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Inhoud



Donderdag (26 november) vond de tweede kennissessie voor de
uitvoeringspilots van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie
plaats. Het programma is samen met de 8 regionale pilots
vormgegeven en inhoudelijk voorbereid. De volgende inhoud stond in
deze kennissessie centraal:

• Contractvormen

• Innovatief materiaalgebruik

• Registratie van de maatregelen

In totaal hebben meer dan 35 mensen deelgenomen aan deze sessie
vanuit universiteiten, overheden en aannemers.

Leeswijzer

In voorliggend verslag vindt u in hoofdstuk 1, 2 en 3 respectievelijk de
inleiding, beschrijving van het doel van de dag en de op te halen
leervragen. Hoofdstuk 4 gaat in op de opening en de drie centrale
presentaties. Hoofdstuk 5 staat in het teken van de hoofdbevindingen
van de 4 break-out rooms. Tot slot geven hoofdstukken 6 en 7 een
korte terug blik via de inhoudelijke stellingen en evaluatie van de
kennissessies en gaat hoofdstuk 8 in op het vervolg.

Wij wensen u veel kijk en leesplezier toe!
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1. Inleiding



Om Nederland robuust te maken tegen extreem weer, zoals piekbuien
en langdurige droogte, moet er de komende jaren extra worden
geïnvesteerd.

De Minister heeft sinds september 2019 in totaal acht regionale
pilotprojecten financiële steun gegeven.

Kennisuitwisseling en -ontwikkeling tussen deze acht pilots is van
belang om meer inzichten te krijgen in welke vraagstukken er op dit
moment spelen bij de uitvoering van klimaat adaptieve maatregelen in
Nederland.

De belangrijkste doelstellingen van de twee kennissessies zijn:

• Kennisdeling tussen de acht regionale pilotprojecten stimuleren;

• Leerpunten en nieuwe inzichten verzamelen over de uitvoering van
klimaat adaptieve maatregelen;

• Inzichten beschikbaar stellen aan andere projecten in Nederland;

• Het ophalen van inhoudelijke of procesmatige aandachtspunten uit
de uitvoeringpilots zodat deze kunnen worden geagendeerd op
diverse lokale, regionale en nationale gremia. Te denken valt aan de
wijze van monitoring van klimaatadaptatie.
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2. Doel van de dag



In een interviewronde langs de 8 pilot projecten zijn de belangrijkste
leerbehoeften in kaart gebracht. De belangrijkste onderwerpen waren:

• Integraal afwegen: wanneer is de balans goed? Wanneer ben
je klimaat adaptief?

• Monitoring en evaluatie van de effecten van de maatregelen

• Hoe stimuleer je anderen (bijvoorbeeld bewoners) om ook in
actie te komen?

• Welke vernieuwde contractvormen zijn er?

• Innovatief materiaalgebruik

• Registratie van de maatregelen

Deze onderwerpen zijn centraal gesteld in de twee kennissessies.

De pilots hebben hun eigen inhoud aangedragen en Sweco heeft in
samenwerking met het DPRA programma de kennissessies
georganiseerd en gefaciliteerd.

Op de volgende pagina vindt u de 8 uitvoeringspilots terug.
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3. Ophalen van leervragen





Presentatie 1: Klimaatadaptieve standaarden en rol voor innovatieve
materialen

Ab de Buck

Presentatie 2: Registratie van de maatregelen

Tommy Bolleboom

Presentatie 3: Contractvormen

Bas v. Lisdonk, Jeroen Heijmans en Wim Ramakers

4. Centrale presentaties



Volstaan de handboeken voor
klimaatadaptieve maatregelen?

Zijn aanpassingen nodig in standaarden?

DPRA Kennissessie 2: Uitvoeringspilots

Ab de Buck, donderdag 26 november 2020

Presentatie 1



Houden standaarden rekening met…..
Data toekomstig klimaat….?

• KNMI klimaatscenario’s

• Klimaat- effectatlas

Nieuwe inzichten….?

