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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Het klimaat zal de komende decennia ingrijpend veranderen. Om Delft veilig en 
leefbaar te houden zijn maatregelen nodig. Klimaatverandering is echter een 
complex en omvangrijk vraagstuk. Meer inzicht en onderzoek naar de effecten en 
mogelijk te nemen adaptatiemaatregelen is noodzakelijk. Klimaatverandering kent 
mondiale oorzaken, maar vraagt om lokale en regionale aanpassingen. Delft is zich 
bewust van het belang van klimaatadaptatie om een leefbare omgeving voor de 
burgers te behouden en wil de adaptatie van stad tot en met wijk en gebouwniveau 
vormgeven. Delft wil deze transitie samen met burgers, bedrijven en 
medeoverheden in gang zetten. Kortom Delft gaat samenwerken aan een 
klimaatadaptatiestrategie via het onderhavige projectplan.  
 
1.2 Probleemstelling 
Bij klimaatadaptatie gaat het om de gevolgen van wateroverlast bij extreme 
neerslag, maar ook om het inspelen op de gevolgen van langdurige droogte en 
hitte. Centraal staat het terugbrengen van robuustheid en veerkracht in de stad. 
Hiermee wordt bedoeld: het realiseren en behouden van gunstige 
leefomstandigheden en niveau van comfort onder veranderende klimatologische 
omstandigheden. 
 
Context en opgaven 
Vanuit de ruimtelijke structuurvisie streeft de gemeente Delft naar meer groen in de 
stad. Dit vergroot de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en verbetert de 
luchtkwaliteit en de hitte bestendigheid van de stad. Daarnaast verhoogt groen ook 
de veerkracht van het bodem-watersysteem. 
Met de stedelijke herontwikkeling krijgen water en groen hun plek. Veerkracht 
vraagt om een andere inrichting van de openbare ruimte waarbij water, groen, 
natuur en biodiversiteit bijdraagt aan een prettige en duurzame leefomgeving. 
Ecologen, waterbeheerders, ontwerpers en stedenbouwkundigen zullen daarom 
samen moeten gaan optrekken bij stedelijke ontwikkeling in relatie tot 
klimaatadaptatie. Duurzame wijkontwikkeling zal daarin samen met de bewoners en 
de gebruikers stapsgewijs vorm moeten krijgen. Met deze aanpak wordt direct 
draagvlak ontwikkeld hetgeen de doorloop van het plan naar uitvoering en de 
kwaliteit ten gunste komt. 
 
 
1.3 Positionering, kennisdomein en relevantie 
Delft is in de unieke positie dat het een keur aan technische wetenschappelijke 
instituten herbergt en gaat de samenwerking met deze instituten intensiveren om 
deze vertaalslag op een creatieve wijze te maken. Waterkennis neemt daar een 
bijzondere positie in omdat waterbeheer een van de sleutels is in klimaatadaptatie 
en juist de waterkennis in Delft uniek is; uniek binnen Nederland maar ook uniek 
als wereldwijd exportproduct. 
Duidelijk is dat Delft veel te bieden heeft op het terrein van klimaatadaptatie om 
een inspirerend voorbeeld te worden met het project Klimaatadaptatie Delft als een 
van de eerste projecten onder het nieuwe logo Delft Blue Technology. 
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Het onderzoek en project richt zich op het ontwikkelen van een concrete aanpak 
voor klimaatadaptatie waarbij integrale oplossingen worden gezocht die direct 
leiden tot een kwaliteitsverbetering van de leefomgeving in de TU-wijk door te 
kijken naar kansen, mogelijkheden en combinaties van water groen en 
stedenbouwkunde. De aanpak en instrumenten die hiervoor worden ontwikkeld en 
de ervaringen die hierbij worden opgedaan kunnen in andere wijken en stedelijke 
gebieden worden ingezet om de klimaatopgave vormt te geven en maatschappelijke 
problemen die hieraan gerelateerd zijn op te lossen.  
 
 
1.4 Leeswijzer 
In dit projectplan worden eerst, in hoofdstuk 2, de State of the Art en de kaders 
van het project klimaatadaptatie neergezet. Hoofdstuk 3 beschrijft het plan van 
aanpak door het consortium Delft Spetterstad. In hoofdstuk 4 wordt het 
instrumentarium beschreven en in hoofdstuk 5 de onderdelen van de 
klimaatadaptatiestrategie. In hoofdstuk 6 volgt de planning en financiën.  
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2  Kaders & State of the Art Klimaatadaptatie Delft 
 
2.1 Inleiding 
Nederland krijgt door klimaatverandering te maken met extremere weercondities: 
stortbuien, langdurige droogteperioden en hittegolven (bijlage 1). Deze effecten zijn 
echer qua tempo en omvang onzeker. Door de relatieve traagheid en 
onomkeerbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen is het aanpassingsvermogen 
ervan beperkt.  
Klimaatbestendig ontwikkelen vraagt dus om vooruit kijken, het zo goed mogelijk 
inschatten van effecten, het inbouwen van flexibiliteit met betrekking tot 
aanpassing voor het geval dat de klimaatverandering anders of sneller verloopt dan 
verwacht1. 
 
Klimaatverandering kan verschillende negatieve effecten hebben: 
 effecten in de stad: hitte-overlast en toename energievraag, schade aan 

funderingen door daling van het grondwaterpeil bij langdurige droogte; 
 effecten op verkeer en vervoer: hinder door wateroverlast verkeer en 

binnenvaart (Schie); 
 effecten op landbouw en natuur: droogteschade en schade aan ecosystemen, 

verminderde waterkwaliteit; 
 effecten op gezondheid en welzijn: hittedoden en ziekten en plagen. 
 
Om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk te 
voorkomen of beperken, en de positieve gevolgen te kunnen benutten, moet bij de 
(her)inrichting van stedelijk gebied rekening worden gehouden met 
klimaatverandering. De sleutelwoorden hierbij zijn herstel van de veerkracht en 
flexibiliteit.  
 
De kwetsbaarheid van het stedelijk gebied voor klimaatverandering hangt wat 
betreft water samen met wateroverlast bij piekneerslag en watertekort bij lange 
periodes met weinig regenval. Daarnaast is er kans op slechtere waterkwaliteit 
alsmede schade aan funderingen door daling van het grondwaterpeil bij langdurige 
droogte. Langdurige droogte heeft ook effect op flora en fauna. 
De klimaatbestendigheid van het stedelijk gebied voor wateroverlast kan worden 
vergroot door ruimtelijke maatregelen, aanpassing van de riolering, aanleg groene 
daken, waterpleinen en waterstraten, inrichting van openbare ruimte met meer 
bergingscapaciteit door ondergrondse berging, open bestrating, groen en de aanleg 
of uitbreiding van open water. 
 
2.2 Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 
De gemeente Delft heeft een Structuurvisie opgesteld voor haar hele grondgebied: 
de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 (verder: de Structuurvisie). De 
Structuurvisie wordt in het najaar van 2009 definitief vastgesteld. Ze geeft een 
perspectief op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Delft op de 
langere termijn met 2030 als horizon. ‘Ruimte zien en ruimte maken’ is het motto 
van het coalitieakkoord 2006-2010. Dit motto is vertaald in een streefbeeld, dat de 
leidraad zal zijn bij het maken van keuzes over de verdere ruimtelijke ontwikkeling 
van Delft: Delft 2030 als verbonden dynamische duurzame stad.  

                                       
1 “Wegen naar een klimaatbestendig Nederland”Planbureau voor de leefomgeving, april 2009 
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Dit wil de gemeente Delft bereiken door aan nieuwe ontwikkelingen ruimte te geven 
in samenhang met de versterking van de ruimtelijke kwaliteiten van de stad. Het 
waardevolle landschap rondom de stad en de groen - blauwe verbindingen in de 
stad, zijn voor de leefbaarheid van Delft van vitaal belang. De gemeente Delft wil 
voorkomen dat de open ruimte in en rondom de stad verder inkrimpt en 
versnippert. Bij het bouwen kiest de gemeente Delft er daarom voor om een fors 
deel van de toekomstige opgave te realiseren door transformatie en 
herstructurering in het bestaande stedelijke gebied. Dit vraagt om nieuwe 
ruimtelijke principes gericht op kwaliteit en veel innovatiekracht. 
 
De nieuwe ruimtelijke principes voor de ontwikkeling van de stad zijn vanuit drie 
perspectieven uitgewerkt (samen de visie voor 2030):  
 Verbonden stad met een eigen identiteit (perspectief stad). 
 Veelkleurig palet van buurten (perspectief buurten). 
 Veelzijdig knooppunt in de Randstad Zuidvleugel (perspectief regio). 
Daarbij wordt steeds een koppeling gelegd tussen principes die zijn gericht op de 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit van bouwen en ontwikkelen 
(‘hoogdynamisch”: ‘rood’ en ‘grijs’) en principes die zorgen voor een versterking 
van de ruimtelijke kwaliteit van ontspannen en verblijven (“laagdynamisch”: ‘groen’ 
en ‘blauw’). 
 
In de Structuurvisie is nog geen keuze gemaakt uit de alternatieven en varianten en 
de daarbinnen onderzochte locaties en opgaven. De alternatieven en varianten 
geven de marge weer waarbinnen de ontwikkelingen onder voorwaarden plaats 
kunnen vinden. In beide alternatieven zijn woningbouwlocaties in het zuidoosten 
van Delft opgenomen.  
 
2.3 Bestemmingsplannen 
Het belangrijkste instrument voor de vormgeving van het ruimtelijk beleid is het 
gemeentelijk bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is het enige ruimtelijke plan 
dat bindend is voor burgers en voor de opsteller. Zo fungeert het bestemmingsplan 
als toetsingskader bij de verlening van bouwvergunningen krachtens de Woningwet, 
kent het de mogelijkheid te bepalen dat voor bepaalde werken en werkzaamheden 
een aanlegvergunning nodig is en biedt het een titel voor onteigening. In een 
bestemmingsplan wordt – voor zover dit voor een goede ruimtelijke ordening nodig 
is – de bestemming van de binnen het plangebied vallende gronden aangewezen en 
worden zo nodig voorschriften gegeven voor het gebruik ervan alsmede van de zich 
erop bevindende opstallen. Een bestemmingsplan moet tenminste iedere tien jaar 
worden herzien. Het bestemmingsplan wordt indien van toepassing aan het 
gemeentelijk structuurplan getoetst. Het bestemmingsplan heeft van oudsher vooral 
een beschermend karakter: het bevorderen van een goede ontwikkeling door 
schadelijke activiteiten te weren. 
 
