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Ede: Afkoppelsubsidie 
voor particulieren. 
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rioolh.
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Son en 
Breugel
pilot 
rioolh.

Bron: ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’, Bor en Mesters, 2018

https://www.greendealgroenedaken.nl/wp-content/uploads/2018/08/NextGreen-2018-Rapport-Financiele-prikkels-voor-klimaatadaptatie-.pdf
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Pilots 2019-2020 

Thematische werkgroepen



Financiële Prikkels voor 
klimaatadaptatie
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Eenmalige prikkel

Structurele prikkel

Bron: ‘Financiële prikkels voor klimaatadaptatie’, Bor en Mesters, 2018

 

 

5 Financiële prikkels voor klimaatadaptatie 
 

Financiële prikkels en instrumenten voor klimaatadaptatie 
Deze inventarisatie brengt verschillende vormen van financiële prikkels met voorbeelden 
van toepassing in kaart. Hieronder een kort overzicht. Er is onderscheid gemaakt tussen 
eigenaren die verantwoordelijk worden geacht voor de inrichting van een perceel en 
gebouw, en gebruikers die invloed hebben op het watergebruik, en daarmee ook de 
hoeveelheid afvalwaterafvoer. 
 

 Vergroenen belastingen Overige instrumenten 
 Eigenaren Gebruikers  

(eigenaar of huurder) 
Eigenaren/Gebruikers 

Woningen x Eenmalige vrijstelling op 
(deel) heffing 

x BTW differentiatie of 
vrijstelling  

x Groene leges 
 

x Eenmalige vrijstelling op 
(deel) heffing 

x Btw differentiatie of 
vrijstelling 

 

x Subsidie 
x Bijdragen in natura  
x Fondsvorming 
x Crowdfunding 

Bedrijven x Eenmalige vrijstelling op 
(deel) op heffing,  

x BTW differentiatie of 
vrijstelling  

x Groene leges  
x Investeringsaftrek 

(MIA/Vamil) 
x Groene lening / 

groenfinanciering 

x Eenmalige vrijstelling op  
(deel) heffing 

x Btw differentiatie of 
vrijstelling 

x Subsidie 
x Bijdragen in natura  
x Fondsvorming 
x Crowdfunding 
x Cost-sharing 

Tabel: Eenmalige financiële stimulans voor de aanschaf en/of aanleg van klimaatadaptieve maatregelen, 
zoals tegels vervangen door groen of de aanleg van groen-blauwe daken. 

Tabel: Structurele stimulering met prikkels die blijvend stimuleren dat de getroffen maatregelen behouden 
blijven. 

In het Waterspoor wordt de rioolheffing gebaseerd op het drinkwatergebruik. Aanname is 
dat de hoeveelheid afvalwater gelijk is aan de hoeveelheid drinkwater. Particulieren die 
regenwater bergen en gebruiken voor toiletspoeling, zijn in deze variant goedkoper uit. Bij 
de Impact Bond is sprake van een soort lening voor het aanleggen van klimaatadaptieve 
maatregelen, waarbij het waterschap en/of gemeente via een fonds met derden als het 
ware garant staat en periodiek afbetaalt wanneer er aantoonbaar minder regenwater in het 
afvalwaterriool terecht komt. Deze financiële innovatie is momenteel nog in ontwikkeling. 
 
Naast deze voorbeelden zijn er eveneens lessen te leren van het inzetten van financiële 
prikkels in andere sectoren zoals DifTar bij afval, Hypotheekrente differentiatie, de 
Energieprestatievergoeding en de impactlening van Rabobank voor duurzame projecten of 
producten. Invoering van DifTar, de duurzame heffing voor afvalbeheer, leidde bijvoorbeeld 
tot 25% minder restafval in de gemeenten die dit invoerden. Een andere belangrijke les is 
dat financiële prikkels vooral werken in combinatie met communicatie en bijvoorbeeld een 
verplichting tot afkoppelen. 

Stappen vooruit 
 
Groene heffingen voor waterbeheer 

Het inzetten en aanpassen van belastingen om financiële stimulansen te geven voor 
duurzaam gedrag is in opkomst. Naast overheden is de laatste jaren ook de financiële sector 
actief met gedifferentieerde rentetarieven, omdat zij hebben ervaren dat investeren in 
duurzaamheid loont. Rond belastingen gaan steeds vaker stemmen op om ‘de vervuiler 
betaalt’ ofwel het kostenveroorzakersprincipe leidend te laten zijn in het bepalen van de 
heffing. In het onlangs opgestelde regeerakkoord van Rutte III worden groene belastingen 
ook expliciet genoemd als een streven.  
 