• Water vasthouden

• Warmte ‘s zomers buitenhouden

• ……..

Wat kan OSKA doen?
1. Partijen bij elkaar brengen

2. Zorgen voor overzicht:

• Wat zijn de behoeftes?

• Wat is er al?

3. Helpen bij maken afspraken*

* OSKA past niet zelf de standaarden aan



Overleg Standaarden Klimaatadaptatie
• Doel: standaarden aangepast aan inzichten klimaatverandering, 

 bij ontwerp, aanleg en onderhoud structureel rekening houden met de effecten 
van klimaatverandering

• Samenwerking bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en standaardisatie-
organisaties (CROW, ISSO, RIONED, NEN)

• Aansturing door OSKA PLENAIR

• Opdrachtverlening vanuit Min I&W/DPRA en andere partijen

• Onafhankelijk voorzitter, Arie Deelen, NEN verzorgt secretariaat

Onderwerpen
Uitgevoerd: Afvoer/ berging hemelwater, Koeling gebouwen, Maatregelen 
infiltratie hemelwater, Stress-test

In uitvoering: biodiversiteit en bodemdaling

Zie ook: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/deltaplan-
ra/reguleren-borgen/borgen/standaarden/oska/

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/deltaplan-ra/reguleren-borgen/borgen/standaarden/oska/


• Meer droogte, heftiger regenbuien, streven naar ‘vasthouden’ water

• Praktijk: onduidelijkheid over functioneren van (innovatieve) maatregelen

• Welke behoeften aan ‘standaarden’ zijn er?

• Welke bestaande standaarden, wat ontbreekt?

• Behoefte aan beoordelingsmethode

• Deelname overheden, (innovatieve) bedrijven, kennisinstellingen

OSKA verkenning 
Infiltratiemaatregelen



Infiltratie hemelwater: 
Wat is er al? 



Infiltratie hemelwater -
wat is nodig?



OSKA-Intentieverklaring
Koeling gebouwen

• Klimaatverandering => vaker hittegolven in de zomer

• Huidige standaarden vooral gericht op verwarming en 
gebaseerd op ‘’oude” klimaatinzichten

• OSKA Intentieverklaring: aanpassing standaarden, nieuwe
klimaatinzichten, ladder van koeling



17 december 2020 | Voettekst

Tommy Bolleboom

Presentatie 2 

registratie
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• Het wordt druk in de ondergrond!

• Maatschappelijke opgaven, zoals: 

-Klimaatadaptatie en energietransitie

-Duurzame economische groei

• Fundament: betrouwbare (ondergrond)gegevens:

-De samenstelling van de ondergrond

-Alles wat zich op en in de ondergrond bevindt

• Risico op schade door werkzaamheden

• Monitoring effecten op wijk en stadsniveau

Belang van Registratie
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De BRO brengt informatie samen uit bestaande registers

De BRO bestaat uit gestructureerde datasets en hiervan 

afgeleide informatieproducten over de samenstelling van de 

ondergrond

Gegevens:

• open data

• vrij beschikbaar voor iedereen

• steeds completer, omdat overheden verplicht zijn 

nieuwe gegevens aan te leveren

Dankzij de BRO kan de overheid efficiënter opereren en 

verbetert de publieke dienstverlening

Over de BRO



De registratieobjecten
De domeinen
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De BRO-registratie is gegroepeerd in vijf domeinen: 

• Grondwatermonitoring

• Grondwatergebruik

• Bodem- en grondonderzoek

• Mijnbouwwet 

• Modellen
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Registratieobject = 

De BRO registreert gegevens 

die afkomstig zijn van objecten 

als sondering, boormonster,

of grondwaterstandmeting

Van 2018 tot en met 2021 komen er 

18 registratieobjecten in de BRO. 