In 2003 is door de gemeenteraad besloten om de Delftse bestemmingsplannen 
versneld te actualiseren. Daarbij is ook besloten om het aantal plannen (120) 
drastisch terug te dringen. Deze actualisatie is nog gaande. De gemeente moet 
uiterlijk per 1 juli 2013 voor het hele gebied over actuele bestemmingsplannen 
beschikken (niet ouder dan 10 jaar). De wijze van bestemmen is geregeld in het 
Handboek Bestemmingsplannen, momenteel de versie uit 2007. Dit handboek wordt 
nog aangepast aan de laatste standaarden (SVPB2008). In het bestemmingsplan 
worden alleen ontwikkelingen meegenomen die naar verwachting binnen de 
bestemmingsplanperiode kunnen worden gerealiseerd. 
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2.4 Visie openbare ruimte 
Deze Visie Openbare Ruimte is een uitwerking van de Ruimtelijke Structuurvisie 
Delft en volgt evenals die structuurvisie de thema’s: verbonden, duurzaam en 
dynamisch. De nota geeft een samenhangende visie op de verschillende sectorale 
ambities op het gebied van openbare ruimte en legt het verband tussen deze 
ambities en de kenmerken van onderdelen van de stad. De visie benoemt opgaven 
en ambities en vormt de onderlegger en het toetsingskader voor projecten, 
programma’s en toekomstig beleid in de openbare ruimte. Het beoogde effect van 
de Visie Openbare Ruimte is het verbeteren van de openbare ruimte van de stad 
qua gebruik, ontwerp, inrichting en beheer. 
 
Als eerste stap naar de Visie Openbare Ruimte, is een Ambitienota opgesteld. 
Daarin zijn de ambities benoemd van de gemeente Delft voor de openbare ruimte 
en per ambitie de opgaven en uitgangspunten geformuleerd. Om keuzes te kunnen 
maken en een visie op te stellen zijn prioriteiten gesteld en is aangegeven welke 
ruimtelijke en functionele kwaliteit gewenst is. De ambities zijn geordend volgens 
de drie thema’s die samen het streefbeeld van Delft borgen: duurzaam, verbonden 
en dynamisch. 
 
Duurzaam: Deze ambitie spreekt zich uit over een toekomstgerichte opbouw van de stad en een 
duurzame inrichting van de openbare ruimte. 
 
Verbonden: De kwaliteit van de openbare ruimte van een stad betreft niet alleen de afzonderlijke 
straten en pleinen, maar het stelsel van openbare ruimtes als geheel en hun betekenis. Leesbaarheid 
van een stad betekent dat duidelijk te herkennen is welke rol wegen, straten, pleinen en groen hebben 
op verschillende niveaus in de stad. 
 
Dynamisch: Verblijven in de stad en buurt krijgt de prominente rol die het verdient. Het is van groot 
belang dat de openbare ruimte goed toegankelijk is en uitnodigt tot ontmoeting en verblijf. Openbare 
ruimte is meer dan verplaatsingsruimte, meer dan wegen en verbindingen, meer dan steen en groen. 
Het is een onderdeel van de ruimte voor wonen, werken, spelen en uitgaan; onderdeel van de 
leefomgeving van de bewoners en bezoekers van Delft. De behoefte aan het meer bruikbaar maken 
van de (beperkte) openbare ruimte voor verblijven en ontmoeten is groot. 
 
2.5 Beheerplannen 
Het beheerplan is het taakstellende document voor de uitvoering van de beheer- en 
onderhoudswerkzaamheden. De realisatie van vastgelegde beheerdoelstellingen 
vindt plaats op basis van de jaarlijkse (wijk)onderhoudsplannen. Het beheerplan 
speelt daarnaast een belangrijke rol in de beleidsverantwoording van het college 
van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad.  
 
De beheercyclus 
De actuele inrichting van de openbare ruimte is een momentopname van het 
cyclische proces van stedelijke ontwikkeling. Na de besluitvorming een object te 
realiseren, wordt een ontwerp gemaakt, technisch uitgewerkt en vervolgens 
gerealiseerd. Het object wordt tot aan het eind van zijn levensduur onderhouden. 
Meestal betreft dit de technische levensduur. Het komt regelmatig voor dat 
maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding geven om een object eerder te 
vervangen. 
 
Het eind van de technische levensduur wordt bereikt als de reguliere 
onderhoudswerkzaamheden niet meer toereikend zijn om het object (tegen 
acceptabele kosten) aan de functionele en technische eisen te laten voldoen.  
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Het eind van de maatschappelijke levensduur wordt bereikt als het object niet meer 
aan de maatschappelijke eisen voldoet. (Wensen van bewoners en bedrijven, 
nieuwe wetgeving, veranderd beleid, etc.). Aan het eind van de levensduur wordt 
op basis van de actuele wensen (beleid) opnieuw besloten wat er met het object 
gaat gebeuren. Het gaat dan om verwijderen, renoveren (min of meer in de 
uitgangssituatie terugbrengen) of iets geheel anders maken. 
 
2.6 Projectdoelstelling klimaatadaptatie Delft 
Op basis van de geschetste opgaven en kaders is de doelstelling van het projectplan 
klimaatadaptatie Delft: 
 
Het ontwikkelen van een klimaatadaptatiestrategie die inpasbaar is in integrale 
gebiedsontwikkelingsprojecten. De strategie bevat een methodiek met daaraan 
gekoppeld diverse kenniselementen (overzicht innovatieve maatregelen, benchmark 
klimaatadaptatie,indicator ruimtelijke kwaliteit, watersysteemanalyses).  
De kenniselementen worden geïntegreerd in het eindproduct van de studie: een 
serious game waarmee door het spel te spelen gebiedsontwikkelingsprocessen 
kunnen worden ondersteund. Deze ondersteuning betreft het vergroten van 
draagvlak voor een bepaalde ontwikkeling en een groter begrip voor de positie van 
de diverse betrokken actoren. De game wordt in deze studie toegepast in de pilot 
Delft Zuid-Oost. 
 
De Delftse strategie richt zich ondermeer op de revitalisering van de stadswijken, 
het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en verbetering van de fysieke 
leefomgevingskwaliteit. Er ligt een koppeling met energiezuinig bouwen en nieuwe 
technologieën om duurzame energie te winnen, zoals zonnecellen of warmte-koude-
opslag. 
 
De kennis die in de studie wordt ontwikkeld zal dus worden aangewend voor een 
concrete ontwikkeling en daarmee doorstromen richting actoren en 
geïnteresseerden binnen en buiten de regio Haaglanden. Over de resultaten zal 
uitgebreid (inter)nationaal worden gepubliceerd. 
 
 
2.7 Onderzoeksdomein en kennisvragen  
De stad is een complex systeem van fysieke, economische en sociale structuren; 
een systeem dat ook nauw verbonden is met het landelijk gebied eromheen en met 
de stedelijke structuur in het omliggende gebied. Veel onderdelen hangen met 
elkaar samen. Onderzoek naar klimaatadaptatie zal zich moeten richten op de 
verschillende schalen die we in de stad onderscheiden (gebouw, straat, wijk, stad, 
stedelijke agglomeratie) en op de interactie daartussen. Ook de tijdsdimensie is 
belangrijk. In de stad worden meestal investeringen gedaan voor de lange duur 
(riolering, gebouwen, openbare ruimte, infrastructuur van wegen, water en ICT 
e.d.). Willen die investeringen rendabel zijn en een bijdrage blijven leveren aan een 
duurzame en leefbare stad, dan moet nu al bij planning, ontwerp en beheer 
rekening worden gehouden met het klimaat van de toekomst met alle 
onzekerheden die daaraan verbonden zijn. Transities in de stad met een andere 
inrichting en ruimteverdeling zijn vaak alleen mogelijk als er zich gelegenheden 
voordoen als herstructurering, groot onderhoud aan de riolering of de herinrichting 
van een park of straat. Klimaatadaptatie is dan ook een continu proces. Een 
mogelijke benadering voor klimaatadaptatie is die van de beleidscyclus. 
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Klimaatscenario’s

Bepalen 
klimaatopgave

Opstellen 
maatregelenpakket

Evaluatie
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Implementatie 
maatregelen

Klimaatscenario’s

Bepalen 
klimaatopgave

Opstellen 
maatregelenpakket

Evaluatie
maatregelen

Implementatie 
maatregelen  

Figuur 1: Cyclisch proces klimaatadaptatie 

 
Dit proces begint met het bepalen van de ‘klimaatopgave’. Hieronder wordt 
verstaan de noodzakelijke ruimtelijke aanpassingen als gevolg van 
klimaatverandering, de modelmatig onderbouwde noodzaak voor berging, afvoer en 
gemaalcapaciteit en de ontwerpcriteria voor groen. Op basis van de omvang van de 
opgave en de kansen in de stad (herinrichting of groot onderhoud aan wegen, park, 
gebouwen of riolering) kan een uitvoeringsprogramma ontwikkeld worden die een 
verdere investering in de veerkracht van het systeem betekenen. Onderdeel van 
het uitvoeringsprogramma is een communicatie-, samenwerking- en 
participatietraject met burgers en bedrijven. Zodra inzichten in de klimaatscenario’s 
veranderen (snelheid of omvang van de klimaatverandering), begint de cyclus 
opnieuw.  
 
In dit projectplan wordt gekozen voor een meer dynamische aanpak waarbij de 
principes van interactieve planvorming en uitvoering2 worden toegepast.  
 
 
Beleid

Visie

Planvorming

Ontwerp

Uitvoering

Beheer  
 
figuur 2: interactieve uitvoering 

 
De interactieve planvorming heeft als nevendoel dat de bewustwording verder 
wordt vergroot en dat het zogenaamde klimaatadaptief denken wordt gestimuleerd. 
                                       
2 Proefschrift Universiteit Twente van G.D. Geldof, ‘Omgaan met complexiteit bij integraal 
waterbeheer’. 
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2.7.1 Kennisvragen 
Het is belangrijk om de invloeden van klimaatverandering op het stedelijk gebied en 
de mogelijke adaptatiemaatregelen te bestuderen. Tijdens normale condities zijn 
steden warmer dan het omliggende gebied, klimaatverandering versterkt dit effect 
en kan zorgen voor Hitte-eilanden. Als gevolg van hittestress, kan de agressie 
toenemen, de arbeidsproductiviteit dalen en zal het stadse leven meer buitenshuis 
plaatsvinden wat vraagt om een andere inrichting. 
 
Naast hogere temperaturen zullen steden vaker te maken krijgen met overlast 
veroorzaakt door grote hoeveelheden neerslag in een korte tijd. Dit wordt verergerd 
doordat een groot deel van het gebied bestaat uit verhard oppervlak en ruimte voor 
waterberging beperkt en duur is. Daarnaast zijn veranderingen binnen stedelijke 
gebouwde omgeving vaak processen die lang duren. Dit leidt tot stedelijke 
wateroverlast: hogere kans op ‘water op straat’ en grondwateroverlast. In perioden 
van droogte kan de grondwaterspiegel dalen wat kan leiden tot problemen met de 
fundering van woningen. 
 
Klimaatverandering zal leiden tot een ander leefmilieu in het stedelijk gebied. 
Adaptatiemaatregelen op zowel het niveau van gebouwen en het niveau van de 
ruimtelijke configuratie van de stad als door de introductie van meer water en 
groen in de stad kunnen naar verwachting een bijdrage bieden om de effecten op 
de leefomstandigheden te beperken.  
 
Met de uitvoering van dit projectplan worden de volgende kennisvragen 
beantwoordt: 
 Hoe kan het cyclisch proces voor klimaatadaptatie geïntegreerd en verankerd 

worden met de reguliere vaststellingscyclus voor bestemmingsplannen en de 
herstructureringsopgave in een gebied? 

 Hoe kan toekomstgericht worden ingericht – ruimte voor klimaatadaptatie – 
zonder verlies van (ruimtelijke) kwaliteit en tegen acceptabele kosten (afweging 
maatschappelijk verantwoord)? 