Op dit moment is er een zeer beperkt aantal gemeenten en/of waterschappen dat werkt 
met belastingdifferentiatie voor riool- of zuiveringsheffing als financiële prikkel voor het 
stimuleren van klimaatadaptieve maatregelen. Alleen gemeente Venray past differentiatie 
voor particulieren toe op basis van verhard oppervlakte, en gemeenten Ede en Hoogeveen 
op basis van oppervlakte in het algemeen voor bedrijven. Echter, er zijn meer gemeenten die 
overwegen om gebruik te maken van dit instrument en die hierover op ambtelijk en/of 
bestuurlijk niveau de discussie voeren dan wel een pilot in voorbereiding hebben of zouden 
willen. 
 
In het rapport zijn de verschillende opties voor een differentiatie via het tariefsysteem van 
de rioolheffing weergeven ter bevordering van klimaatadaptatie. In de volgende tabel is een 
indruk van de ‘duurzaamste’ opties in de huidige context als eerste optie en vetgedrukt 
weergegeven. 
 

 Vergroenen belastingen Overige instrumenten 
 Eigenaren Gebruikers  

(eigenaar of huurder) 
Eigenaren/Gebruikers  

Woningen x Structurele differentiatie via 
tariefsysteem heffing 

x Structurele differentiatie via 
tariefsysteem heffing 

x Waterspoor 
x Differentiatie premie 

verzekeraar 

Bedrijven x Structurele differentiatie via 
tariefsysteem heffing 

x Structurele differentiatie via 
tariefsysteem heffing 

x Waterspoor 
x Differentiatie premie 

verzekeraar 
x Impact Bond 

https://www.greendealgroenedaken.nl/wp-content/uploads/2018/08/NextGreen-2018-Rapport-Financiele-prikkels-voor-klimaatadaptatie-.pdf
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Pilots 2019-2020 

Thematische werkgroepen



Vier pilots

Dordrecht
Klimaatbestendig 
bedrijventerrein

7

Rucphen
Vergroten 
bewustwording 
burgers

Son en Breugel 
Duurzame rioolheffing & 
‘afkoppelverdubbelaar’

Rotterdam
Gesprek met 
institutionele 
beleggers



Drie thematische werkgroepen
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Effectiviteit
- Onderzoek
- Mate van 

gedragsverandering

Beslisondersteuning
- Wel / niet / hoe fin 

prikkel?
- Onderdeel van beleidsmix

Toetsing
- Percelen en gebieden
- Grondslag voor 

prikkel 



Samenwerking

u Reflectie en leren van elkaar
u Samen betere maatregelen 

ontwikkelen
u Krachtenbundeling

u Looptijd: 19 maanden  
juni 2019 t/m dec 2020

9

u Overheden

u Kennisorganisaties

u Koepels

u Drinkwater

u Bestaande regionale 
adaptatie platformen

Doelen Partners Huidige partners

u Gemeente Delft

u Gemeente Dordrecht

u Gemeente Enschede

u Gemeente Harderwijk / regio 

u Gemeente Rotterdam

u Gemeente Rucphen

u Gemeente Son en Breugel

u Hoogheemraadschap Delfland

u Waterschap De Dommel

u Waterschap Aa en Maas

u Koepel: VNG

u Ministerie IenW / DPRA



Vandaag: ‘uitwisseling aan de tafels’

- Pilots
- Beslisondersteuning
- Gedragsonderzoek naar 

effect prikkels
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Ken je andere voorbeelden, onderzoeken, projecten? 
Welke wensen heb je zelf t.a.v.?

Bespreek met elkaar
Noteer op post-its
Plak op flip-over



Twee pilots in de schijnwerpers

Dordrecht
Klimaatbestendig 
bedrijventerrein

11

Rucphen
Vergroten 
bewustwording 
burgers

Son en Breugel 
Duurzame rioolheffing & 
‘afkoppelverdubbelaar’

Rotterdam
Gesprek met 
institutionele 
beleggers
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Pilot Financiële Prikkels
GEMEENTE RUCPHEN

Week van ons Water & Samen Waterproof



Waarom?

Voornaamste reden = Bewustwording

Op naar onze gemeente waterproof! 



Hoe?
Klein en krachtig

Week van ons Water 
acties:

Tegels eruit, plantjes erin
&

Regentonactie

Langdurig proces
Samen Waterproof 

platform
Hoe maak jij jouw eigen 
omgeving waterproof?

