
 
Veel steden krijgen nu al te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Zo ook middelgrote 
steden. Deze steden nemen meestal een voorbeeldrol in de regio in en hebben vaak een vergelijkbare 
opgave en aanpak op het gebied van klimaatverandering. KANS is een netwerk voor deze 
middelgrote Nederlandse steden. Binnen KANS werken ambtenaren van deze steden samen aan 
klimaatadaptatie en/of ruimtelijke adaptatie. Het is een actieve groep die, naast het informeel kennis 
uitwisselen, concrete producten maakt vanuit een leidend jaarprogramma, gericht op het verbeteren 
van methodes en praktijktoepassingen.  
 
Het gesprek tussen middelgrote steden staat centraal. Hierbij denken we aan steden met een 
inwoneraantal tussen 100.000 en 250.000 inwoners, de G32. Het is een breed ingestoken netwerk 
met niet alleen het thema klimaatverandering, maar ook thema’s zoals gezondheid en 
omgevingswet/visie. Een concreet werkprogramma van het netwerk is vastgesteld met de focus op 
positionering en samenwerking. Ook wordt er gesproken over een samenwerking binnen de 
programma’s met partijen als Provincies, RWS Leefomgeving, het Ministerie van I&M en het NKWK.. 
 
KANS is geen verplicht maar ook geen vrijblijvend netwerk! De leden doen actief mee aan 
bijeenkomsten en doorontwikkelingen. Verder draagt iedere gemeente bij aan cofinanciering. De 
steden die op dit moment lid zijn van KANS zijn Apeldoorn, Arnhem, Breda, Utrecht, Den Bosch, 
Amersfoort, Nijmegen, Ede, Groningen, Tilburg en Haarlem. In principe staat het netwerk open voor 
alle steden van de G32. 
 
De heren Vincent Grond (GrondRR) en Roelof Westerhof (ORG-ID) zijn gevraagd om een 
coördinerende rol op te pakken. 
 
Binnen het netwerk zijn op dit moment de vier onderstaande werkprogramma’s bepaald voor 2017. De 
ambtenaren binnen het programma bepalen gezamenlijk het proces. Indien er behoefte is aan verdere 
programma’s kan dit natuurlijk in de groep worden ingebracht. Op programmaniveau wordt 
samengewerkt met allerlei andere groepen, zoals waterschappen, andere netwerken, andere 
kennisaanbieders en adviesbureaus.  
 
1. Omgevingswet en instrumentarium 

De gemeenten Den Bosch, Ede, Groningen en Utrecht gaan met dit programma aan de slag 
waarbij ieder zijn eigen project inbrengt. De thema’s die binnen dit werkprogramma aan de orde 
komen zijn integraliteit van de omgevingswet, elkaar op weg helpen, borgen van ambities, 
argumenten aandragen voor discussie en meekoppelen. 

 
2. Omgevingskwaliteit op wijkniveau 

De gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Den Bosch, Ede en Groningen gaan met 
dit programma aan de slag waarbij ieder zijn eigen project inbrengt. De aandachtspunten voor dit 
programma zijn het borgen van ambities in een concreet wijkprogramma, ruimtelijk vertalen, de rol 
van burgers, verbinding tussen sociaal en fysiek, mix van instrumenten en het onderhoud van de 
openbare ruimte. 

 
3. Omgevingskwaliteit op buurtniveau 

Een initiatief van de gemeente Tilburg om ook op buurtniveau aan de slag te gaan met een eigen 
project. Dit programma heeft overlap met werkprogramma 2, echter wordt hier op buurtniveau 
gefocust. 

 
4. Gidssteden en systeembenadering 

De gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Breda, Ede, Haarlem, Nijmegen en Utrecht gaan aan de 
slag met dit programma waarbij ieder zijn eigen project inbrengt. De aandachtspunten voor dit 
werkprogramma zijn het gidsmodel als bouwpakket waarbij elke stad een eigen gidsmodel maakt 
met behulp van generieke modellen. Verder gaat het hier om de relatie tussen de stad en het 
buitengebied.  

 
 
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Vincent Grond (Vincent@Grondrr.nl) of Vincent 
Kuiphuis (vgh.Kuiphuis@Breda.nl ) 
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