De registratieobjecten



De registratieobjecten 
Niet in de BRO
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In de BRO zijn niet opgenomen:

• Ondergrondse structuren zoals parkeergarages (wél in BGT en BAG)

• Kabels en leidingen (wél in WION)

• Bodemverontreinigingen (in onderzoek)



Voorbeeld Gemeente Papendrecht

Klimaatadaptatie Energietransitie Regie op de ondergrond

Met dank aan Gert Jan de Goede



Over de BGT
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• Een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is 
op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen en gebouwen.
Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.

• De BGT kent (ook) een “+” / een niet verplicht deel:  “gegevenscatalogus IMGeo”, ook wel “+ data” genoemd. Optioneel te gebruiken 
voor extra informatie

• Maatregelen kunnen, omdat ze bijvoorbeeld bij het object ‘weg’ horen, maar niet boven het maaiveld uitkomen, op vrijwillige basis, als 
IM Geo data worden geregistreerd in de BGT.

Oproep
Gegevens nu al in eigen systemen en op vrijwillige basis in de BGT ‘+’ opnemen!!?

Voordelen:
→ Gegevens centraal geregistreerd en voor iedereen toegankelijk.
→ En mocht het verplicht worden, dan ben je al klaar. 

Communiceren opties en voorbeelden
→ Wil jij een voorbeeld zijn?

Doorontwikkeling registratieopties binnen Programma Dis Geo van BZK van de geobasisregistraties. 
→ Ze zien bv de noodzaak van het registreren van ondergrondse zaken zoals parkeergarages (IM Geo), maar ook klimaatadaptieve maatregelen. 
→ Dis Geo onderzoekt hierbij of en welke deze registratie mogelijk verplicht wordt.





17 december 2020 | Voettekst

Adviesbureau Kragten - Jeroen Heijmans

• Evolutie van cont(r)act

• Film: Hoe werkt een bouwteam

• Waarom bouwteam in Horst

• Aanbesteding

BLM Wegenbouw - Wim Ramakers

• Bouwteamfase

• Realisatiefase

Gemeente Horst aan de Maas -Bas van de Lisdonk

• Ervaring met het bouwteam als OG

Presentatie 3 bouwteam



Vertrouwen

Wantrouwen

Cont(r)actvorm

Evolutie van cont(r)act



5. Break-out rooms

De ene pilot heeft een vraagstuk of vraag ingebracht en de andere 

pilot dragen kennis aan en formuleren in kleine groepjes (ongeveer 

6 mensen) adviezen. 

Om snel en goed toe nieuwe inzichten te komen is de 

intervisiemethodiek toegepast. Door samen een pilot verder te 

helpen. Leert zowel degene die de pilot inbrengt als degene die de 

kennis aandraagt. 



Break-out room 1: 
Innovatieve maatregelen op woningniveau    
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Leervraag 

• Wat zijn innovatieve maatregelen die we missen in de “Maatregelenkist”?

• Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze maatregelen goedkoper en 
bereikbaarder worden voor bewoners?

Bevindingen

• Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen moet je actief met 
bewoners in gesprek gaan waar de behoeften liggen. 

• Wat willen bewoners? 

• Hoe ervaren zij problemen en hoe willen zij behoren worden? 

• Gebruik Participatie Platform 

• Ga in gesprek over dit vraagstuk met gemeenten met een vergelijkbaar vraagstuk. 



Break-out room 2: 
Innovatieve maatregelen Mainstreamen
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Leervraag

Hoe kun je het proces versnellen om innovaties tot uitvoering te brengen? 

Bevindingen 

• Je moet bouwen aan vertrouwen tussen opdrachtgever en leverancier

• Pas op met het woord ‘innovatie’, kan klinken als pionieren terwijl klant 
beproefde oplossing zoekt

• Een gemeente krijgt héél veel oplossingssuggesties en je wilt maar een 
beperkt aantal systemen in je beheersgebied

• Bewustwording dat systemen anders dan traditioneel moeten worden 
aangelegd, is nog niet overal aanwezig

• Lever al je informatie (gedacht vanuit klantbelang) aan de voorkant

• Standaarden kunnen helpen, bijvoorbeeld een eenduidige testmethode 
die op termijn 5 en 10 jaar de effectiviteit van maatregelen bepaalt



Break-out room 3: 
Registeren 
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Leervragen:

• Op welke wijze registreer je de beoogde doelen (leefbaar, hittestress tegengaan),
zodat in de toekomst de opgestelde doelen nagestreefd blijven worden? Ook na
renovatie/transformatie.