Advies op maat



Hoe?
Klein en krachtig

Week van ons Water 
acties:

Tegels eruit, plantjes erin
&

Regentonactie

Langdurig proces
Samen Waterproof 

platform
Hoe maak jij jouw eigen 
omgeving waterproof?

Advies op maat



Tegels eruit, plantjes erin
• Jansen Hoveniers
• 37 deelnemers
• Stijgend aantal deelnemers 



Regentonactie
• Wildkamp Rucphen
• 93 regentonnen
• Eerste keer dit jaar





Conclusie 
• Blijven herhalen
• Herkenbare acties
• Elk jaar meer deelnemers



Hoe?
Klein en krachtig

Week van ons Water 
acties:

Tegels eruit, plantjes erin
&

Regentonactie

Langdurig proces
Samen Waterproof 

platform
Hoe maak jij jouw eigen 
omgeving waterproof?

Advies op maat



Waterkring de Baronie
• Meerjarenprogramma
• Bewoners laten 

bijdragen aan de 
klimaatopgave

• Online tool voor 
bewoners



Website



Doe de Check!



Advies op maat



Effectiviteitsonderzoek
• Verschillende (communicatie) prikkels inzetten voor 

de volgende week van ons water in mei
• Welke benadering werkt? 



Op naar Waterproof!



pilot voor financiële prikkels voor 
klimaatadaptatie op particulier terrein

Belastingdifferentiatie 
rioolheffing Son en 

Breugel



o Klimaatbestendige leefomgeving realiseren
o Alle objecten afkoppelen.
o Voorkomen van grote vervangingsinvesteringen in riolering
o Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid inwoners

Ambities & doelstellingen

Vastgelegd in:
q Gemeentelijk RioleringsPlan 2016-2022
q Visie Klimaatbestendig Son en Breugel 2030



Betrokken partijen

• Dienst Dommelvallei
• Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
• Waterschap De Dommel
• Interne organisatie & bestuur



Aanpak

Verduurzamen rioolheffing 

Maak de hoogte van de heffing (mede) afhankelijk van het gegeven of er wel 
of niet regenwater wordt aangeboden aan het gemeentelijk rioleringsstelsel 
wordt aangeboden

Het differentiëren van de rioolheffing is een onderdeel van de aanpak:

1. Informeren: intensieve voorlichtingscampagne                               en 
ondersteuning

2. Stimuleren: € 300,- voor het afkoppelen van regenwater.         Inmiddels
vermeerderd met € 300,- van het waterschap

3. Belonen middels korting van € 50,- op rioolheffing

4. Verplichten middels gebiedsaanwijs

werkgroep beslismodel



Splitsing rioolheffing



Splitsing rioolheffing



Let wel:
afkoppelen betekent 
ook echt afkoppelen !



Informeren omgeving
• Voorlichtingsbijeenkomsten
• Watercoach
• Waterambassadeurs (Son en Breugel verbindt) 
• Publiciteitscampagne en flyer
• Workshops
• Afkoppelborden



Vragen?
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Twee werkgroepen nader beschouwd

38

Effectiviteit
- Onderzoek
- Mate van 

gedragsverandering

Beslisondersteuning
- Wel / niet / hoe fin 

prikkel?
- Onderdeel van beleidsmix

Toetsing
- Percelen en gebieden
- Grondslag voor 

prikkel 



Werkgroep beslisondersteuning

één van de drie satéprikkers door de pilots

aan boord: Dordrecht, Enschede, Harderwijk, Dommel, VNG

beslisondersteunend

model



Doel: 
beslisondersteunend model ontwikkelen dat een 
lokaal bestuur helpt bij een besluit over het 
inzetten van financiële prikkels voor 
klimaatadaptatie

Als onderdeel van palet van instrumenten:
• communicatie
• regelgeving: 
• ondersteuning / coaching



Elementen van de opdracht en beoogde resultaten: 

• klimaatadaptatie binnen het bredere duurzaamheidsbeleid 
/ meekoppelkansen

• de stakeholders bij een financiële prikkels, hun 
beweegredenen, motivatie, en aanknopingspunten. 

• rol van de financiële prikkels ten opzichte van elkaar en 
binnen de beleidsmix

• inzicht in financiële consequenties voor de gemeente, het 
waterschap en stakeholders

• uitwerking van een aantal modellen voor financiële 
prikkels. 



Stappen (jan 2020 – dec 2020): 

• afbakenen beslisondersteunend model
• inventariseren en aanscherpen eisen en wensen
• opstellen concept model, eventueel met varianten of 

verschillende onderdelen
• uitwerken model met kosten, baten en waarderingen
• testronde bij en met partners van de Alliantie
• verwerken inzichten, afronden beslisondersteunend model 
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Uitwisseling aan de tafels

- Pilots
- Beslisondersteuning

44

Ken je andere voorbeelden, onderzoeken, projecten? 
Welke wensen heb je zelf t.a.v.?