 Welke rol speelt de klimaatadaptatiestrategie bij de afweging van varianten in de 
milieueffectrapportage? 

 Leidt de ontwikkelde klimaatadaptatiestrategie tot een klimaatadaptief denken 
en doen bij de stakeholders (m.a.w. beklijft het geleerde voor de lange duur)? 

 Hoe kunnen – gedurende de verschillende fasen van het proces en uitvoering – 
de relevante stakeholders worden betrokken bij de realisatie van de 
klimaatadaptatiestrategie binnen de kaders van het project-MER en 
bestemmingsplan(nen)? 

 Wat is de meerwaarde van het concept van interactieve uitvoering voor de 
realisatie van de klimaatadaptatiestrategie? 

 Hoe worden water en groen optimaal gecombineerd om maximaal bij te dragen 
aan klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving (met behoud van kwaliteit)? 

 Welke rol kan een exploitatieplan of overeenkomst spelen bij de realisatie van de 
klimaatadaptatiestrategie? 

 
 
2.8 Relatie met andere projecten en programma’s 
Binnen het project wordt gebruik gemaakt van kennis die in andere projecten is of 
wordt ontwikkeld. Zo is een van de te gebruiken instrumenten de watergame 
waarvoor de basis is gelegd in het Leven met Waterproject Watergame Tiel-Oost en 
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een verdiepingsslag zal gaan plaatsvinden binnen het projectvoorstel Watergame, 
waterbeheer in gebiedprocessen in de gemeente Rijswijk. De klimaatbarometer en 
adaptatieladder worden ontwikkeld door de Flood Resilience Group van het IHE 
onder leiding van Prof. Chris Zevenbergen. Ook hier zal een koppeling plaatsvinden 
met afgeronde of nog lopende projecten als Klimaatbestendig Nederland - Stedelijk 
(van het Planbureau voor de Leefomgeving), MARE (Interreg 4b, vervolg op LMW 
project Urban Flood Management) en LMW brugatelier Wielwijk Klimaatbestendig. 
Deze koppeling zorgt voor een hefboomwerking van kennis en middelen. 
 
Voor het onderdeel interactieve uitvoering zal aangesloten worden bij de geleerde 
lessen van het gelijknamige Leven met Water project.  
 
Het projectplan zal onderdeel uitmaken van het onderzoeksprogramma van het 
Waterkader Haaglanden. Het samenwerkingsverband Waterkader Haaglanden is op 
initiatief van het Stadsgewest Haaglanden ontstaan naar aanleiding van de 
problematiek met de wateroverlast eind jaren negentig. Deze samenwerking heeft 
in februari 2006 geleid tot een Regionaal Bestuursakkoord Water, dat moet leiden 
tot het op orde hebben van het watersysteem in 2015. Onderkend is dat innovaties 
nodig zullen zijn voor deze sterk verstedelijkte regio. Dit heeft in 2006 geleid tot de 
oprichting van een programmabureau dat een onderzoeksprogramma met subsidie 
van het Rijk heeft ontwikkeld: “Ruimte voor water en economie in Haaglanden”. Dit 
onderzoeksprogramma is gekoppeld aan uitvoering door middel van proeftuinen. In 
totaal zijn nu 7 proeftuinen aangewezen voor de gebiedstypen Glas, Gras en Stad. 
Het zijn: Waalblok, Midden Delfland, Oranjepolder, Poelpolder, Noordpolder, 
Plaspoelpolder en Rijswijk-Zuid. Delft zou de 8ste proeftuin worden. 
 
Het programmabureau Waterkader Haaglanden is ook verantwoordelijk voor het 
onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat voor de hotspot Haaglanden. De 
specifiek ontwikkelde kennis van meerdere onderdelen van het 
onderzoeksprogramma van Waterkader Haaglanden is bruikbaar als input voor het 
projectplan Klimaatadaptatie Delft. Vooral de onderdelen binnen het generiek 
onderzoeksprogramma inzake de effecten van klimaatverandering en 
klimaatadaptatie zijn relevant (voorstellen HSHL05 en HSHL06/12). Het projectplan 
Klimaatadaptatie Delft gebruikt deze kennis over de effecten van 
klimaatverandering voor onderzoek naar (geaccepteerde) adaptatiemaatregelen in 
de bestaande stad. De ontwikkelde kennis wordt gedeeld binnen (en buiten) het 
samenwerkingsverband van het Waterkader Haaglanden  
 
Vernieuwend aan het Delftse projectplan is dat een klimaatadaptatiestrategie wordt 
ontwikkeld voor de bestaande stad met alle relevante stakeholders. Deze strategie 
wordt geïntegreerd met ruimtelijke procedures en planvormingsprocessen teneinde 
zorg te dragen voor verankering. De klimaatadaptatiestrategie wordt binnen een 
pilotgebied ontwikkeld. Binnen het pilotgebied zal de adaptatiestrategie gekoppeld 
worden aan de procedures voor de project-MER en de bestemmingsplannen. 
Daarnaast worden de resultaten zoveel mogelijk geconcretiseerd in 
ontwikkelingsplannen van stakeholders middels het instrumentarium van 
interactieve uitvoering.  
Omdat in de toekomst mogelijk meer ruimte nodig is om de gevolgen van 
klimaatverandering tegen te gaan, is ook dit onderwerp van het projectplan. Het 
projectplan heeft als ondertitel meegekregen: Toekomstgericht inrichten.  
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3 Plan van Aanpak  
 
3.1 Inleiding 
De gemeente Delft wil samen met het Hoogheemraadschap van Delfland, de 
onderwijs- en kennisinstellingen en andere relevante partijen een gedragen 
klimaatadaptatiestrategie ontwikkelen en klimaatadaptief denken binnen en buiten 
de organisatie stimuleren. De klimaatadaptatiestrategie wordt ontwikkeld binnen 
het deelgebied Delft Zuid-Oost en daarna toegepast in de rest van de stad. Met dit 
project wordt een bijdrage geleverd aan het etaleren en herpositioneren van Delft 
als waterkennisstad en koploper van Nederland op het terrein van klimaat 
adaptatie, mede via Delft Blue Technology en Dutch Delta Design 2012. 
 
De klimaatadaptatiestrategie wordt ontwikkeld met de stakeholders binnen het 
pilotgebied. Het proces om te komen tot de adaptatiestrategie wordt gekoppeld aan 
de op te stellen milieueffectrapportage en vast te stellen bestemmingsplannen.  
 
3.2 Pilotgebied Delft Zuid-Oost 
Delft zet in op de verdere ontwikkeling van de creatieve kenniseconomie. Voor het 
woonbeleid betekent dit dat kenniswerkers, (startende) ondernemers en studenten 
van de TU en de in Delft gevestigde hogescholen voldoende mogelijkheid moeten 
hebben zich in Delft te vestigen en te huisvesten. Door de internationale status van 
de TU betreffen dit ook studenten uit het buitenland.  
 
Het gebied Delft Zuid-Oost (figuur 3a) maakt deel uit van het Technologisch 
Innovatief Complex Delft (TIC). De transformatie van verouderde onderwijs- en 
onderzoeksfaciliteiten van de TU naar woonfuncties past bij de aanhechting van het 
TIC aan de stad. Omdat het functioneren van de TU en daarmee het TIC mede 
afhankelijk is van het aantrekken van (buitenlands) toptalent en de huisvesting 
hiervan vanwege een gebrek aan voorzieningen problematisch is, dient in de 
transformatieslag voldoende ruimte te worden gecreëerd voor studentenhuisvesting 
alsmede met de huisvestingswensen van expats/kenniswerkers.  
 
De komende jaren worden voor een aaneengesloten samenhangend gebied in Delft 
Zuidoost, bestemmingsplannen opgesteld waarmee de bouw van meer dan 4.000 
nieuwe (studenten)woningen mogelijk wordt gemaakt. Gekoppeld aan de 
vaststelling van de betreffende bestemmingsplannen zal de procedure van de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen. Het betreft de 
bestemmingsplangebieden TU-Noord, TU-Midden, TNO-Zuidpolder en het 
noordoostelijke deel van Schie-oevers.  
 
De ontwikkelingen in dit gebied (figuur 3b), de MER en de mogelijkheid om de 
resultaten in de ruimtelijke plannen vast te leggen, maken het gebied Delft Zuid-
Oost bij uitstek geschikt als pilot voor de ontwikkelingen van een 
klimaatadaptatiestrategie voor Delft. Juist in het gebied waar door de kennis- en 
onderwijsinstellingen hoogwaardige kennis wordt ontwikkeld over klimaatadaptatie, 
moet deze kennis worden toegepast. Gesteld kan worden dat de partijen in dit 
gebied een voorbeeldfunctie hebben. Het in de praktijk brengen van deze 
voorbeeldfunctie leidt tot een nationale en internationale uitstraling.  
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figuur 3:a. MER- en bestemmingsplangebieden          b. overzicht ontwikkelingen 
 
Samenvattend: 
 Dit is een grote kans met een enorme wateropgave, waarin veel ruimte en 

mogelijkheden zijn voor interactie met stakeholders waaronder inwoners van 
TU-Noord en experts uit Delft; 

 Mogelijkheid voor een proeftuin, etalage en entree voor de TU en de 
kennisinstituten in de eigen ‘voortuin’; 

 Naast wonen, werken, openbare ruimte en recreatieve functies in TU wijk ook 
ontwikkeling van een duurzame jachthaven aan de Schie. 

 
3.3 Aanpak en proces klimaatadaptatiestrategie 
Wanneer klimaatadaptatie gaat leven onder een grote groep betrokkenen, versterkt 
het draagvlak voor plannen. Maar hoe bereik je brede participatie? Het gaat om 
complexe materie. Een maatregel heeft in de ene situatie nut terwijl dezelfde 
maatregel elders bijna geen effect sorteert. Bovendien werken meerdere 
maatregelen op elkaar in en is daardoor het gezamenlijk effect moeilijk te bepalen. 
De inzichten in de samenhang tussen de processen zijn van oudsher het domein 
van de experts. De vraag is dan ook hoe we die kennis en inzichten zo beschikbaar 
kunnen maken dat ze de ideeënvorming bij alle stakeholders kan versterken? 
 
Men zou kunnen denken dat deze vraag al vaak is opgelost. Er wordt immers overal 
over klimaatadaptatie nagedacht. Toch is dat niet zo. Er is veel discussie maar de 
uiteindelijke uitkomst blijft vaak steken bij een opsomming van mogelijke 
innovatieve maatregelen. In Delft gaan we daar verandering in brengen met de 
ontwikkeling van een laagdrempelig maar technisch hoogstaande “ClimateGame”. 
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Figuur 4: ClimateGame, met een 3D visualisatie van het gebied. 
 
