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Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Geachte heer, mevrouw,

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en
overstromingen toe. Het is een grote en langdurige opgave om Nederland op heel
veel plaatsen anders in te richten, om zo de toenemende schade door
klimaatverandering te beperken. De toegenomen urgentie van ruimtelijke
adaptatie stelt Nederland voor een opgave die overheden, het bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties en burgers alleen in gezamenhijkheid het hoofd
kunnen bieden. Een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting vraagt inzet
van iedereen. In de eigen achtertuin, op daken, op het private grondgebied van
bedrijven en in de openbare ruimte. Iedere partij afzonderlijk kan maatregelen
nemen, met regie op lokaal niveau.
Aangezien in stedelijk gebied meer dan de helft van het oppervlakte uit privaat
terrein bestaat, is het belangrijk om bewoners en bedrijven te stimuleren om met
deze opgave aan de slag te gaan. Dat kan op verschillende manieren, zoals via
communicatie, subsidie, regelgeving of financiële prikkels. In het Deltaplan
Ruimtelijke adaptatie is dit laatste als een aparte actie benoemd: “Voor 2020
verkent het Rijk met waterschappen, genieenten en provincies of het mogelijk en
effectief is om klimaatbestendig handelen door private partijen te stimuleren met
financiële prikkels waaronder differentiatie van heffingen”.
Door een breed samenwerkingsverband van VNG, UvW, IPO, RIONED, enkele
gemeenten en waterschappen en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is
verkend welke financiële prikkels gemeenten en waterschappen kunnen inzetten
om inwoners en ondernemers te bewegen tot het klimaatrobuust inrichten van
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hun perceel. Een inventarisatie laat zien dat het differentiëren van
watergerelateerde heffingen als financiële prikkel mogelijkheden biedt om op
structurele wijze particulieren te bewegen tot klimaatadaptatie op eigen terrein.
Differentiatie van heffingen combineren met andere instrumenten zoals
communicatie en regelgeving, genereert naar verwachting de meeste inzet van
particulieren voor het klimaatadaptief inrichten van percelen, straten en/of wijken.
Daarbij is het ook goed om in de communicatie duidelijk te maken dat
particulieren de verantwoordelijkheid hebben om hemelwater op eigen terrein op
te vangen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Dit laat uiteraard onverlet de
zorgplicht die gemeenten hebben en houden voor hemelwater en grondwater
(conform Waterwet, art. 3.5 en 3.6). Deze zorgplicht vraagt om gemeentelijke
invulling. Met name gemeentelijke maatregelen met effecten op de
grondwaterstand zijn daarbij aan de orde. Ook daarvoor is een goede
communicatie met burgers van belang en aandacht bij gemeenten om te handelen
als ‘behoorlijk bestuur’. Gezamenlijk moeten wij de opgave aanpakken.
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Bijgevoegd pamflet geeft een kort overzicht van de mogelijkheden van financiële
prikkels. Wij verzoeken u het pamflet verder te verspreiden onder collega’s en
gekozen raadsleden, zodat dit onder andere gebruikt kan worden bij de
coalitieonderhandelingen die nu plaatsvinden in de gemeenten.
Naar aanleiding van deze inventarisatie en de daarin geformuleerde aanbevelingen
heeft de Stuurgroep Ruimtelijke adaptatie op 22 maart 2018 ingestemd met het in
gang zetten van een gezamenlijk vervolgtraject, waarbij we graag gemeenten en
waterschappen uitnodigen om pilots in te brengen. In deze pilots kan worden
geleerd wat in de praktijk echt werkt en wat niet werkt zodat er eventuele
vervolgstappen kunnen worden ontwikkeld. U kunt zich als pilot melden via het
contactformiilier van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Met vriendelijke groet,

S.M.M. Kuks, mede namens vice-voorzitter van de stuurgroep Ruimtelijke
Adaptatie, A.P. Heidema
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