Om een optimale werking van de Living Labs te krijgen, is een lijst met kenmerken opgesteld waaraan living
labs moeten voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning.
Opzet van een Living Lab (LL) en betrokken partijen
* In het LL zijn meerdere partijen betrokken, waaronder minimaal twee overheden, minimaal een
kennisinstituut en een bedrijf;
* Betrokkenheid van bewoners, gebruikers en initiatiefnemers is een pre (Publiek-Privaat-Gebruikers
Partnerschap);
* De betrokken partijen brengen allen capaciteit of middelen in, conform een vooraf aangegeven
verdeling (te verbijzonderen per project). Hierbij is het businessmodel gericht op blijvende financiering van
de ontwikkeling van het betreffende gebied. (Im)materiële beloning van input van de co-creërende
gebruiker is onderdeel van het businessplan;
* Het lab draait voor een langere periode van minimaal enkele jaren.
Projecten binnen het Living Lab
* Het LL biedt een organisatorische vorm waarbinnen de (duurzame) uitvoering van meerdere concrete
projecten binnen een geografisch afgebakend gebied plaatsvindt;
* De projecten binnen een living lab zijn grotendeels fysieke opgaven van lokale partijen en houden
rekening met een grotere gebiedsopgave en de ontwikkelingen in het gebied in samenhang (cross-over
naar thema’s buiten het LL-thema; integrale aanpak);
* De partijen beoordelen gezamenlijk de projecten, concepten, producten en diensten op vooraf
vastgestelde criteria.
Werkwijze van het Living Lab
* Het LL richt zich op actief leren, waarbij aandacht voor het vooraf inbrengen van kennis, het leergericht
toepassen van verschillende opties en het evaluerend leren centraal staan, en biedt daarmee meerwaarde
ten opzichte van traditionele uitvoering van afzonderlijke projecten; Gebruikers en producenten co-creëren;
* Het LL draagt de lessen actief uit: resultaten uit het living lab worden breed gedeeld met andere steden
en andere LL’s, zowel nationaal als internationaal;
* Het LL is een test- experimenteeromgeving en omarmt daarbij open innovatie; en bevordert
vernieuwing; Regels staan in dienst van actie. De stappen naar het uiteindelijke doel staan niet bij voorbaat
al vast. Er is dus ruimte om af te wijken van het gebaande pad en een nieuwe richting uit te slaan als die
beter lijkt.
* Er dient een goede bestuurlijke verankering van de LL plaats te vinden, zowel bij de start als gedurende
de uitvoering van het proces, waarbij de betrokkenheid en langdurige commitment goed geborgd is.
Specifieke criteria voor Ruimtelijke Adaptatie
* Het LL RA gaat over concrete ontwikkeling van en/of uitvoering van project(en) die klimaatadaptatie
betreffen in stedelijk gebied, maar ook het aangrenzende landelijke gebied, en die gebruiker gedreven zijn;
* Het LL RA kent naast de inhoudelijke thematiek van hitte, droogte, waterrobuustheid, wateroverlast
(piekregenbuien (water op straat) en wateroverlast uit het regionale watersysteem) en ruimtelijke inrichting
ter vermindering restrisico bij overstromingen (2e laag MLV) ook een component van organisatorisch
transitie. Bij organisatorische transitie kan worden gedacht aan samenwerkingsverbanden die niet beperkt
worden door budgettaire, inhoudelijke of institutionele schotten;
* Het doel van een LL RA dient er vooral op gericht te zijn hoe klimaatadaptatie daadwerkelijk geplaatst
gaat worden binnen het handelen van alle relevante partners in stedelijk en het aangrenzende landelijk
gebied in relatie tot de daar spelende (ruimtelijke) opgaven.

