwerkingsorganisatie De Wolden / Hoogeveen 

t.klomp@dewoldenhoogeveen.nl 



5 juli 2012: De aanleiding 



Neerslagstresstest 



Hittestresstest 



Waterstructuur 



De bemoeial 



Impactproject (Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie) 



Masterclass ‘Klimaatbestendig Inrichten’ 



Masterclass ‘Klimaatbestendig Inrichten’ 



Consortium “Inrichten in de praktijk” 
Algemene Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie 



Wat leverde het op? 

• Veel collega’s hebben meer inzicht in andermans werk en problemen. Dat uit zich in 

constructief  i.p.v. defensief  gedrag. 

 

• Er is meer begrip voor en kennis over klimaatverandering en de problemen die het met zich 

meebrengt 

 

• Er ontstaat een ‘wij-gevoel’. De meeste disciplines in de openbare ruimte voelen zich 

gezamenlijk probleemeigenaar. 

 

• Het college en de raad zijn geïnteresseerd over de landelijke aandacht van het 

impactproject. Ze werden er op aangesproken. Het resulteerde in een opdracht: 

• Maak een visie op klimaatadaptief  handelen 2020-2050 

• Maak een uitvoeringsplan. 



Op pad met collega’s! 



Vragen en dilemma’s 

• Collega’s en college zijn ‘getriggerd’ door het impactproject, maar hoe hou je deze energie 

vast? 

 

• Van papier naar praktijk. Na een visie op klimaat adaptief  handelen komt een uitvoeringsplan. 

Hoe krijg je de ‘we-doen-het-altijd-al-zo mensen’ mee? 

 

• Wat is de rol van een bestuurder bij klimaatadaptatie? En wat zou bijvoorbeeld een provincie 

moeten doen? 

 

• Onze inwoners. Die moet leven met onze maatregelen. Waar ligt ‘de grens’ tussen eigen 

verantwoordelijkheid en overheidsinmenging? 



    

    Lessen uit De Kanis! 
 

 

 

 

     

    Welmoed Visser (Woerden) 

    Wijnand Bouw (Bosch Slabbers) 

Impactproject  
Programma Ontwikkeling Veengebied Woerden 
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Participatieproces De Kanis 
• Samenwerken vanaf het begin 
• Inwoners, overheden, ontwerpers, kennisinstellingen 
• Wensen, waarden, knelpunten, kosten bespreken 
• Kwetsbaar opstellen 
• Kennis delen (landschap, techniek, LCC) 
• Samen ontwerpen/schetsen 
• Bewonersavonden 
• Cyclisch tot keuzes komen 

 
 
 



Anders communiceren! 



Resultaat 

• Door participatie traject bewustwording vergroot 

• Grote betrokkenheid inwoners, college en raad 

• Gedragen ontwerp, centraal park, kavelpad 

• Een duurzame techniek voor de ondergrond: lange termijn aanpak 

• Langdurig proces, uitloop planning 

• RA-thema’s in engineeringfase verder uitwerken 

 

 



Lessen 

• Vroegtijdige participatie +++ voor betrokkenheid, bewustwording 

• Ontwerpen waardevol om tot beelden, inspiratie en 
oplossingsrichtingen te komen 

• Inwoners gaan mee als: 
• Er een knelpunt wordt opgelost (bv water op straat) 

• Waar geld valt te verdienen 

• Kwaliteit wordt toegevoegd 

• Als What’s in it for me ontbreekt wordt het lastig 

 

 

 



Dilemma’s 

Overheid stelt zich steeds vaker richting burgers op als faciliterende overheid 
volgens het principe ‘Ja, tenzij….’. 

a. Innovatieve oplossingen (grote sprongen) krijgen alleen een kans als overheden 
vooraf sturende principes meegeven die ook bestuurlijk zijn vastgesteld. bv 50 % 
minder verharding terugbrengen als uitgangspunt. 

b. Innovaties vs verworven rechten/NIMBY: hoe breek je hier als 
projectleider/ontwerper doorheen? 

 



 

 



vragen en stellingen 

Hoe houd je de energie vast? 

“Ach, we doen het altijd al zo……” 

Rol van de bestuurder? 

Waar stopt de overheid 
en begint de inwoner? 

vraag Dirk 

vraag Dirk 

vraag Dirk 

Innovatie versus nimby: 
hoe doorbreken? 

Participatie: open vraag of 
resultaatgericht sturen? 