Waarom gaat dat lukken in Delft? Omdat de kennisdichtheid, juist op het gebied 
van watereffectstudies, ruimtelijke ordening en bouwen bijna nergens zo groot is. 
Door beide typen kennis te combineren in een game ontstaat een resultaat groter 
dan de som der delen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de kennisinstituten 
laten in de game concreet zien wat ze in huis hebben en wat ze voor de stad 
betekenen. En Delft kan het waterideeën-potentieel van ook niet-specialisten 
aanboren en gebruiken bij de inrichting van haar leefomgeving.  
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Figuur 5: Dynamisch proces klimaatadaptatiestrategie pilot Delft Zuid-Oost 
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In paragraaf 2.4 is het cyclische proces van klimaatadaptatie weergegeven: aan de 
hand van de opgave worden maatregelen geïdentificeerd die na implementatie 
worden geëvalueerd. In figuur 5 is deze cyclus nader uitgewerkt tot een 
processchema van de pilot Klimaatadaptatie Delft Zuid-Oost. Het beschrijft het tot 
stand komen van adaptatiestrategie en een pakket aantrekkelijke, kansrijke en 
effectieve maatregelen en de verankering daarvan in de MER en het op te stellen 
bestemmingsplan, dan wel in het meerjarenprogramma voor groot onderhoud aan 
de infrastructuur.  
 
3.4 Milieu Effect Rapportage en bestemmingsplan 
Voor het pilotgebied wordt een project-MER uitgevoerd en wordt een (of meerdere) 
bestemmingsplan(nen) vastgesteld. Het proces van klimaatadaptatie haakt in op de 
te volgen procedures. 
 

Termijnen PG/SG anderen Termijnen IN/BG Anderen IN/BG Anderen Termijnen
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6 wkn
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9 wkn
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richtlijnen

13 wkn Richtlijnen

Opstellen MER
Opstellen concept 

O-BP

Adaptatie-
strategie
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Inspraak/

advies
6 wkn

Bekendmaking 
MER

Overleg art. 10 
BRO

5 wkn

6 wkn
Inspraak/

advies

5 wkn
Toetsings-advies 

Cmer

Ter visie 6 wkn

Evaluatie
programma

Vaststellen
best.plan

Goedkeuring 6 mnd

Beroep 6 wkn

Evaluatie 
milieugevolgen

Klimaatopgave
1) watergebied

studie
2) klimaat-
barometer

Klimaatadaptatie MER Bestemmingsplan
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Informatie

Implementatie strategie

PG = Projectgroep
SG = Stuurgroep

IN = Initiatiefnemer
BG = Bevoegd gezag

Cmer = Commissie voor de MER

Gebiedsproces

Opstellen 
ontwerp best.plan

 
Figuur 6: procedure klimaatadaptatie, MER en bestemmingsplan 
 
 
3.5 Interactieve Uitvoering 
Veel integrale plannen in Nederland sterven in schoonheid. Oorzaken onder meer: 
het draagvlak voor een plan blijkt kleiner wanneer de plannen in een beslissend 
stadium komen en concreter worden, of subsidies en regels blijken bij nader inzien 
niet met elkaar te verenigen. Ook is er te weinig bekend over risicoperceptie in 
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relatie tot waterbeheer, waardoor initiatiefnemers voor verrassingen komen te 
staan.  
 
Interactieve uitvoering, waarbij parallel aan de voorbereiding de uitvoering al start, 
kan een bijdrage leveren aan het verkorten van de implementatietijd. Daarbij is het 
belangrijk om de knelpunten in planvorming en uitvoering in een vroegtijdig 
stadium te onderkennen en adequaat op te lossen. 
 
Het project Leven met Water project ‘Interactieve Uitvoering’ geeft een methodiek 
die kan helpen bij het in praktijk brengen van deze procesaanpak. Belangrijke 
aspecten zijn reguliere werkprocessen doorbreken, bestuurlijke aanknopingspunten, 
actorenanalyse, praktijktoepassing. De methodiek kan een nuttige bijdrage leveren 
in de planvorming rondt het gebied Delft Zuid-Oost en elementen worden verwerkt 
in de ClimateGame. Spelsimulaties zijn uitermate geschikte om onzekerheden en de 
bestuurlijke context van verschillende actoren te simuleren. De deelnemers worden 
gewezen op mogelijke gevaren, kansen en kunnen experimenteren in een veilige 
virtuele omgeving. 
 
 
3.6 Projectorganisatie 
 
3.6.1 Projectgroep 
De projectorganisatie bestaat uit een projectgroep met alle partijen en leden van 
het consortium. Dit zijn: 

 
Organisatie Naam Specialisme en inbreng 
Gemeente Delft René van der 

Werf 
Gebieds- en watersysteemkennis.   
Ambtelijk penvoerder en lid van de 
begeleidingscommissie. 

Hoogheemraadschap 
van Delfland 

Saskia 
Jouwersma 

Watergebiedsstudie; De regionale 
wateropgave doorvertalen naar het 
stedelijke gebied op korte en lange 
termijn. 

Waterkader 
Haaglanden 

Carl Pauwe Programmamanagement 
praktijkontwikelingsprogramma 

Deltares Elgard van 
Leeuwen 

Toegepaste kennisontwikkeling 
stedelijk water en watermodellen.  

UNESCO  IHE Chris 
Zevenbergen/ 
Berrie 
Gersonius 

Toegepast wetenschappelijk 
onderzoek met de 
klimaatbestendige inrichting van 
stedelijk gebied. Partner in KvK, 
klimaat in de stad, onderzoek en 
Adaptable Cities van Delta in 
Transities 

RO2 Maxim Knepfle Ontwikkelgroep voor serious 
gaming, ontwikkeling van Climate 
game. 

ABF &  
Bloembergadvies  

Jan Brouwer en 
Jan Bloemberg 

Stedenbouwkundigen met ervaring 
op het terrein van beleidstudies op 
het snijvlak van ruimtelijke ordening 
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en water en participatieprocessen. 
Bureau opMaat Hiltrud Potz Stedenbouwkundig architect met 

kijk en ervaring  op het terrein van 
plek voor water in de stedelijke 
woonomgeving en innovatieve 
maatregelen. 

Leven met Water Bert Satijn Programmamanagement 
kennisontwikkelingsprogramma. 

CURNET Udo Greuter Procesmanagement, communicatie 
en kennisdoorwerking. 

 
De projectgroep komt eenmaal per 2 maanden bijeen onder regie van Gemeente 
Delft in samenspraak met ambtelijke begeleidingscommissie (zie 3.6.2). De 
bijeenkomsten bestaan uit werksessies- en ateliers over:  
 de klimaat- en wateropgave 
 de klimaatadaptatiestrategie 
 de ontwikkeling en toepassing van de climate game binnen Delft Zuid-Oost 
 het gebieds- en participatieproces binnen Delft Zuid-Oost 
 de overall aanpak en planning 
 de stappen naar interactieve uitvoering 
 kennisontwikkeling- en doorwerking van de lessen. 

 
3.6.2 Ambtelijke begeleidingscommissie 
In de begeleidingscommissie nemen de financiers van het project zitting om op die 
wijze sturing te geven aan de projectuitvoering. Dit zijn in elk geval: 

• Carl Paauwe, Waterkader Haaglanden 
• Bert Satijn, Leven met Water 
• Saskia Jouwersma, Hoogheemraadschap van Delfland 
• René van der Werf, Gemeente Delft 

 
Met de begeleidingscommissie vindt periodiek overleg plaats. Hierbij komen in ieder 
geval aan de orde: (tussen)resultaten, vervolgstappen, voortgang planning en 
budget e.d. De begeleidingscommissie stuurt op basis van de bevindingen en 
adviezen van het projectteam, het project. Het project zal geagendeerd worden in 
bestaande bestuurlijke overleggen. 
 
3.6.3 Kernteam 
Het organiserend kernteam bestaat uit: 

• René van der Werf, opdrachtgevende penvoerder namens Gemeente Delft 
• Claire van der Wal, Ruimtelijke Ordening Gemeente Delft  
• Maxim Knepflé, (RO2) projectleider Climate Game namens RO2, Deltares, 

UNESCO-IHE 
• Udo Greuter (CURNET), procesmanagement, kennisdoorwerking en 

communicatie.  
 
Vanuit en door het kernteam worden (bilaterale) werkoverleggen gevoerd met 
leden en partijen van de projectgroep voor de integratie en productie. 
 
3.7 Communicatie en kennisdoorwerking  

Binnen het project wordt gewerkt in werkateliers. Gedurende het project worden 
expert en professionals van betrokken organisaties gevraagd om via een tweetal 
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workshop kennis en ervaringen te halen, brengen en delen in een interactieve 
werkvorm.  
In de slotfase zal een grootschalige workshop worden georganiseerd op locatie 
voor alle geïnteresseerden in de regio Haaglanden. Onderzocht wordt in hoeverre 
hierbij samengewerkt kan worden met het netwerk Kennis voor Klimaat en 
Klimaat in de Stad van VROM.  
 
Tijdens de kennis- en slotconferentie van het programma Leven met Water op 14 
januari 2010 zal het project zich aan het grote publiek presenteren. Doel is om 
andere waterschappen en organisaties te laten zien hoe binnen Delft 
samengewerkt wordt aan klimaatadaptatie en het delen van de lessen en kennis 
die daarbij worden opgedaan. Medio februari ‘010 zal een artikel gepubliceerd 
worden in een relevant tijdschrift over de het project, de samenwerking, aanpak 
en innovatieve ideeën voor klimaatadaptatie. 
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4 Instrument ‘ClimateGame’ 
 
Hoe gaan we de pilot klimaatadaptatie Delft Zuid-Oost concreet ondersteunen? Veel 
kennis is beschikbaar in gebiedstudies, simulaties en de hoofden van experts. De 
uitdaging is om deze samen te voegen tot een geheel en begrijpbaar de 
presenteren aan een breed publiek. Juist hierin kan een “ClimateGame” goed 
faciliteren. Aan de voorkant wordt de problematiek op een gebruikersvriendelijk 
manier gepresenteerd en aan de achterkant draait het op de input van 
geavanceerde simulaties. 
 

 
Figuur 7: De ClimateGame als interface tussen gebruikers en data 

 
Naast expertise op watergebied is het ook belangrijk om andere dimensies van de 
ruimtelijke inrichting hierin te betrekken, zoals vastgoed ontwikkelingen, milieu 
effecten, sociale leefbaarheid, etc. 
 
4.1 Inzetbaarheid game 
Het ‘ClimateGame’ is vervolgens inzetbaar in verschillende workshops. Tijdens een 
workshop gaan stakeholders aan de slag met de gebiedsinrichting. In het spel 
kunnen ook meerdere rollen worden gedefinieerd ieder met zijn eigen belangen en 
opgaven. Zo zal de “gemeente” een andere belangen hebben dan een 
“projectontwikkelaar”. Het spel maakt de opgaven visueel en inzichtelijk maar laat 
gelijk ook de meerwaarde zien van een integrale gebiedinrichting. Alleen komt een 
stakeholder er, net zoals in de realiteit, niet uit.  
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Figuur 8: Samen het gebied inrichten en oplossingen bediscussiëren. 

In hoofdlijnen doorloopt men in de game de volgende stappen: 
• Bij het opstarten krijgt de speler eerst uitleg over het gebied en de opgave 

door middel van plaatjes en tekst. 
• De speler gaat vervolgens zelf aan de slag met de opgave die hoort bij 

zijn/haar rol. Iedere rol heeft unieke bouwstenen/maatregelen op het gebied 
van stedenbouw, waterbergingen, infrastructuur, etc.  

• Ook zal men andere spelers tegen komen die een andere rol vervullen. Dit 
kan conflicten opleveren in ruimtelijke of financiële zin, waar men 
gezamenlijk uit zal moet komen. Voorbeeld: een projectontwikkelaar die 
bijdraagt aan de waterberging die zijn nieuwe locatie droogt houdt. 

