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Welke stappen zijn nodig?
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Het klimaat verandert en dat vraagt om een andere inrichting van onze leefomgeving. Een breed 
samenwerkingsverband bestaande uit Rijk, decentrale overheden, koepelorganisaties en kennisorganisaties 

agendeert financiële prikkels voor klimaatadaptatie bij particuliere gebouwen en tuinen. Wij nodigen u uit 
om samen te werken aan financiële prikkels zoals het vergroenen van belastingen.

Financiële prikkels 
voor klimaatadaptatie op privaat terrein
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Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

Deze aanbevelingen komen voort uit het rapport ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’, een inventarisatie 
van financiële beloningen voor klimaatbestendige gebouwen en tuinen dat het Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie eind 2017 liet uitvoeren. Deze inventarisatie sluit aan op twee afspraken uit het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie 2018:
“De decentrale overheden stellen vanaf 2018 een gezamenlijk stimuleringsprogramma voor hun regio op om private 
initiatieven voor ruimtelijke adaptatie te stimuleren. Daarbij bepalen ze zelf welke mix van communicatieve en financiële 
stimulering ze daarvoor inzetten.” “Voor 2020 verkent het Rijk met waterschappen, gemeenten en provincies of het mogelijk 
en effectief is om klimaatbestendig handelen door private partijen te stimuleren met financiële 
prikkels, waaronder differentiatie van heffingen.”

Urgentie

• Klimaatverandering zorgt voor meer wateroverlast,  
 droogte en hitte in steden en dorpen
• Kosten door de effecten van klimaatverandering  
 stijgen voor gemeenten, waterschappen, bedrijven,  
 inwoners en verzekeraars
• Circa 70% van het oppervlak in stedelijk gebied   
 bestaat uit particuliere gebouwen en tuinen

Lokale aanpak

• Bepalen van lokale opgave, inzet en meekoppel- 
 kansen op basis van een klimaatstresstest 
• Stimuleren van lokale verwerking van hemelwater,  
 ook op particulier terrein
• Gezamenlijke inzet met en door inwoners en   
 bedrijven stimuleren via communicatie, participatie,  
 subsidie, groene belastingen en bouwverordening
• Meekoppelen met energietransitie, circulaire 
 economie, luchtkwaliteit, wijkgerichte aanpak, 
 gezondheid en groenbeleid

Meer informatie

www.vng.nl | info@greendealgroenedaken.nl  
www.ruimtelijkeadaptatie.nl
rapport ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’

Financiële prikkels en groene belastingen

• Vrijstelling leges bij vergunningaanvraag voor 
 duurzame gebouwen
• Duurzame heffing met regenwaterdeel gebaseerd  
 op verhard oppervlak, en afvalwaterdeel gebaseerd  
 op drinkwaterverbruik
• Mogelijkheden duurzame waterschapsbelasting   
 uitwerken
• Ontwikkelen duurzame WOZ-waarde als alternatieve  
 grondslag voor OZB, rioolheffing en waterschaps-
 belasting
• Innovatieve financiering via crowdlending en 
 impact bonds 

Aanbevelingen voor samenwerking

• Pilots uitvoeren, leren van elkaar en vervolgstappen  
 ontwikkelen
• Helpdesk met maatwerkadvies dat zo veel mogelijk  
 in generieke hulpmiddelen wordt omgezet
• Toolkit met hulpmiddelen voor gemeenten en 
 waterschappen aanbieden
• Afwegingsmodel voor inzet financiële prikkels 
 uitwerken
• Duurzame modelverordeningen ontwikkelen
• Toetsingsinstrument en/of registratiesysteem voor  
 particuliere percelen en gebouwen uitwerken
• Bijdragen aan toekomstbeeld voor waterketen 
 in 2050
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Dit pamflet kwam tot stand met een bijdrage van het Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie.

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/energie-en-klimaat
https://ruimtelijkeadaptatie.nl
http://nextgreen.nl/projecten/differentiatie-belastingen/

