
Leren en Vooruit kijken
Tussentijdse Evaluatie 

Deltabeslissing 
Ruimtelijke Adaptatie



- Consortium

reflecteren en inspireren

• Doel evaluatie: 
• Terugkijken (zijn we op de goede koers), 
• Vooruitkijken (bouwstenen voor 

deltaplan etc.), 
• Proces van leren met elkaar.

• Proces:
• Interviews (52 mensen),
• Reflectiesessies (49 mensen),
• World Cafe (82 mensen),
• Q-sort (66 mensen),
• Bestuurlijke overleggen.
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Gewaardeerd begin

• Gebiedsbenadering goede 
insteek, kleine stappen, inzet  
procesgeld, 

• Stresstest, impactprojecten, 
intentieverklaringen, coördineren 
(vitaal en kwetsbaar),

• Koplopers: grotere overheden, 
bedrijven, instellingen, en 
partijen die iets hebben 
meegemaakt,

• Thema’s met meeste aandacht: 
overstromingsrisico, 
wateroverlast.
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Tandje erbij om:

• Kennis bereikbaar te maken,
• Capaciteit en middelen ter 

beschikking te krijgen, vooral voor 
(kleinere) gemeenten,

• Bedrijven, corporaties en inwoners 
bewust te maken en te betrekken, 

• Concreet te maken wat klimaatbestendig handelen 
inhoudt (met name voor hitte en droogte),

• Goede voorbeelden beter benut te krijgen, 

• Maatregelen op privaat grondgebied te laten treffen,

• Stappen te zetten voorbij de vrijblijvendheid.
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Meer samenhang

• op niveau van regio's (wateroverlast, droogte, hitte)
• o.a. met regio-regisseurs,

• op landelijk niveau met
• Nationale Adaptatie Strategie, 

• DuurzaamDoor, 

• Uitvoering SER-energieakkoord,

• Agenda Stad,

• Nationale Omgevingsvisie,

• Structuurvisie Ondergrond/UP Bodemconvenant,

• …
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Tandje erbij zetten door:

• Verbreding van kaders

• Scheppen van condities

• Helpen motiveren
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Verbreding van kaders

• Koppelen aan andere maatschappelijke doelen, 

• Benadrukken achterliggende wensen en verlangens 
(leefbaar, gezond, veilig, gaat lang mee, …),

• Criteria RA concreter en integraler maken, 

• Verdiepende en concretiserende thema- en 
netwerkbijeenkomsten, 

• Gebruiken van huidige juridische mogelijkheden in 
samenhang,

• Procesnormen voor ruimtelijke adaptatie in Ow.
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Scheppen condities

• Verspreiden en concretiseren beschikbare kennis, 

• Inpasbaar maken praktijkkennis en –ervaring, 

• Financieringslogica naar 'life-cycle-costs‘, 

• Governance Wateroverlast, Droogte, Hitte naar 
regionaal niveau brengen.
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Helpen motiveren

Van partijen die niet betrokken/actief zijn door:

• Aanbieden van mogelijkheden om korte-termijn-
denken te doorbreken (overheidsdrang, -dwang), 

• Helpen bewust worden van de opgave, 

• Versterken van eigenaarschap, 

• Verbinden van fysieke systemen (logica),

• Verknopen van sociale systemen op regioniveau 
(samenwerking).
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De Nuance

• Meer regelgeving <-> gebiedsgericht (maat)werken:
• Benut bestaande juridische mogelijkheden,

• Van praktijkbouwsteen naar regelgeving,

• Heldere ambitie van rijk <-> Regionale/lokale bestuurder 
bepaalt (WO, D, H):
• Ontwikkel streefdoelen:

• Op regionaal niveau, 

• Adaptief en lerend.

• Centrale instrumenten <-> regionale instrumenten:
• Van praktijkbouwsteen naar gedragen instrument.
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Be Happy and 
Adapt


