Criteria voor de selectie van de
4e tranche Impactprojecten
De vierde tranche impactprojecten ondersteunt in 2018
maximaal 8 projecten die een wezenlijke bijdrage leveren
aan een verandering in het denken en doen rond de
klimaatbestendige inrichting van Nederland.
Voor de 4e tranche geldt een bijdrage aan ambitie 2
“risicodialoog voeren en strategie opstellen” van het
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 als voorkeur bij de
selectie van ingediende projecten.

is dat minimaal één overheidspartij betrokken is evenals
minimaal één andere organisatie die belanghebbenden
vertegenwoordigt in het gebied. Gezien de voorbeeldfunctie
van een Impactproject, wordt gezocht naar projecten die
uiterlijk in 2019 resultaat geven. Een impactproject kan
onderdeel uitmaken van een groter traject of project.

Bij de selectie van de Impactprojecten wordt rekening
gehouden met spreiding over thematiek, regio, aard en
omvang. Inhoudelijke dubbeling met eerder geselecteerde
Impactprojecten (eerste t/m derde tranche) wordt daarbij
vermeden. Voorwaarde bij het indienen van een aanvraag

Voor het selecteren van deze projecten gelden de volgende
uitgangspunten:
1. Typologie: het totaal aan projecten geeft een goede dek
king over relevante thema’s, gebieden en vraagstukken.
2. Impact: er een hoge, aantoonbare voorbeeldwerking
vanuit gaat voor de doelgroep.
3. Kwaliteit: de projecten zijn van hoge inhoudelijke kwaliteit.

1. Typologie

2. Impact

De projecten waarin het stimuleringsprogramma investeert
zijn een weerspiegeling van de variatie waarin klimaat
bestendig en waterrobuust inrichten toegepast kan worden.

Waarde voor het programma

Relevante thema’s, zoals:

• Klimaatbestendig gebied (Deltaplan RA thema’s water
overlast, hitte, droogte, gevolgen overstroming, met
onderliggende aandachtsvelden zoals bodemdaling)
• Waterrobuust inrichten
• Vitale en kwetsbare processen en objecten
• Slimme combinaties voor meerlaagsveiligheid
• Slimme combinaties met andere maatschappelijke
opgaven
• Governance
• Financiering(svormen)

• Invulling geven aan ambitie 2 van het Deltaplan RA 2018
(“risicodialoog voeren en strategie opstellen”), waarbij
gezien de beoogde planning van het Deltaplan RA, het
impactproject uiterlijk in 2019 tot afronding komt.
• Bijdragen aan de benodigde versnelling van ruimtelijke
adaptatie richting 2020 (door bijvoorbeeld meekoppelen)
Voorbeeldfunctie van het project. Deze kan:

• Lokaal zijn, voor de direct bij het project betrokken par
tijen en hun samenwerkingspartners
• Een (boven)regionale uitstraling hebben of zelfs
• Een (inter-)nationale uitstraling
Betrokken partijen

• Stedelijk / landelijk / kust
• Hoog / laag Nederland
• Binnendijks / buitendijks

• Coalitie van verschillende partners
• Betrokkenheid overheidspartijen (gebiedsregisseurs/
waterbeheerders, ambtelijk/bestuurlijk)
• Betrokkenheid inwoners /maatschappelijke organisaties
en marktpartijen

Aard en omvang van het project:

3. Kwaliteit

•
•
•
•

• Kwaliteit van het voorstel (coherentie tussen de onder
delen, samenhang, heldere doelen en activiteiten, doel
matigheid, planning, beoogd product)
• Financiële onderbouwing inclusief verplichte cofinancie
ring (middelen en/of in-kind)
• Samenstelling projectteam (integraliteit, afspiegeling van
belangen, kwaliteit)
• Beoogde werkwijze voor het ontsluiten van opgedane
kennis binnen de werkregio
• Aansluiting op bestaande structuren en netwerken,
(inter-)nationale of regionale netwerken

Relevante gebiedstypen en regionale spreiding, zoals:

Onderzoek en ontwikkeling (kennisleemtes)
Praktijkontwikkeling / praktijkleren
Kennisuitwisseling / onderwijs
Regionaal / lokaal

Spreiding over ‘Weten’, ‘Willen’ en ‘Werken’.