• Op welke wijze leg je fysieke elementen vast/ kan je vast leggen dat de aangebrachte
voorzieningen blijven functioneren in de toekomst en dat iedereen weet wat het
systeem moet doen?

Bevindingen

De presentatie over de ondergrond en de casus over het registreren van doelen (leefbaar,
hittestress, biodiversiteit) en fysieke elementen (infiltratiekratjes) komen duidelijk bij elkaar.
Een vraagstuk die van strategisch tot operationeel niveau belangrijk is. De BRO als
gestructureerde dataset zou met deze toevoeging nog completer zijn. En door het hier op te
nemen is het ook in alle fasen van projecten van aanleg tot beheer tot herstructuring of
reconstructies beschikbaar.

Zo vergeet men niet bij bijvoorbeeld vertrek of pensioenering waar de kratjes ook alweer
lagen. Er wordt verwezen naar een Deltares onderzoek dat de ondergrond inzichtelijk maakt
(Ondergrond in zicht). Het vraagt was ons betreft nader onderzoek om te zien of deze
objecten/doelen daar ook in worden meegenomen.

Naast het vastleggen van objecten en doelen moet met stakeholders ook het gesprek
gevoerd worden, zodat van ‘moeten’ naar ‘willen’ wordt overgeschakeld.

Denk aan:

- het positief effect van een groen uitzicht op ziekteverzuim voor werkgevers.

- Of: het groen voor de deur en aan uw gevel zorgt ervoor dat u beter slaapt
(hittestress).

De functies van klimaat adaptieve maatregelen dragen zo bij aan meerdere doelen.
Bewustwording over deze functies kan helpen de stad te vergroenen.



Break-out room 4: Contractvorm
Betere Buurt Schansen-Noord Nieuwegein 
Leervraag

Had een bouwteam geholpen bij de uitvoering van innovatieve maatregelen in 
de buurt Schansen-Noord?

Achtergrond:

De klimaat adapatieve maatregelen zijn in Nieuwegein onderdeel van een 
grotere wijkaanpak. De aanbesteding van de klimaat adaptieve maatregelen 
werden meegenomen in de overkoepelende aanbesteding vanuit de gemeente 
Nieuwegein. 

Toen bleek er bij de uitvoering van de water passerende verharding mogelijk 
probleem te ontstaan. De water passerende verharding die aan de klimaat 
adaptieve doelstellingen voel doet bleek in een andere project enkel met de 
hand te leggen wat vanuit Arbo-wetgeving niet mag. 

Het vraagstuk is opgelost door de gemeente Nieuwegein door voor een andere 
steensoort te kiezen. Had een bouwteam vorm geholpen bij de uitvoering van 
deze innovatieve maatregel of niet? 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp2uCArZ7bAhWSaFAKHem5CqUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dataplatform.nl/organisaties&psig=AOvVaw2fvhrM8oDip2TP7-e8enj8&ust=1527251410411951


Break-out room 4: Contractvorm
Betere Buurt Schansen-Noord Nieuwegein 
Bevindingen (1)

• Het voorschrijven van 1 type maatregel is wenselijk vanuit beheerafdelingen 
omdat zij exact weten wat ze overgedragen krijgen. Deze wens kan soms 
alles bepalend zijn voor de uitvoering. 

• Het meekoppelen met andere opgaves geeft weinig ruimte voor of 
experimenteren of fouten maken. 