 

 
Figuur 9: Rode gebied signaleert een ruimtelijk conflict. In dit geval een watergang en huizen. 
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• Het instrument helpt hierbij door het geven van extra informatie bijvoorbeeld 
in de vorm van kaart overlays (satelliet, hoogtekaart, etc). 

• Het onderliggende modelinstrument bepaalt de effecten van de maatregelen 
scoort deze in termen van prestatie indicatoren. Deze geven op een aantal 
vlakken (financieel, waterberging, milieu, woningopgave, sociale 
leefbaarheid, etc.) aan hoe goed de huidige gebiedsinrichting is. 

• De spelers zal realiseren dat sommige maatregelen veel effectiever zijn of 
soms nodig zijn. Maar ook kan men met een unieke oplossing komen door 
een unieke inrichting te maken.  

• Gedurende de workshop zullen een aantal interventies plaatsvinden door de 
spelbegeleiding. Hierin worden spelers gevraagd keuze uit te leggen en hoe 
die zich relateren tot de realiteit.  

• Aan het einde presenteren de spelers hun uiteindelijke integrale inrichting. 
Deze wordt besproken met experts en de resultaten kunnen worden 
bewaard. 
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5 Onderbouwing ClimateGame 
 
De ClimateGame zal onder de motorkap grotendeels voortbouwen op de Watergame 
(www.watergame.nl). Deze applicatie is ontwikkeld door RO2 in combinatie met 
Deltares en heeft veel soortgelijke simulatie. In deze nieuwe ClimateGame worden 
echter meer factoren meegenomen die in Delft relevant zijn. 
 
De klimaatopgave die input en vertrekpunt is voor de ClimateGame zal in een van 
de eerst werksessies worden bepaald op basis van de watergebiedstudie, de 
klimaatbarometer en de adaptatielader. 
 
5.1 Prestatie-indicatoren 
In de game worden ruimtelijke ontwerpen beoordeeld op diverse indicatoren. 
Samen vormen de scores op deze indicatoren een beoordeling van het ingevoerde 
plan. Tijdens het spel wordt het plan door de spelers steeds aangepast met als doel 
de ‘eigen’ en overall score te verhogen. Indicatoren zijn bijvoorbeeld kans op 
wateroverlast, hittestress, ruimtelijke kwaliteit en kosten. 
Naast deze indicatoren die aansluiten bij het perspectief van de spelers zijn er 
samengestelde indicatoren die een plan beoordelen vanuit een bepaald 
gezichtspunt. Voor het gezichtspunt klimaat is dit de klimaatbarometer. 
  
5.2 Water in de ClimateGame 
Om vast te stellen of een bepaald plan gunstig dan wel ongunstig is op het thema 
water zijn twee inzichten nodig: 

• Inzicht in de eisen die aan het watersysteem worden gesteld, en 
• Inzicht in het effect van ruimtelijke maatregelen (als onderdeel van een 

bepaald ruimtelijk plan) op het halen van die eisen 
 
De eisen die aan watersystemen worden gesteld worden vertaald in de  
zogenaamde wateropgave. Effecten van maatregelen worden binnen de game 
bepaald een teruggekoppeld naar de spelers. In het onderstaande wordt op beide 
elementen nader ingegaan. 
 
5.2.1 ‘Watereisen’ aan een plan 
Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft zijn in 2008 begonnen 
met een integrale en gebiedsgerichte analyse van het stedelijk watersysteem: de 
watergebiedstudie Delft. Oppervlakte-, grond-, afval- en regenwater worden hierbij 
in samenhang bekeken. Hierdoor is het mogelijk de wateropgave op een integrale 
manier op te lossen en de maatregelen te treffen waar ze het meest effectief zijn. 
De studie wordt in de eerste helft van 2010 afgerond. 
 
Binnen de watergebiedstudie wordt het watersysteem getoetst aan de normen op 
het gebied van wateroverlast, droogte, riolering, grondwater, waterkwaliteit en 
ecologie (bepaling van de wateropgave). Gelet op de interactie tussen de 
verschillende watersystemen worden de analyses van het watersysteem in 
samenhang bekeken, zodat integrale maatregelen kunnen worden genomen om het 
watersysteem op orde te krijgen. Daarbij wordt ook gekeken naar de maatregelen 
buiten het watersysteem, de bodem en de openbare ruimte, de private tuinen, de 
groene daken, etc. berging op die plekken zorgt voor een vertraging van de 
afstroming, hetgeen een vermindering van de piek en dus een ontlasting van het 
watersysteem betekent.  
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Voor modelsimulaties worden meerdere neerslag- en droogtesituaties doorgerekend 
waaronder een reeks dagwaarden voor neerslag en verdamping van het jaar 1976 
(extreem droog jaar) en een selectie van 380 gebeurtenissen uit een meetreeks de 
Bilt met een correctie voor KNMI 2006 scenario W en scenario W + kusteffect 
(extreem nat jaar). In bijlage 2 is de wateropgave vanuit de Watersysteemanalyse 
2005 opgenomen. 
 
5.2.2 Het bepalen van ‘watereffecten’ 
Om het effect van een bepaald plan op de waterhuishouding vast te kunnen stellen 
wordt de game voorzien van simulatiemodellen die het afvoerproces beschrijven in 
de bodem, in het open water en in het afvalwatersysteem. Er wordt daartoe een 
koppeling gelegd tussen het ingevoerde ruimtelijke plan en de opbouw van het 
simulatiemodel waarmee effecten kunnen worden doorgerekend. Deze koppeling 
gebeurt achter de schermen. De speler/ontwerper hoeft dus niet te modelleren 
maar ziet het effect terug in watergebonden variabelen als: overstortingsfrequentie, 
maximale waterstand in het open water, kans op inundatie vanuit het open water, 
water op straat als gevolg van volle riolen etc. Uiteindelijk worden de effecten 
samengebracht in een of meer prestatie-indicatoren.  
 
De koppeling tussen ontwerp/plan en de simulatiemodellen wordt zodanig 
uitgevoerd dat effecten zeer snel ter beschikking komen. 
 
5.3 Klimaatbarometer 
Zowel de kwetsbaarheid voor huidige en toekomstige stedelijke klimaateffecten als 
de mogelijkheden voor stedelijke klimaatrobuustheid en -adaptiviteit 
(aanpassingsvermogen) worden in hoge mate bepaald door stedelijke inrichting 
(stedenbouwkundig, civieltechnisch en architectonisch). Zaken groenvoorzieningen, 
gebouwtypes, drainagenetwerk en vele andere factoren zijn bepalend in welke mate 
een gebied kwetsbaar is voor hittestress, wateroverlast of droogte. Evaluatiecriteria 
(zowel indicatoren als methodieken) om inrichtingsvoorstellen en plannen te 
beoordelen op hun merites ter beperking van dergelijke kwetsbaarheden zijn nog 
nauwelijks ontwikkeld en toegepast. Voor Flood Resilience Group (FRG) is dit thema 
één van de onderzoekspeerpunten. Methodieken uit voorgaande en lopende 
projecten worden binnen Delft spetterstad gecombineerd t.b.v. de ontwikkeling van 
een zgn. ‘barometer’. Doel van deze barometer is het kwantificeren van huidige en 
toekomstige kwetsbaarheden/robuustheid en adaptatiemogelijkheden. Dit is 
essentieel voor de beoordeling van en communicatie over de inrichtingsvoorstellen 
en plannen voor het plangebied.  
 
5.3.1 Methodieken 
De barometer richt zich als gezegd met name op de kwetsbaarheid/robuustheid en 
de adaptiviteit van het plangebied in relatie tot klimaatverandering, maar ook 
andere relevante aspecten: zoals ruimtelijke kwaliteit, etc. Klimaatrobuustheid en -
adaptiviteit is namelijk geen doel op zich. Methodieken voor het beschrijven en 
meten van adaptiviteit zijn nog volop in ontwikkeling, maar zijn essentieel voor het 
beoordelen van een lange termijn strategie. Hierbij is inzicht in het verloop van de 
kwetsbaarheid onder invloed van een groot aantal gebeurtenissen (bijv. 
neerslagintensiteiten) essentieel, incl. die van zgn. extreme gebeurtenissen (bijv. 
extreme periodes van droogte of neerslag). Belangrijk daarbij is of de 
klimaateffecten proportioneel zijn t.o.v. de gebeurtenissen, of dat er knikpunten 
ontstaan waarbij de kwetsbaarheid disproportioneel toeneemt. Inzicht in knikpunten 
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is een essentiële voorwaarde voor het omgaan met restrisico’s en lange termijn 
onzekerheden.  
 
5.3.2 Ontwikkeling en proces 
Bij de ontwikkeling van de barometer zal in eerste instantie een beroep worden 
gedaan op bestaande methodieken binnen de FRG en Deltares. Daarnaast zullen 
methodes uit vergelijkbare projecten worden beoordeeld op toepassing en 
mogelijkheden voor integratie. De technische haalbaarheid van de implementatie 
van de barometer wordt semi-continu getoetst op basis de voorwaarden vanuit de 
ClimateGame en het onderliggende hydrologische/hydraulische model. Parallel aan 
dit proces worden de eisen t.a.v. de bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid 
geïnventariseerd en getoetst. Als laatste zal de methodiek worden 
geoperationaliseerd t.b.v. implementatie als aparte module in de ClimateGame, incl. 
tests en evt. aanpassingen. Dit is hieronder nader toegelicht: 
 Gebruikersvriendelijkheid. Aangezien de barometer uiteindelijk een soort multi-

criteria analyse is op basis van een reeks van indicatoren en modellen is het van 
belang goed inzicht te krijgen met welke doel en door wie deze gebruikt worden. 
Immers, een specialistische benadering met complexe informatie is 
ontoegankelijk voor gebruikers buiten dit domein terwijl (over-) simplificering 
van de resultaten weer kan leiden tot de vraag voor meer inzicht.  

 Bruikbaarheid. Binnen Delft Spetterstad staat de ontwikkeling van de barometer 
niet op zichzelf. Het model, de rekenmodule en wellicht ook de uitkomsten zijn 
geïntegreerd met het dynamisch planmodel (ClimateGame). Belangrijk hierbij is 
dat de methode in ‘real-time’ informatie geeft over de score van het betreffende 
inrichtingsvoorstel en plan. Randvoorwaarde hierbij is dat de indicatoren (bijv. 
de resultaten van de watersysteemanalyse) direct beschikbaar moeten zijn t.b.v. 
verdere verwerking.  

 
5.3.3 Werkzaamheden 
De ontwikkeling van de barometer omvangt de volgende werkzaamheden: 
 Opstellen van het Programma van Eisen (PvE) voor de klimaatbarometer (in 

samenspel met het opstellen van het PvE voor de ClimateGame en het 
onderliggende hydrologische/hydraulische model).  

 (Literatuur)studie naar klimaatrobuustheid en -adaptiviteit, met een focus op 
kwantitatieve benaderingen (i.e. indicatoren). Dit omvat tevens een 
overleg/workshop met experts om inzicht te krijgen in relevante indicatoren 
(zoals voor ruimtelijke kwaliteit, etc.) 

