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Waarom?
Relatief veel aandacht voor:
• Welke maatregelen mogelijk zijn
• Doorrekenen effecten

Relatief weining aandacht voor:
• Hoe moeten we maatregel implementeren?
• Wat zijn kritische factoren daarin?
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Klimaatadaptatie is bijzonder…
…speelt op de lange termijn, maar je moet nu al wat doen, weinig
urgentie

…er is onzekerheid over hoe erg de effecten van klimaatverandering
zullen zijn
…klimaatverandering zelf vaak niet genoeg reden, dus meekoppelen
…de strategie moet adaptief zijn, dwz aanpasbaar en meegroeien

 Hoe geef je beleidsarangementen van meegroei-concepten vorm?
 Actoren, Acties, Afspraken
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Nadenken daarover met het Canvas
Eenvoudig te gebruiken tool
1. Quickscan
• Verschillende adaptatiemaatregelen òf strategien doordenken
met betrekking tot de kritieke factoren van implementatie
2. Multi-stakeholder dialoog
• zoeken naar hoe individuele belangen kunnen meekoppelen en
meegroeien met de klimaatverandering.
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Implementation Canvas

Proposed Measure: …
Organisation:
…

Quadrant 1

Quadrant 2
Proposition

Problem & Solution

Cost & Benefit
to

Improve
measure
Quadrant 3

Quadrant 4

Stakeholders & Context

Actions & Conditions

Implementation Canvas
1. Problem
1A What is my problem?

2. Solution
2A How is the proposed
measure contributing to solving
my problem?
2B Which (side-) effects (+/-)
does the solution have?

3. Opportunities

Proposed Measure: …
Organisation:
… 5. Proposition to

3A How can it contribute to the
organizational mission?
3B How can you improve the multifunctionality?

improve measure

6. Benefits

7. Costs

6A What are the revenues?

7A What are the costs of the
investments?

6B Which societal benefits are
generated?
.

3C It it possible to link up with
planned investments in the region?

7B What are the costs of
maintenance?
7C What are the cost of
personnel?

4. Threats
4A What are the most important
threats?

8. Stakeholders

9. Partners

11. Activities

12. Instruments

8A Which stakeholders
benefit?

9A Which persons do you need
within your own organisation for
implementation (name + dept.)?

11A What should your
organisation do to implement
the measure?

12A What kind of (policy-)
instruments could you apply?

9B Which persons do you need
outside your organisation for
implementation (name + dept.)?

11B What should other
organisations do?

8B Which stakeholders are
possibly against?

10. Relationships
10A Are there any sensitive issues between stakeholders that
compromises implementation??

12B How do they contribute to the
Implementation of the measure?

13. Agenda

14. Monitoring

13A What are for you important
preconditions for
implementation?

14A What do you want to
monitor?

13B Which agreements do you
want to make with whom?
13C. What are critical decision
moments?

14B What will happen with
the measurements?

Aan de slag…
1. Casus Zandvoort
2. Kies een rol
• Gemeente Zandvoort
• Waterschap
• Hoteleigenaar

3. Vul Canvas aan d.m.v. geeltjes met wijzigingen / suggesties
•
•
•
•

Voorstel voor verbetering maatregel/plan (5, blauw)
Middelen (12A, groen)
Afspraken (13B, groen
Monitoring (14A,B,groen)

4. Denk aan:
• Wat moet ik als stakeholder doen om te kunnen meegroeien?
• Welke afspraken zou ik hiervoor moeten maken met de andere
stakeholders?
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Casus Zandvoort
• Deltaprogramma Kust: Nationale Visie Kust
• Meegroeiconcept als instrument voor adaptie aan
zeespiegelstijging
• Zandvoort: urgentie ruimtelijke ontwikkeling koppelen aan
waterveiligheidsopgave
• Voorgestelde maatregel:
• Verbreding strand
• Verlegging van de kering (op papier)
• zandbuffer met strekdam
• Toekomstig meegroeiperspectief: in 2035 verbreding kering met
zandsuppletie
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Impressie
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Terugkoppeling
Heb je een verbetervoorstel voor het plan? (vraag 5)

Welke afspraken zou je willen maken zodat jij als stakeholder binnen
het beleidsarangement kan meegroeien? (vraag 12A, 13B)

Wat zou je daartoe moeten monitoren? (vraag 14 A, B)
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