Bespreek met elkaar
Noteer op post-its
Plak op flip-over



FINANCIËLE PRIKKELS VOOR 
KLIMAATADAPTATIE

9 december 2019

Eva van den Broek

Karin Bongers  

Behavioural Insights Nederland



STUREN OP GEDRAG

Nudging
- maakt de ‘juiste’ 

keuze 
gemakkelijker

Informatie gevenRegels en wetten Financiële prikkels
- veranderen keuzes



WAT BEPAALT GEDRAG?

normen
context

ankers

kortzichtigheid
luiheid

framing



RATIONELE AFWEGINGEN? 

...boetesysteem...

# late 
ouders



LUIHEID



0%

20%

40%

60%

80%

Voor 2009/2010 2010/2011

% studenten die maximum leenden



Als u nu overstapt, bespaart u 
jaarlijks 38,20!

Als u nu niet overstapt, bespaart u 
jaarlijks geen 38,20!

+ 23% 
aanmeldingen

AANTREKKELIJKHEID



SOCIALE NORMEN



TIMING



NU

TIMING



NU

TIMING



KLIMAATADAPTATIE

Van Valkengoed, A. M., & Steg, L. (2019). Meta-analyses of factors motivating 
climate change adaptation behaviour. Nature Climate Change, 9(2), 158.

Belangrijkste factoren die mensen tot handelen aanzetten

• Self-efficacy: Geloven mensen dat ze het kunnen 
• Nut: Geloven mensen dat wat ze doen ook nut heeft
• Negatieve emoties: Motivatie veroorzaakt door ‘slecht gevoel’
• Sociale norm: Zien mensen dat anderen hetzelfde gedrag vertonen?

Afhankelijk van financiële prikkels en ingeschatte risico’s:

• Loont het gedrag financieel op lange termijn / korte termijn?
• Is er een kans op grote beloning (loterij), of een zekere kleine beloning? 
• Timing van betaling: verliesaversie (subsidie missen)  



WERKPLANNEN:

Rucphen

Son en Breugel



WAT GAAN WE DOEN?

begrijpen sturen evalueren



GEDRAG IS NIET VOLKOMEN RATIONEEL…
MAAR WEL VOORSPELBAAR

normen
context

ankers

kortzichtigheid
luiheid

framing



DOORGRONDEN

Teken hier een ‘foto’ van het gedrag NU

Wie doet dit?  .................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Waar gebeurt dit? ..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Waarom gebeurt dit, denk je?
Reden 1:  .......................................................................................................................................................................
Reden 2:  .......................................................................................................................................................................

Teken hier een ‘foto’ van het gedrag STRAKS

www.behaviouralinsights.nl

1

2

3

kantinemedewerkers
voor de lunch

tijdsgebrek
men ziet geen noodzaak



ONTWERPEN

IMPACT

HAALBAARHEID

Wat is je beste idee:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Kun je het gedrag gemakkelijker maken 
(standaard, informatie versimpelen, mensen ontzorgen)?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Kun je de juiste timing voor het gedrag vinden 
(keuzemoment verplaatsen, beïnvloeden, vertragen/ 
versnellen, een reminder sturen, een belofte vragen)?
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Kun je het gedrag sociaal maken 
(voorbeelden showen, samen laten doen, competitie, 
betrouwbare koplopers laten zien)? 
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Kun je het doelgedrag zinvol maken
(belonen, een terugkoppeling geven, ermee showen)? 
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

E

A

S

T

www.behaviouralinsights.nl

direct warm water

20% minder zieken!

foto van chefkok

bordje in kleedkamer
bordje in 
kleedkamer



Uitwisseling aan de tafels

- Pilots
- Beslisondersteuning
- Gedragsonderzoek naar 

effect prikkels
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Ken je andere voorbeelden, onderzoeken, projecten? 
Welke wensen heb je zelf t.a.v.?

Bespreek met elkaar
Noteer op post-its
Plak op flip-over



Meer informatie? 
Pilot? 

Aanmelden Alliantie?

Web: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/sra/financiele-prikkels/ Of mail:
info@nextgreen.nl
info@stroomenonderstroom.nl

https://ruimtelijkeadaptatie.nl/overheden/sra/financiele-prikkels/
mailto:info@nextgreen.nl
mailto:info@stroomenonderstroom.nl

