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Context / maatschappelijk probleem

Wat is het resultaat en voor wie?

Een hotspot is een pilot project in een sector, plaats of

■

een lijst criteria waar de hotspots aan moeten voldoen

regio waar ruimtelijke ordening en klimaatverandering een

■

een lijst mogelijke hotspots

belangrijke rol spelen en waar een spanningsveld is tussen

■

rapport met beschrijving van: de mogelijke hotspots,

deze en andere factoren. In de hotspots wordt nadruk-

de resultaten van de workshops, de selectiecriteria en

kelijk gezocht naar ruimtelijke adaptatiemogelijkheden. Bij

de scores van de potentiële hotspots op deze criteria en

deze pilots is het van belang dat het grootste deel van het

een aanbeveling voor de te onderzoeken hotspots

project gedragen wordt door partijen uit de praktijk.

Na deze deﬁnitiefase worden de geselecteerde hotspots

Wat is nu onderzocht?

sortium van verschillende partijen. De nadruk ligt op be-

In de deﬁnitiestudie is een aantal potentiële hotspots

langhebbenden en uitvoerende partijen die een duidelijk

geïnventariseerd en beschreven. De volgende activiteiten

vraag hebben naar kennis uit het KvR-programma, zoals

zijn uitgevoerd:

bijvoorbeeld de lagere overheid. De consortia ontwikkelen

1. Opstellen van selectiecriteria

adaptatiestrategieën voor de hotspots en een stappen-

verder uitgewerkt tot een projectvoorstel door een con-

De volgende selectiecriteria voor hotspots zijn vastge

plan die op de langere termijn tot implementatie van de

steld:

ontwikkelde visies moet leiden. Een nevendoelstelling is

■

■

Klimaatverandering moet een belangrijke invloed op

om uiteindelijk een grotere bewustwording te creëren in

de inrichting van het gebied of sector hebben

de hotspots en daar buiten.

Er is een aantoonbare link met ruimtelijke ordening
en planologie

■

Partijen uit de praktijk moeten het project dragen

■

Er is een bestuurlijke een maatschappelijke interesse

■

Er wordt nadrukkelijk gezocht naar aansluiting bij
reeds lopende KvR-projecten

■

Het project moet een voorbeeld functie hebben hoe
ruimtelijke ordening helpt bij inbedding van adaptatie maatregelen.

■

Het is communicatief aansprekend voor een breed
publiek

■

Het vult ‘witte vlekken’ van het KvR-programma in

2. Inventarisatie: workshops en interviews
In de deﬁnitiefase heeft een tweetal workshops plaats
gevonden, waarin deelnemers potentiële hotspots aan
konden dragen. Deze zoektocht is aangevuld met een
aantal diepte interviews met sleutelﬁguren.

