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Samen beleid en prikkels ontwikkelen 
voor adaptatie (en biodiversiteit) 
met inwoners en bedrijven 



Procesbegeleiders voor gezamenlijk leren en ontwikkelen 

rond klimaatadaptatie en biodiversiteit

Even voorstellen
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Anne-Marie Bor Carleen MestersIris Hertog

ADAPTATIE
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Agenda

 Kennismaken (Mentimeter)

 Verwante vraagstukken en ervaring

 Wensen uit de praktijk: 

 Mahatma Geerdink, gemeente Harderwijk

 Rik Meijer, gemeente Enschede

 Adaptatie Atelier

 Ruimte voor vragen

3

ADAPTATIE
ATELIER

We werken met mentimeter: 
www.menti.com, code 6064 5727

http://www.menti.com/


Kennismaken
Beantwoord via mentimeter: www.menti.com, code 6064 5727

1. Je naam, je functie en organisatienaam

2. Welk soort organisatie werk je bij?

3. Wat doe je al waar je trots op bent, op het gebied van het betrekken van private 

partijen?

4. Op welke vraag wil je vandaag antwoord krijgen?
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http://www.menti.com/


 Alliantie Financiele Prikkels, DPRA, gemeenten en waterschappen

 Kennis in de Regio, STOWA

 Toolbox Financiering Klimaatadaptatie, RVO/Min BZK

 Community manager financiële sector, Samen Klimaatbestendig

 Green Deal Groene Daken

 En andere programma’s: www.nextgreen.nl en www.stroomenonderstroom.nl

Verwante vraagstukken en ervaring
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https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/sra/financiele-prikkels/
https://stroomenonderstroom.nl/nieuws-artikelen/
https://nextgreen.nl/toolbox-financiering-klimaatadaptatie/
https://klimaatadaptatienederland.nl/samen/klimaatbestendig/klimaataanpassingen/klimaatbestendige-financiele-sector/
https://www.greendealgroenedaken.nl/
http://www.nextgreen.nl/
http://www.stroomenonderstroom.nl/


Alliantie Financiële Prikkels (2019-2021)
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https://klimaatadaptatienederland.nl/overheden/sra/financiele-prikkels/
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Alliantie Financiële Prikkels (2019-2021)
Beleidsmixer
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https://nextgreen.nl/wp-content/uploads/2021/06/Beleidsmixer_Alliantie-Financiele-Prikkels_juni-2021.pdf


Behoefte aan ‘lotgenotencontact’

 Mahatma Geerdink
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Behoefte aan ‘delen wat wel en niet werkt’

 Rik Meijer
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Behoefte aan verder verdiepen

 We merken bij gemeenten & waterschappen behoefte aan:

 Leren van elkaars praktijk, samen ontwikkelen

 Versnellen klimaatadaptatie op privaat terrein

 Vinden van passende mix om inwoners en bedrijven mee te krijgen

 Hiervoor is beperkte ruimte binnen andere initiatieven
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Adaptatie Atelier

Samen beleid en prikkels ontwikkelen 
voor adaptatie (en biodiversiteit) 
met inwoners en bedrijven

 Klimaatadaptatie en biodiversiteit

 Private partijen betrekken

 Beleidsinstrumenten en de beleidsmix

 Samen leren, verdiepen en ontwikkelen

Met als doel: 
Versnellen van klimaatbestendige en natuurinclusieve inrichting 
door betere verankering in decentraal beleid 12
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Foto: Nunspeet leeft natuurlijk

https://nunspeetleeftnatuurlijk.nl/klimaatadaptie


Adaptatie Atelier

 Voor wie? Gemeenten, waterschappen en provincies

 Wat? Werkgroep(en) met co-creatie rond thema’s & regiegroep

 Hoe? Deelnemers bepalen inhoud

 Hoe vaak? Jaarlijks een meeting met KANS e.a.

 Kosten? Jaarlijkse financiële bijdrage naar omvang

 Wat nog meer? Eventueel gericht andere stakeholders betrekken, 
zoals bewonersinitiatieven, corporaties, banken en verzekeraars

 Start: Begin april
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Adaptatie Atelier
 Werkstromen en projectgroepen als versnellingskamers

 Mogelijke thema’s:
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1. Per stakeholdergroep:
a. Bedrijventerreinen

b. Woningcorporaties

c. Particuliere woningeigenaren

d. Stedelijk, nieuwbouw

e. Stedelijk, bestaande bouw

f. Agrarisch, buitengebied

g. Samenwerking met financiële instellingen

2. Per maatregel

h. Stimuleren van groenblauwe en 
multifunctionele daken

i. Het stimuleren van geveltuinen

3. Per instrument

k. Communicatie en coaching

l. Opzetten en uitvoeren subsidieregeling

m. Belastingvoordeel

n. Rekenmodel voor klimaatadaptatie

o. Reguleren, zoals verankering in 
omgevingsplan

p. Monitoring

q. Maatwerk per doelgroep en inclusiviteit

r. Meekoppelen en integrale aanpak 
duurzaamheid



Adaptatie Atelier
 Rond welke thema’s zou je verder willen verdiepen, samen leren en 

ontwikkelen?
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1. Per stakeholdergroep:
a. Bedrijventerreinen

b. Woningcorporaties

c. Particuliere woningeigenaren

d. Stedelijk, nieuwbouw

e. Stedelijk, bestaande bouw

f. Agrarisch, buitengebied

g. Samenwerking met financiële instellingen

2. Per maatregel

h. Stimuleren van groenblauwe en 
multifunctionele daken

i. Het stimuleren van geveltuinen

3. Per instrument

k. Communicatie en coaching

l. Opzetten en uitvoeren subsidieregeling

m. Belastingvoordeel

n. Rekenmodel voor klimaatadaptatie

o. Reguleren, zoals verankering in 
omgevingsplan

p. Monitoring

q. Maatwerk per doelgroep en inclusiviteit

r. Meekoppelen en integrale aanpak 
duurzaamheid

Interessepeiling via mentimeter: 
www.menti.com, code 6064 5727

http://www.menti.com/


Adaptatie Atelier

 Jaarlijkse financiële bijdrage, naar omvang en type betrokkenheid
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Excl 21% BTW

Deelnemer Voorzitter/ 
regiegroep

(-15%)

Agendalid

(+15%)

Gemeente 
< 50k inw

€ 2.000,- € 1.700,- € 2.300,-

Gemeente 
50-100k inw

€ 3.000,- € 2.550,- € 3.450,-

Gemeente 
> 100k inw

€ 4.000,- € 3.400,- € 4.600,-

Waterschap € 6.000,- € 5.100,- € 6.900,-
Provincie € 6.000,- € 5.100,- € 6.900,-
Anders Maatwerk Maatwerk Maatwerk



Adaptatie Atelier - Planning

 Meld je aan - tot 25 maart

 Start bij deelname van minimaal 6 decentrale overheden

 12 april: Eerste bijeenkomst – bepalen strategische agenda

 Looptijd: ca. 3 jaar (jaarlijks opzegbaar, opzegtermijn: 3 maanden)

Ruimte voor 
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https://www.enquetesmaken.com/s/AanmeldenAdaptatieAtelier


Adaptatie Atelier

Informatiewebinar - 11 maart 2022
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Samen beleid en prikkels ontwikkelen 
voor adaptatie (en biodiversiteit) 
met inwoners en bedrijven 



Alliantie Financiële Prikkels (2019-2021)
Beleidsmixer
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