 Definitie/omschrijving van indicatoren voor barometer 
 Formaliseren van de methodiek ten behoeve van de integratie in de 

ClimateGame: door middel van een algoritmische benadering, in bijv. pseudo-
code 

 
5.4 Gebiedsgerichte aanpak met betrokkenheid van organisaties en 

burgers 
 
5.4.1 Aanleiding 
De klimaatverandering die ons te wachten staan vergt ook een actievere 
betrokkenheid van andere partijen. De ervaring van de laatste jaren leert dat er 
naar nieuwe wegen gezocht moet worden om deze betrokkenheid vorm te geven. 
De wateropgave komt meer en meer in een duidelijke maatschappelijke context te 
staan. Dat leidt tot het besef dat waterbeheer niet achter de deuren van de 
waterbeheerder wordt bedreven maar met de ramen open. Andere organisaties 
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zullen bij het oplossen van de opgave worden betrokken. Waterbeheer gaat om het 
nemen van maatregelen die waar mogelijk ook aan anderen kansen biedt en 
omgekeerd is er bij andere partijen de taak voldoende rekening te houden met de 
waterproblematiek.  
 
Ook de burgers moeten bij het proces worden betrokken. De communicatievormen 
die doorgaans worden ingezet richting burgers zijn vooral gericht op 
kennisoverdracht en overtuigen. Bij deze vormen komt communicatie na de fase 
van beleidsformulering. Om klimaatadaptatie in de huidige samenleving te doen 
slagen zijn aanvullende communicatieprocessen nodig bij de totstandkoming en 
uitvoering van de klimaatadaptatiestrategie. Voor draagvlak van beleid en een 
effectieve uitvoering van beleid is het betrekken van alle relevante stakeholders bij 
de beleidsvorming essentieel. Door dialoog en relatieontwikkeling wordt beoogd 
consensus te verkrijgen over het uit te voeren beleid, waardoor conflicten worden 
vermeden en samenwerking wordt bevorderd. Betrokkenheid van burgers is in dit 
geval echter vooral nodig omdat door de creatieve inbreng van betrokkenen de 
kwaliteit van het beleid vergroot.  
 
5.4.2 Voorwaarden 
Voor succesvolle participatie gelden de volgende voorwaarden: 
 Er vindt tweerichtingsverkeer plaats tussen overheid en samenleving. De 

maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers zijn zich bewust van de 
feitelijke situatie én de overheden zijn zich bewust van de ideeën en wensen 
vanuit de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

 Voor een effectief participatietraject is van groot belang dat participanten aan 
het begin van een proces weten waar ze aan toe zijn. Duidelijk moet zijn 
waaraan ze kunnen deelnemen, wat het doel is van hun inzet, hoe het 
participatieproces wordt ingericht en wat de mate van invloed is die zij kunnen 
uitoefenen. De betreffende participanten kunnen dan aangeven of zij de 
voorgestelde participatieruimte willen benutten of dat zij minder invloed (en 
verantwoordelijkheid) willen. Ze kunnen niet beslissen voor meer. 

 De gemeente is hoeder van het algemeen belang. Dat betekent dat de gemeente 
alle belangen van mogelijke partijen en personen in beeld brengt tijdens het 
participatieproces. De gemeente heeft de plicht om de belangen van partijen die 
niet aan tafel zitten (onder meer de zwijgende meerderheid) zichtbaar te maken 
in het participatieproces. Deze belangen moeten worden betrokken in de totale 
afweging.  

In een aantal gevallen volgt na participatie ook nog de officiële inspraak. 
 
Om de mate van invloed te benoemen in een participatieproces kan onderscheid 
gemaakt worden in: raadplegen, adviseren en coproduceren. Bij raadplegen is er 
ruimte om meningen en opvattingen te laten horen. Bij adviseren krijgen bewoners 
en betrokkenen gelegenheid om oplossingen aan te dragen. In het geval van 
coproduceren zoeken de partijen samen met de gemeente naar oplossingen en 
werken ze op basis van gelijkwaardigheid. Binnen het participatieproces kan de 
mate van invloed per onderdeel of onderwerp verschillend zijn. 
 
Voor de publieke oordeelsvorming is informatie nodig. Deze informatie bestaat in 
ieder geval uit gegevens over: 
 de mate waarin (bijvoorbeeld in aantal jaren) een ruimtelijk plan 

klimaatbestendig is volgens de recente klimaatscenario’s; 
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 de kansen (frequenties) op het voorkomen van calamiteiten volgens deze 
scenario’s; 

 de gevolgen van deze calamiteiten voor zover die voorspelbaar zijn; 
 de investeringen die gedaan worden om deze zaken te garanderen; 
 de eventuele toekomstige investeringen waarmee gerekend moet worden om 

het plan aan te passen aan te verwachten veranderingen. 
 
Tot zover enkele algemene noties over de wijzideee waarop organisaties en burgers 
bij het proces kunnen worden betrokken. Wat betekent dit nu voor het project 
klimaatadaptatie gericht op het gebied Delft Zuid-Oost. 
 
• Het participatieproces voor het project klimaatadaptatie loopt parallel aan de 

opstelling van de MER voor hetzelfde gebied. Deze MER is gericht op de thans 
bekende plannen. De startnotitie verschijnt in november. Het project 
klimaatadaptatie heeft een ruimere scope en is gericht op de lange termijn. Het 
proces kan wel ideeën opleveren, die in de MER kunnen doorwerken.  
 

• Voor participatieproces in het kader van de klimaatadaptatie zijn kaders 
gegeven: opgave en gegevenheden van het gebied, beleid van gemeente en 
Delfland (bestuurlijk en juridisch kader, leggers en keurvergunning, financiën). 
Oplossingen moet binnen deze kaders blijven. De relevante informatie moet in 
het begin van het proces worden ingebracht. 
 

• De vraagstelling voor het participatieproces is: welke mogelijkheden (opties) zijn 
in de komende 10 jaar mogelijk, wenselijk en haalbaar met het oog de 
klimaatadaptatie? Hat gaat om het vinden van de best denkbare oplossingen, die 
het meest duurzaam zijn gezien vanuit lange termijn, best haalbaar zijn vanuit 
de belangen van de diverse partijen en vanuit kosten en opbrengsten 
(waardecreatie) en realiseerbaar lijken in de komende tien jaar. 
 

• Binnen de gegeven kaders is er dus ruimte om de belangen van de belangrijkste 
spelers in het proces te betrekken. Er is ruimte voor inbreng van de spelers om 
ideeën over ruimte, water en groen in te brengen met klimaatfocus. Dat 
betekent dat er ruimte is om: 
- Om eigen ideeën voor klimaatadaptatie in te brengen; 
- Om bestaande ideeën voor klimaatadaptatie  (ideeënboek bureau Opmaat) in 

het gebied toe te passen; 
- Om eigen ideeën over de integrale leefomgeving (ruimte, water en groen) in 

het gebied vanuit eigen belangen en wensen in te brengen  
 

• Belangrijk is dat er ruimte is voor opwerken van ideeën. Door interactie tussen 
de diverse deelnemers en door hulp van professionals uit het consortium moeten 
de ideeën worden verrijkt naar concrete projectvoorstellen met een tekening, 
beeld van eindresultaat, steunende partijen en eerste indruk van de kosten en 
opbrengsten 
 

• Resultaat is een gebiedsgerichte optielijst, met klimaatfocus, met een beeld van 
kosten en opbrengsten (waardecreatie) en met inzicht over het draagvlak van 
diverse opties. 
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5.4.3 Werkwijze en aanpak 
Uit het voorgaande volgt de volgende opzet van het participatieproces. 

1. Opstellen startdocument 
Aan het begin van het project wordt een startdocument opgesteld met duidelijke 
(start)omschrijving van proces, vraagstelling, te bereiken doelen en opzet van het 
proces. Daarbij wordt ook probleemstelling en de opgave voor het gebied in kaart 
gebracht: wat is er aan de hand?, wat ligt er aan plannen?, wat zijn problemen?, 
wat zijn de opgaven?, wat zijn mogelijkheden en kansen? Dit startdocument dient 
als communicatiedocument. In dit document wordt ook de relatie met het proces 
van de opstellen van de MER en het bestemmingsplan beschreven. 
 
2. Benaderen stakeholders  
De volgende stap is het actief benaderen van verschillende stakeholders in het 
gebied. Ook worden burgers opgeroepen aan het proces deel te nemen. 
Vooruitlopend op de startbijeenkomst wordt met belangrijke stakeholders al 
voorwerk daarvoor gedaan. Die is erop gericht om de werkwijze voor te leggen, 
partijen uit te dagen met voorstellen te komen en eerste suggesties te ontlokken. 
Het kan gaan om bewonersorganisaties, bedrijven, TU onderdelen, 
woningcorporaties, natuurclubs, verenigingen, studenten, stedebouwkundigen, 
waterbeheerders en andere deskundigen, volkstuinverengingen, ofwel iedereen, 
waarvan vermoed kan worden dat zij zouden kunnen bijdragen.  
 
3. Startbijeenkomst  
Op deze bijeenkomst wordt de werkwijze besproken. Ook worden aan het begin van 
het proces participanten actief op de hoogte gebracht van het gebied 
(gebiedsopgave, kaders van gemeente en waterschap). Tegelijkertijd kunnen de 
stakeholders hun beelden en eerste ideeën voor het gebied geven. Tijdens deze 
bijeenkomst worden de deelnemers van het proces geïnformeerd over 
klimaatopgave en over de werking van het watersysteem. Dit kan gebeuren door 
informatie uit het project te delen. Zo kan er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt 
van het voorbeelden boek van Opmaat en kan worden afgetapt van de 
kennisontwikkeling van de ClimateGame. Er is immers voor vruchtbare 
vervolgsessies een beeld van de werking, de kwaliteiten en knelpunten in 
watersysteem, alvorens over creatieve oplossingen kan worden gedacht. Deze 
bewustwording ontstaat alleen wanneer waterbeheer veel zichtbaarder wordt en 
ook de door de burger ervaren knelpunten in een groter beeld passen. In deze fase 
wordt deze bewustwording nagestreefd. 
 
4. Workshop(s) 
Wanneer er een eerste besef is ontstaan en bestaande kennis zoveel mogelijk is 
gedeeld, wordt in enkele workshops ruimte gegeven aan burgers en organisaties 
om voorstellen te doen die een bijdrage leveren aan de oplossing. Het doel is om de 
lijst van projectvoorstellen verder aan te vullen met suggesties van gebruikers. Na 
opnieuw informatie te hebben gegeven van de klimaatopgave (informatie vanuit de 
climategame) kan worden gestart met de presentatie van inspirerende voorbeelden 
die elders zijn ontwikkeld en met ideeën uit eerdere debatten. Input hiervoor is de 
door bureau Opmaat te ontwikkelen kaartenbak. Voorbeelden van maatregelen 
vormen een flexibel middel om met elkaar in gesprek te komen. Tijdens deze 
workshops is er naast de toepassing van bestaande ideeën voor klimaatadaptatie in 
het gebied, ruimte om eigen ideeën voor klimaatadaptatie in te brengen en om 
eigen ideeën over ruimte, water en groen in het gebied vanuit eigen belangen en 
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wensen in te brengen. Het is belangrijk dat in deze workshops ook 
stedenbouwkundigen en waterbeheerders participeren.  
 
