Werkwijze Klimaatadaptatie Met Perspectief
1. Doelstelling
Met behulp van de werkwijze Klimaatadaptatie Met Perspectief biedt Delfland ruimte aan
waardevolle initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan het vergroten van de slagkracht
en de effectiviteit van de beweging Klimaatkrachtig Delfland. Het gaat hierbij om initiatieven
die in potentie een grote bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van een waterrobuust en
klimaatbestendig beheergebied in 2050 (ambitie).
Initiatiefnemers (op het gebied van klimaatadaptatie) kunnen Delfland om ondersteuning
vragen. Als Delfland de potentie (bijv. aantal m3 waterberging of bijdrage aan de beweging)
van een initiatief inziet, kan Delfland besluiten het initiatief te ondersteunen. Efficiency en
effectiviteit zijn daarbij twee belangrijke criteria. Ondersteuning kan bestaan uit het leveren
van kennis, expertise en/of een financiële bijdrage, en bedraagt maximaal 100% van de
werkelijke kosten.
2. Relatie met stimuleringsregelingen In Actie en Op Maat
De werkwijze Klimaatadaptatie Met Perspectief is geen (wettelijke) regeling, die onder de
Algemene subsidieverordening van Delfland valt zoals de stimuleringsregelingen
Klimaatadaptatie In Actie en Klimaatadaptatie Op Maat. Deze bevatten nadere regels (criteria
en voorwaarden) voor het stimuleren van concrete fysieke maatregelen die zich goed lenen
om vast te leggen in een algemene, meer generieke stimuleringsregeling.
De werkwijze Klimaatadaptatie Met Perspectief is gericht op initiatieven die niet passen binnen
de kaders van deze stimuleringsregelingen, maar die toch (in potentie) een belangrijke of
waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen en ambities van
Delfland. De bijdrage wordt dan ook niet vastgelegd in een subsidiebeschikking, maar in een
overeenkomst tussen initiatiefnemer en Delfland.
Het is denkbaar dat uit dergelijke initiatieven klimaatadaptieve maatregelen voortkomen die
zich lenen om gestimuleerd te worden via de regelingen Klimaatadaptatie In Actie en/of
Klimaatadaptatie Op Maat. Er is echter geen sprake van stapeling. D.w.z. voor fysieke
maatregelen zal geen bijdrage worden verstrekt vanuit zowel een stimuleringsregeling
(Klimaatadaptatie In Actie of Klimaatadaptatie Op Maat) als vanuit de werkwijze
Klimaatadaptatie met Perspectief.
3. Soort initiatieven
De stimuleringsregelingen Klimaatadaptatie In Actie en Klimaatadaptatie Op Maat leveren een
financiële bijdrage aan concrete, fysieke maatregelen. Bij de werkwijze Klimaatadaptatie Met
Perspectief gaat het niet per definitie om de uitvoering van fysieke maatregelen. Ook
andersoortige activiteiten kunnen (in)direct bijdragen aan het realiseren van de ambities en
doelen van Delfland. Dan gaat het bijvoorbeeld om het uitvoeren van onderzoek of analyses,
het adviseren en faciliteren van initiatiefnemers en het organiseren van activiteiten die tot
doel hebben om inwoners of andere partijen in de regio aan te zetten tot actie (bv.
communicatiecampagnes) of die leiden tot betere borging van klimaatadaptief handelen.
Uiteindelijk is het doel dat de regio hierdoor klimaatbestendiger en waterrobuuster wordt. De
ondersteuning is erop gericht dat het bewustzijn bij partijen wordt bevorderd en er
uiteindelijk meer maatregelen worden uitgevoerd (effectiviteit/m3 waterberging).
Voorbeelden van initiatieven die Delfland kan ondersteunen aan de hand van de werkwijze
Klimaatadaptatie Met Perspectief zijn:

-

-

-

-

-

Ondersteuning van partijen met kennis en expertise, bijvoorbeeld op het gebied van
klimaatverandering, communicatie/marketing, waterkwaliteit, waterkwantiteit of
modellering. Maar het kan ook betrekking hebben op het organiseren en faciliteren
van bijeenkomsten of het inschakelen van experts.
Onderzoeken op het gebied van (effectiviteit van) klimaatadaptieve maatregelen,
bijvoorbeeld over polderdaken, klimaatadaptieve beplanting, waterdoorlatende
verharding of alternatieve waterbergingen, of bijvoorbeeld inzet van big data en
artificial intelligence of virtual reality;
Communicatiecampagnes gericht op vergroten van bewustzijn en activeren van
inwoners of andere partijen op het gebied van klimaatadaptatie. Hiermee wordt
bijvoorbeeld een steenbreekactie (tegels eruit en planten erin) in een bepaalde wijk
bedoeld, een regentonnen/ groene daken actie;
Het ondersteunen van buurtinitiatieven of VVE’s, zoals bijvoorbeeld het opstellen van
een plan van aanpak voor het groenblauw maken van de leefomgeving in hun straat,
buurt, wijk;
Uitvoering van pilots;
Ontwikkeling van (les)programma’s in het kader van klimaatadaptatie voor
bijvoorbeeld scholen, tuincentra, kinderboerderijen, etc;
Stresstesten waarmee de kwetsbaarheden ten aanzien van klimaatverandering
inzichtelijk worden gemaakt, voor bijvoorbeeld het vastgoed van een
woningbouwcorporatie of voor een commerciële vastgoedondernemer.

4. Proces
Initiatiefnemers kunnen Delfland om ondersteuning vragen voor de start van het initiatief, op
basis van een intakeformulier waarin de initiatiefnemer het doel en opzet van het initiatief,
zijn/haar hulpvraag, de planning en kosten aangeeft. Delfland gaat vervolgens met de
initiatiefnemer in gesprek over het initiatief en de vorm van ondersteuning die gevraagd
wordt. Op basis van het gesprek maakt Delfland een inschatting van de potentie van het
initiatief. Daarbij wordt vastgesteld in welke mate het initiatief een bijdrage levert aan de
uitvoering van maatregelen en het vergroten van de sponswerking (m3 waterberging), of het
vergroten van het bewustzijn. Ook wordt getoetst in hoeverre het initiatief kan rekenen op
draagvlak bij (overige) belanghebbenden. Uiteindelijk neemt Delfland een beslissing over de
mate waarin een initiatief wordt ondersteund. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst
tussen initiatiefnemer en Delfland, waarin naast de bijdrage van Delfland ook de te leveren
prestaties door de initiatiefnemer worden vastgelegd.
Jaarlijks wordt een bedrag gereserveerd binnen de exploitatiebegroting voor de werkwijze
Klimaatadaptatie Met Perspectief. Op de website van Delfland staat omschreven of er nog
budget beschikbaar is voor uitvoering van de werkwijze Klimaatadaptatie Met Perspectief.
5. Communicatie
Delfland benut waar mogelijk kansen om meer dynamiek/beweging op het gebied van
klimaatadaptatie te creëren. Beeld en tekstmateriaal van het initiatief wordt ingezet in
communicatiemiddelen om andere partijen te enthousiasmeren, activeren, motiveren of
informeren. Ook worden initiatiefnemers en overige stakeholders die betrokken zijn bij de
verschillende initiatieven gevraagd een ambassadeursrol te vervullen richting hun omgeving
en netwerk.
6. Evaluatie
In 2021 en 2022 wordt ervaring opgedaan met de werkwijze Klimaatadaptatie Met
Perspectief. Eind 2022 zal het proces worden geëvalueerd.