• Ga soms voor een iets minder innovatieve maatregel die bij de 
buurgemeente bijvoorbeeld Utrecht al veelvuldig is toegepast. 

• Neem voor dit specifieke werk de ruimte om een andere contractvorm te 
kiezen en niet mee te gaan in de hoofdaanbesteding. 

• Leg je zelf niet vast op de steenkeuze richting bewoners maar probeer 
zoveel mogelijk ruimte te houden voor aannemers om met nieuwe 
oplossingen te komen. 

• Een bouwteam had bovenstaand probleem kunnen voorkomen doordat 
aannemer in vroeg stadium kan aangeven of maatregel praktisch is uit te 
voeren. Echter, een garantie is dat niet. Het niet functioneren van een 
product kan ook in een bouwteam te laat opgemerkt worden.

• Indien in een RAW bestek de mogelijkheid van een vergelijkbare prestatie 
opgenomen wordt kan dit ook voorkomen dat men uiteindelijk niet tot 
uitvoer komt.

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp2uCArZ7bAhWSaFAKHem5CqUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dataplatform.nl/organisaties&psig=AOvVaw2fvhrM8oDip2TP7-e8enj8&ust=1527251410411951


Break-out room 4: Contractvorm
Betere Buurt Schansen-Noord Nieuwegein 
Bevindingen (2)

• Voor een bouwteam moet er wel een specifieke vraag liggen, op het gebied 
van inpassing in de omgeving, techniek of innovatie.

• Meerkosten bouwteam worden ingeschat op gemiddeld 5-10%. Daar staat 
tegenover dat veel interne kosten vermeden worden, zoals de uren voor 
langdurige trajecten van besluitvorming.

• Belangrijk dat in bouwteam eerlijk en open over kosten gepraat kan worden. 
Voor een bouwteam is het belangrijk dat de gemeente over een 
kostendeskundige beschikt. Dat is nodig om van opgevraagde offertes te 
kunnen beoordelen of deze marktconform zijn. 

• Probeer eerst bouwteam uit in een kleiner project om ervaring op te doen.

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp2uCArZ7bAhWSaFAKHem5CqUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dataplatform.nl/organisaties&psig=AOvVaw2fvhrM8oDip2TP7-e8enj8&ust=1527251410411951


H6. Opiniepeiling











Eens Oneens



H7. Evaluatie







Zeer interessante inzichten zijn gedeeld tijdens de twee kennissessies. Deze inzichten worden op de volgende manier 
meegenomen in de landelijke kennisprogramma’s-platforms: 

1. Integraal afwegen en monitoring en evaluatie: DPRA gaat de kennis van de uitvoeringspilots inbrengen in de kennisaanpak en 
trajecten die daarin spelen op vlak van monitoring.

2. Stimuleren van anderen: DPRA neemt de goede voorbeelden mee naar het Platform Klimaatbestendig en in de bredere 
communicatie. Denk aan verspreiding van voorbeelden via de website 

3. Vernieuwde contractvormen: DPRA neemt de goede voorbeelden mee naar het Platform Klimaatbestendig en in de bredere 
communicatie, zoals de website

4. Innovatief materiaalgebruik: OSKA gaat verder met de ingeslagen weg rondom het standaardiseren van klimaatadaptieve
maatregelen. Tevens blijven we de pilots graag volgen bij de uitvoeringsprojecten. 

5. Registratie van de maatregelen: DPRA blijft in gesprek met de mensen van de BRO over registratie van klimaatadaptieve
maatregelen en etaleren van voorbeelden.

De twee sessies zijn succesvol verlopen en de ambities zijn ruimschoots gehaald. Vanuit DPRA zal daarom worden verkend of er 
mogelijkheden zijn om ook in 2021 een vergelijkbare sessie te organiseren. 

Natuurlijk zal ook in 2021 via de kennisaanpak DPRA verder ingezet worden op kennisontwikkeling op specifieke kennisvragen uit 
de praktijk. 

H8. Vervolgproces