De eerste oogst van alle voorstellen geeft een beeld van de ideeën die leven. In 
principe wordt er naar gestreefd alle ideeën verder uit te werken. Als dat leidt tot 
capaciteitsproblemen dan zal in onderling overleg een keuze gemaakt moeten 
worden. Ideeën die op korte termijn haalbaar zijn hebben de voorkeur. Uiteindelijk 
beslissen de gebruikers over de projecten die verdere uitwerking verdienen. Met 
deze voorstellen worden de volgende stappen gezet.   
 
5. Steun zoeken (alliantievorming) en opwerken  
Uitwisseling van ideeën leidt niet alleen tot nieuwe, maar ook tot allianties. Deze 
ontstaan uit het enthousiasme voor bepaalde ideeën. Belangrijk is in deze fase dat 
er ruimte ontstaat om samen met een alliantie de ideeën op te werken naar 
concrete projectvoorstellen met een tekening, begroting, indicatieve planning, 
deelnemende partijen, fasering en verwacht eindresultaat. De participanten worden 
hiervoor vanuit het consortium ondersteund zowel met kennis, techniek als 
ontwerp. Het is van belang dat de ideeën op eenzelfde niveau gepresenteerd 
kunnen worden.Dat geldt zowel voor de ruimtelijke uitwerking door bureau Opmaat 
als voor de het inzicht in de klimaateffecten. Het is aan de initiatiefnemers niet 
alleen de beste ideeën naar voren te brengen maar ook geschikte partners te 
zoeken die de realisatie kunnen bevorderen. Belangrijk is ook dat indieners van 
ideeën worden bijgestaan door deskundigen op het gebied van stedenbouw, 
architectuur en water. Voor ondersteuning is een budget beschikbaar. Het is 
deelnemers natuurlijk vrij zelf steun te zoeken. 
 
6. Beoordeling en verdere uitwerking projectvoorstellen  
Parallel aan het proces van gebruikersparticipatie wordt een hulpmiddel ontwikkeld 
om voorstellen te beoordelen en te communiceren. Dat is de zogenaamde 
ClimateGame. Het is van belang dat de verschillende voorstellen van elkaar op de 
hoogte zijn en de impact van de diverse voorstellen te laten zien. De impact betreft 
het klimaat maar ook andere aspecten van de wijk. Dat kan bijvoorbeeld zijn de 
leefbaarheid, de toegankelijkheid, de aantrekkelijkheid of de verwachte 
waardeontwikkeling. Daarnaast zal worden bekeken of de voorstellen voldoen aan 
de eerder genoemde kaders. Het ligt in de bedoeling een bijeenkomst te 
organiseren waarop de diverse voorstellen worden gepresenteerd en worden 
besproken. De uitdaging daarbij is steeds te zoeken naar betere oplossingen. 
Daarna bestaat de mogelijkheid de voorstellen nog eens aan te passen en te 
verbeteren. Ook hier is de interactie tussen alle deelnemende partijen wezenlijk. In 
deze interactie ontstaat idealiter een set voorstellen die als goed worden ervaren 
voor de wijk, die als effectief worden beoordeeld voor de klimaatadapatie en die 
voldoende draagvlak en realiteitsgehalte en daarmee ook uitvoeringsperspectief 
hebben. 
 
7. Rapportage  
De laatste stap is het opstellen van een rapportage. Daarin worden de voorstellen 
gepresenteerd. Dat is een gebiedsgerichte optielijst, met klimaatfocus, met een 
beeld van kosten en opbrengsten (waardecreatie) en met inzicht over het draagvlak 
van diverse opties en met de afspraken die in de loop van het proces zijn 
vastgelegd. Verder bevat de rapportage een voorstel over vervolgafspraken. Er zal 
een onderscheid gemaakt moeten worden in projecten die meteen uitgevoerd 
kunnen worden, projecten die afstemming vragen of projecten die verder 



 31 

uitgewerkt moeten worden. In de rapportage wordt aangegeven hoe het proces 
verder verloopt. In deze rapportage worden ook voorstellen gedaan voor 
doorwerking richting het MER proces. 
 
Het is aan te bevelen de voorstellen zodanig weer te geven dat er enthousiasme 
ontstaat voor de volgende stappen in het proces. Te denken valt aan een 
tentoonstelling of een website waarop het resultaat wordt weergegeven. In de loop 
van het proces moet blijken welk communicatiemiddel het meest geschikt is. 
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6 Resultaten, planning en budgetten 
 
6.1 Resultaten en planning  
 
6.1.1 Deelresultaat 1 
 Het houden van een brugatelier Delft, vorming van een consortium Delft 

Spetterstad en het starten en inrichten van een proeftuin klimaatadaptatie. 
 Overzicht van de kennisvragen voor klimaatadaptatie Delft; 
 Een aanpak om te komen tot een adaptatiestrategie via ontwikkeling met inzet 

van de instrumenten klimaatbarometer, ClimateGame en een burgerparticipatie- 
en spetterproces binnen het pilotgebied Delft Zuid-Oost. 

 Opleveren van een definitief projectplan Klimaatadaptatie Delft met een 
integrale planning en budget- en kostenraming namens het consortium; 

 Opstellen projectsamenvatting; 
Gereed: 1 december 2009 
 
6.1.2 Deelresultaat 2 

• Voorbereiding en houden van een workshop met experts en professionals 
over innovatieve ideeën en maatregelen voor Delft Zuid-Oost. 

• Opstellen van het startdocument voor het participatieproces Delft Zuid-Oost 
(zie hoofdstuk 5.4) 

• Opstellen van een Programma van Eisen (PvE) waaraan de ClimateGame moet 
voldoen. Hierin worden ook alle technische keuzes afgewogen en verder  
verdiept. 

Gereed: 1 januari 2010 
 
6.1.3 Deelresultaat 3 
• Presentatie van het project bij de kennisconferentie van Leven met Water. 
• Publicatie van een artikel in een relevant tijdschrift. 
• Startbijeenkomst en participatie workshops en opwerking van de ideeën. 
• Eerste beta versie van de ClimateGame. Deze versie is geschikt om met een 

beperkte gebruikersgroep te testen. De ervaringen uit deze tests worden 
verwerkt in de eindversie. 

Gereed: 15 april 2010 
 

6.1.4 Eindresultaat 
 Bepalen van de klimaatopgave, ontwikkelen en spelen van de climategame 
 Een adaptatiestrategie voor Delft Zuid bestaand uit een concreet 

uitvoeringprogramma en een ruimteclaim die is verankerd in de MER en 
bestemmingsplannen. 

 Opstellen van een stappenplan en implementatiestrategie via interactieve 
uitvoering. 

 Eindrapportage participatieproces. 
 Voorbereiding en houden van grootschalige workshop/brugatelier met experts en 

professionals;  
Gereed: 31 mei 2010 
 
 
6.2 Planning 
Vanwege de koppeling met de project-MER en de op te stellen bestemmingsplannen 
moeten de planning van het projectplan klimaatadaptatie hierop aansluiten. In 
onderstaande planning is dit verwerkt. 
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e.v.
Klimaatadaptatie
projectplan
klimaatopgave
gebiedsproces
adaptatiestrategie
vaststelling en besluitvorming
implementatie strategie
communictie en kennisdoorwerking

Project-MER
startnotitie
bekendmaking
inspraak/advies startnotitie
advies/richtlijnen
Richtlijnen
opstellen MER
aanvaarding MER
inspraak/advies MER
Toetsingsadvies Cmer

Bestemmingsplan
programma van eisen
opstellen conceptontwerp bestemmingsplan
inspraak/advies VO-best.plan
ter visie
vaststellen bestemmingsplan
bekendmaking en beroepstermijn
bodemprocedure

jun
2009 2010 2011

feb mrt apr meiokt nov dec janjun jul aug sepfeb mrt apr meiokt nov dec jan

 
 
 
6.3 Budgetten 
In het onderstaande schema is het budget met onderliggende kostenverdeling 
weergegeven. Er wordt gewerkt met een taakstellend budget. De genoemde 
bedragen zijn exclusief BTW. 

    Partij Kosten Bijdragen Aandeel bijdrage 
(euro) (euro) (%) 

Gemeente Delft 20.000 59.500 24 
CURNET  35.000     
Hoogheemraadschap Delfland 10.000 25.000 10 
UNESCO IHE 30.000     
RO2 80.000     
Deltares 30.000     
ABF Research / Bloemberg advies 27.000   

  
Bureau OpMaat 13.000     
Leven met Water   49.500 20 
Waterkader Haaglanden   111.000 45 
Totaal 245.000 245.000 100 
 
Budgethouder namens het consortium wordt Gemeente Delft.   
 



Bijlage 1: Klimaatverandering 
 
Klimaatverandering leidt tot diverse veranderingen in het Nederlandse weer. Deze 
bijlage geeft inzicht in de te verwachten klimaatverandering. 
 
In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de 
klimaatmodellen die nodig zijn om klimaatverandering te modelleren. In 2006 heeft 
het KNMI de meest recente verwachtingen voor het toekomstige klimaat 
gepresenteerd. Het toekomstige Nederlandse klimaat hangt sterk af van twee 
factoren, te weten: 
1. De gemiddelde temperatuurstijging 
2. De verandering van de luchtstromingspatronen boven Europa en de Atlantische 

oceaan. 
 
Over beide factoren bestaat onzekerheid. Het KNMI heeft daarom niet 1 
toekomstverwachting opgesteld, maar 4 scenario’s waarin bandbreedtes van de 
twee hierboven genoemde factoren zijn opgenomen. Deze zijn weergegeven in 
onderstaande figuur. De letter G staat voor Gematigd scenario. De letter W staat 
voor Warm scenario. De + geeft aan of er wel of geen verandering in de 
luchtstromen zijn meegenomen. 
 

 
 
De hiervoor genoemde scenario’s leveren de bandbreedte waarbinnen het klimaat 
zich de komende decennia ontwikkelt. Alle scenario’s geven in meer of mindere 
mate dezelfde trends weer. Deze trends zijn: 
 De temperatuur blijft stijgen 
 Zachte winters en warmere zomers komen vaker voor 
 De winters worden natter 
 Extreme neerslaghoeveelheden nemen toe 
 De intensiteit van de zomerse neerslag neemt toe 
 Het aantal regendagen in de zomer neemt af 
 De zeespiegel blijft stijgen  
 
In de hiernavolgende tabel zijn de belangrijkste te verwachten concrete 
veranderingen voor de vier scenario’s weergegeven. Bij de beschouwing van deze 
tabel moet men zich realiseren dat het hierbij gaat om gemiddelde veranderingen. 
Regionaal of lokaal kunnen de veranderingen meer of minder extreem zijn. 
 
