Criteria voor de selectie van de Impactprojecten
Na drie jaar willen wij geïnvesteerd hebben in circa 15 projecten die wezenlijk bijdragen aan een verandering in denken en doen
rond waterrobuust en klimaat bestendig inrichting in Nederland. Voor het selecteren van deze projecten gebruiken wij de volgende
uitgangspunten:
1.
2.
3.

Typologie: het totaal aan projecten geeft een goede dekking over relevante thema’s, gebieden en vraagstukken.
Impact: er een hoge, aantoonbare voorbeeldwerking vanuit gaat voor de doelgroep.
Kwaliteit: de projecten zijn van hoge inhoudelijke kwaliteit.

1 - Typologie
De projecten waar het stimuleringsprogramma in investeert zijn een weerspiegeling van de variatie waarin klimaatbestendig en
waterrobuust inrichten toegepast kan worden.








Relevante thema’s, zoals:
 klimaatbestendige stad (wateroverlast, hitte, droogte)
 waterrobuust inrichten
 vitale en kwetsbare objecten
 slimme combinaties voor meerlaagsveiligheid
Relevante gebiedstypen en regionale spreiding, zoals:
 stedelijk / landelijk / kust
 hoog / laag Nederland
 binnendijks / buitendijks
 lokaal / regionaal
 kansrijke gebieden (bijv. New Towns, wijken uit de jaren ’70) / urgente opgaven voor water en klimaat
Aard en omvang van het project:
 onderzoek en ontwikkeling
 praktijkontwikkeling / praktijkleren
 leren hanteren & verbeteren ‘toolkit’: handreiking / instrumentarium ruimtelijke adaptatie
 kennisuitwisseling / onderwijs
 groot of klein
Spreiding over ‘Weten’, ‘Willen’ en ‘Werken’ vragen

2 – Impact






Voorbeeldwaarde van het project. Deze kan:
– lokaal zijn, voor de direct bij het project betrokken partijen en hun samenwerkingspartners
– (boven)regionale uitstraling hebben of zelfs
– (inter)nationale uitstraling
Waarde voor het programma
 potentiële drager van het programma, of een must voor samenhangend & goed dekkend programma
 willen en kunnen bijdragen aan het bereiken van het ‘kantelmoment’ in de transitie, door kennisoverdracht, delen
leerervaringen, meenemen andere partijen, etcetera.
Betrokken partijen
 betrokkenheid overheidspartijen (gebiedsregisseurs/waterbeheerders, ambtelijk/bestuurlijk)
 betrokkenheid burgers/maatschappelijke organisaties en marktpartijen

3 - Kwaliteit






Kwaliteit van het voorstel (coherentie tussen de onderdelen, samenhang, heldere doelen en activiteiten, doelmatig)
Financiële onderbouwing inclusief cofinanciering
Samenstelling projectteam (integraliteit, kwaliteit)
Reputatie en netwerk van de indieners
Aansluiting op bestaande structuren, (inter)nationale of regionale netwerken

