
Pilot Dordrecht

• Probleemanalyse
• Overlast warmte
• Geen overlast water

• Next:
• Vervolg probleemanalyse
• Inventarisatie instrumenten
• Combinatie maatregelen/prikkel 

toetsen
• Implementeren

• Effect maatregel, wat is waarde?
• Voor ondernemer
• Voor gemeente





Werkgroep 
monitoring percelen

Keep it simple!



Monitoring op 
perceelniveau?

• Geen behoefte monitoring 
functioneren op perceelniveau
• Wel interessant: monitoren 

effect op buurt/wijkniveau 
• Rotterdam 12% slecht Bluelabel 

regenwater. Doel -10%
• Risico op wateroverlast 

bebouwing nog niet goed 
genoeg in model

From: https://www.ad.nl/rotterdam/veel-overlast-door-zware-regenval-in-rotterdamse-regio~a6e4417f// at: 21-10-2019



Toetsen rechtmatigheid
financiële prikkel

• Hou het simpel ivm

perceptiekosten

• Delft:

• Korting op rioolheffing bij 

aanwezigheid groen dak

• Eigenaar pand vraagt aan

• Controle door steekproef

• Son en Breugel?

• Afkoppelen of groen dak

• Korting 10jr+ eenmalige bijdrage

• Bewijslast via Digid

• Steekproef

From: https://www.greenroofs.com/2012/01/11/gpw-delft-university-of-technology-library/ at: 21-10-2019



Werkgroep Effectiviteit



Wie? 

• Gemeente Rucphen

• Gemeente Son en Breugel

• Waterschap de Dommel

• BIT - I en W

• DPRA – I en W

• Gemeente Rotterdam



Wat? 
Van 6 juni tot nu 

• Inkoopplan

• Aanbesteding

• Drie partijen zijn gevraagd

• Opdrachtnemer is Behavioural Insights
Nederland



PVA Behavioural Insights Nederland

• Onderzoek loopt van nov 2019 – nov 2020

• Gestructureerd in vijf werkpaketten:

1. Probleemverkenning (nov-dec)

2. Gedragsanalyse (dec-mrt)

3. Effectmeting (apr-okt)

4. Ontwikkelen gedragstool (dec-mrt)

5. Eindrapportage (nov)



Hoe nu verder?

• 18 november Kick-off

• Conform offerte een verder invulling tijdens 
deze kick-off



Toevoeging

• Medio december – toelichting Behavioural
Insights Nederland (optie: tijdens kennisdag
NKWK Klimaatbestendige Stad in Utrecht)



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. 

• inzicht in diversiteit van financiële prikkels 
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 – december 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 

Dilemma’s: 

• beslisondersteuning rond financiële prikkels voor alle 
duurzaamheidsdoelen of binnen klimaatadaptatie ?

• hoe krijgen we de financiering rond om de opdracht ook 
echt weg te kunnen zetten ?