 
 
 



 35 

2050   G G+ W W+ 
Wereldwijde temperatuurstijging  +1°C +1°C +2°C +2°C 
Verandering in luchtstromingspatronen in West 
Europa 

nee Ja nee ja 

Winter  gemiddelde temperatuur  +0,9°C +1,1°C +1,8°C +2,3°C 
   gemiddelde neerslaghoeveelheid  +4% +7% +7% +14% 
Zomer  gemiddelde temperatuur  +0,9°C +1,4°C +1,7°C +2,8°C 
   Warmste zomerdag per jaar  +1,0°C +1,9°C +2,1°C +3,8°C 
   gemiddelde neerslaghoeveelheid  +3% -10% +6% -19% 
   potentiële verdamping  +3% +8% +7% +15% 
Zeespiegel Absolute stijging  15-25 cm 15-25 

cm 
20-35 
cm 

20-35 
cm 

IJsselmeer stijging zomer 35-45 cm 35-45 
cm 

50-60 
cm 

50-60 
cm 

 stijging winter 15-25 cm 15-25 
cm 

20-35 
cm 

20-35 
cm 

 
Feit blijft dat het zeer waarschijnlijk is dat gezien de vele onzekerheden, het 
voortschrijdende inzicht en verbetering van de klimaatmodellen, de komende jaren 
nieuwe afwijkende klimaatscenario’s worden ontwikkeld, met ook afwijkende 
gevolgen. 
 
Zoals hiervoor al aangegeven zijn de concrete veranderingen in bovenstaande tabel 
gemiddeld te verwachten veranderingen. Voor de hotspot Haaglanden, met haar 
ligging aan zee en de hoge mate aan verstedelijking, kunnen naar verwachting 
afwijkende concrete veranderingen worden verwacht. Gezien de omvangrijke 
investeringen in Haaglanden is het verkrijgen van regiospecifiek inzicht in de te 
verwachten veranderingen zeer aan te bevelen. 
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Bijlage 2: Wateropgave Delft Zuid-Oost 
 
 
Watersysteemanalyse en Waterstructuurvisie Delft Delft Zuid-Oost 
In 2005 zijn de Watersysteemanalyse en Waterstructuurvisie Delft vastgesteld. In de 
watersysteemanalyse is onderzoek gedaan naar het kwantitatief en kwalitatief functioneren 
van de waterhuishouding in Delft. Voor wat betreft de Zuidpolder van Delfgauw is in die 
studie met name gekeken naar het deel Wippolder en TNO/Delftech. De TU-campus en TU-
Zuid (beter bekend als Technopolis) waren geen onderdeel van de watersysteemanalyse. 
Berekend is welke wateropgave er in TU-Noord en TNO/Delftech ligt. De grootste opgave ligt 
in TU-Noord. In de waterstructuurvisie zijn de kansen voor het watersysteem van Delft 
vanuit milieu, ruimtelijke ordening en openbare inrichting inzichtelijk gemaakt. Vertrekpunt 
is de watersysteemanalyse waarin onder meer de kwantitatieve wateropgave (op basis van 
de werknorm van 325 m3/ha) is bepaald, en de principes van duurzaam integraal 
waterbeheer. Uitgangspunt voor de waterstructuurvisie is berging in open water. Voor het 
identificeren van mogelijkheden van de verbetering van de waterhuishouding is zoveel 
mogelijk aangesloten bij ontwikkelingen en herstructureringen die de komende jaren (lees: 
decennia) in Delft plaatsvinden.  
Tot op heden wordt daarbij geen rekening gehouden met de berging in de ondergrond en 
alternatieve bergingslokaties. Het is dus met recht een waterstructuurvisie en nog geen 
gebiedstructuurvisie gericht op water en groen. 
 
In augustus 2007 is geanalyseerd of de aanname van de watersysteemanalyse klopt door - 
uitgaande van het bestaand oppervlaktewater - de beschikbare berging te berekenen bij 
verschillende te hanteren peilstijgingen. Deze analyse geeft een eerste beeld van de 
werkelijk beschikbare berging in de Zuidpolder van Delfgauw. 
In onderstaande tabel is aangeven wat de beschikbare berging is bij verschillende 
peilstijgingen. Voor TU-Zuid is daarbij uitgegaan van het nieuw te ontwikkelen 
watersysteem en niet van de huidige waterstructuur. 
 
Naam

30 cm (m3) 40 cm (m3) 50 cm (m3)

TU-Noord (Wippolder) 71 22.913 16.058 4.817 6.423 8.029

TNO/Delftech 64 20.638 58.446 17.534 23.378 29.223

TU-Midden (Campus) 75 24.213 34.315 10.295 13.726 17.158

TU-Zuid (Technopolis) 125 40.696 142.713 42.814 57.084 71.357

totaal 334 108.459 251.532 75.460 100.612 125.767

Oppervlakte 
(ha)

wateropgave 
(m3)

Wateropp 
(m2)

Beschikbare berging

 
 
In de watersysteemanalyse en waterstructuurvisie zijn een aantal verbetervoorstellen 
gedaan. In onderstaande tabel is aangegeven welk effect deze maatregelen hebben, 
uitgaande van verschillende peilstijgingen. Hierbij is geen rekening gehouden met de 
maatregel om stuwen te plaatsen teneinde een peilopzet van 50 cm te kunnen creëren in 
TNO-Delftech en TU-Midden (maatregel ZU-k1; 15.000 m3 berging).  
 
Naam

WSA (m2) WSV (m2) 30 cm (m3) 40 cm (m3) 50 cm (m3) 30 cm (m3) 40 cm (m3) 50 cm (m3)

TU-Noord 3.000 6.840 2.952 3.936 4.920 7.769 10.359 12.949

TNO/Delftech 1.700 510 680 850 18.044 24.058 30.073

TU-Midden 1) 10.670 3.201 4.268 5.335 13.496 17.994 22.493

TU-Zuid 42.814 57.084 71.357

totaal 6.663 8.884 11.105 82.123 109.496 136.872

Te realiseren berging Totaal berging

1) maatregel plaatsen stuwen voor creëren extra peilopzet van 50 cm in TNO-Delftech en TU-Midden buiten beschouwing gelaten 
   (maatregel ZU-k1; 15.000 m3 berging)

Maatregelen
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Bijlage 3: Instrumenten participatieproces 
 
Voorbeelden van participatiemethoden gerangschikt naar participatieniveau 
 
Raadplegen 
1. Digitale debatten: Internetdiscussie, is een instrument om relatief veel burgers 

een mening te laten geven en hen te helpen zich een mening te vormen over 
een beleidsonderwerp, onafhankelijk van tijdstip en plaats. 

2. Enquête: Via een enquête kan een representatief deel van een doelgroep worden 
gevraagd naar hun mening over bepaalde onderwerpen. 

3. Focusgroepen: Een focusgroep is een instrument om met een of meer relatief 
kleine en homogene groepen burgers een diepgaand, geleid gesprek te voeren 
over een gecompliceerd beleidsonderwerp met als doel inzicht te krijgen in de 
manier waarop verschillende categorieën burgers over dat onderwerp denken en 
vooral de manier waarop meningsvorming daarover plaats vindt. 

4. Inloopdiscussie en inspraakavond: De eerste heeft geen centrale introductie, de 
tweede wel. Bij de bijeenkomsten worden de reacties van de inwoners 
meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de plannen. Ook krijgen de 
deelnemers een reactie van het gemeentebestuur. 

5. Klankbordgroep: Dit is een vaste groep inwoners die gevraagd kan worden naar 
standpunten en meningen. De klankbordgroep wordt voor een langere periode 
samengesteld. De reacties van de klankbordgroepen worden meegenomen bij de 
ontwikkeling van nieuwe plannen. 

6. Scenariomethode: De scenariomethode is een manier om voor een bestuurlijke 
eenheid (gemeente, regio, provincie, staat) verschillende denkbare toekomsten 
te construeren. Scenario's geven inzicht in mogelijk toekomstige ontwikkelingen 
en kunnen zo hulpmiddel zijn bij het formuleren van langtermijn beleid. Het 
maakt betrokken inwoners bewust van de invloed van externe processen op 
beleid en van de beperkte mogelijkheden om die processen politiek bij te sturen. 
Daarnaast kan participatie de legitimiteit van langetermijnbeleid vergroten. 

7. Schouw: De schouw of knelpuntentour wordt toegepast op buurt- wijk- of 
stadsniveau. Inwoners gaan samen met ambtenaren en politiek bestuurders 
(raadsleden, wethouder) wandelend of fietsend een buurt of wijk in en maken 
een tocht langs specifieke plekken. Ter plaatse bekijken ze de situatie en 
spreken met bewoners en buurtfunctionarissen (buurtwerkers, wijkagent, 
huisarts, wijkmanager). 

8. Raadsontmoeting: De gemeenteraad kan een aantal keer per jaar een avond of 
dagdeel organiseren waarop in een informele setting parallelsessies worden 
gehouden over nieuw beleid. 

9. World café: Geschikt voor grote groepen mensen waarin in een informele setting 
inbreng kan worden gegeven. 

 
 
Adviseren 
1. Expertgroep: Een groep inwoners die deskundig is op een bepaald gebied en 

vanuit die deskundigheid zijn mening en adviezen geeft. De groep bestaat voor 
een langere, vooraf bepaalde, periode. Vooraf krijgen de deelnemers informatie 
toegezonden, waarop ze kunnen reageren. De expertgroep kan ook zelf 
voorstellen doen. De adviezen van de expertgroep wegen zwaar. 

2. Burgerpanel: Een willekeurige groep inwoners levert inbreng bij 
beleidsvraagstukken in de stad waarbij zij gevoed worden door hun persoonlijke 
beleving van de stad. Vooraf wordt afgesproken hoe lang het panel in functie 
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blijft. De opmerkingen van de groep worden meegewogen bij het maken van 
nieuwe plannen. 

3. Rondetafelgesprek: Eenmalige bijeenkomst waarin burgers van gedachten 
kunnen wisselen over een bepaald thema of project. 

4. Stadsdebat / Stadsgesprek: Een combinatie van activiteiten, waaronder een of 
meer bijeenkomsten, om zoveel mogelijk ideeën uit de bevolking te krijgen over 
een bepaald onderwerp, vaak een toekomstvisie. Het biedt mogelijkheden voor 
inwoners om met elkaar, deskundigen en politici in debat te gaan over een 
bepaald onderwerp. 

 
 
Coproduceren 
1. Atelier: Eenmalige bijeenkomst van burgers die samen met ambtenaren en 

politici werken aan beleid. Vanuit de eigen kennis geven de deelnemers hun 
mening en adviezen. 

2. Ontwerpatelier: In een ontwerpatelier gaan de deelnemers zelf aan de slag met 
de invulling van een bepaald gebied. 

3. Snelkookpan: De snelkookpan is een bijeenkomst van mensen die het over een 
bepaald onderwerp niet met elkaar eens zijn. Aan het eind van de bijeenkomst 
moet er een compromis liggen, dat acceptabel en bindend is voor alle 
deelnemers. 

4. Werkgroep: Gedurende een langere periode werkt een groep burgers samen met 
ambtenaren en soms politici aan een bepaald thema of product. De bedoeling is 
dat de hele groep zich in het eindresultaat kan vinden.  

5. Stakeholdermethode: Het streven: consensus (win-win). Een projectgroep 
maakt, onder begeleiding, een plan en stelt hierbij de verschillende belangen 
centraal. Kenmerkend voor deze methode is dat er gestreefd wordt naar 
consensus en niet naar een compromis. Tussen deze twee uitkomsten is een 
groot verschil: bij consensus zijn alle partijen het eens met de ingeslagen weg 
en hebben ze er allen voordeel bij. Een compromis staat voor de grootste 
gemene deler en betekent vaak dat iedereen inlevert. 
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