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Korte introductie

• Wie ben ik: Stads- en gebiedsontwikkelaar, bouwmeester in Lelystad, kwartiermaker in 
Delft West, samen met Marcia Sookha mede-oprichter van ThePositiveLab.

• Wat doen wij: Wij ontwikkelen financiële en organisatorische concepten voor mens- en 
klimaatpositieve gebiedsontwikkelingen door uit te gaan van de waarde van 
duurzaamheid, versterkt door eigenaarschap.

• Voorbeelden: 
- Combinatie van energieproducerend woongebouw met parkeerhub op IJburg

- Herontwerp grondexploitatie Almere-Pampus als het gaat om groen en blauw

- Ontwikkelen nieuwe concepten voor deelmobiliteit, een coöperatief energiebedrijf of 
een regionaal CO2 fonds

- Brede welvaartsgedachte vertalen naar nieuwe investeringsmogelijkheden en 
samenwerkingen voor enkele van de 17 NOVI gebieden samen met het Watertorenberaad

- Club WOWW, duurzaam betaalbare woningen voor starters



The benefits of acting now to protect 

people and the planet are clear: cleaner 

air, cooler and greener towns and cities, 

healthier citizens, lower energy use and 

bills, European jobs, technologies and 

industrial opportunities, more space for 

nature, and a healthier planet to hand 

over to future generations. The challenge 

at the heart of Europe's green transition is 

to make sure the benefits and 

opportunities that come with it are 

available to all, as quickly and as fairly as 

possible. By using the different policy tools 

available at EU level we can make sure 

that the pace of change is sufficient, but 

not overly disruptive.



REGEERAKKOORD

FITFOR55 (2030) > FITFOR80 (2040)
BETAALBAARHEID VOOR HUISHOUDENS , DRAAGVLAK WINDMOLENS OP LAND STIMULEREN, 
(FINANCIELE)PARTICIPATIE VAN BEWONERS, SUBSIDIE VOOR MEERKOSTEN VAN HUISHOUDENS VOOR 
WARMTEPOMPEN, OP WIJKNIVEAU DUURZAME WARMTENETTEN, SUBSIDIE COLLECTIEVE WARMTE ,  
WATER EN VEILIGHEID STUREND BIJ RO, WATERSCHAPPEN WORDEN EERDER BETROKKEN, MEER GROEN, 
WATER, LICHTE OPPERVLAKTES. MEER SCHADUW, VERDAMPING EN REFLECTIE.
DUURZAME LANDBOUW EN ROBUUSTE NATUURAREAAL. KRINGLOOPLANDBOUW MET EEN DUURZAAM 
VERDIENMODEL. LANDSCHAPSBOUW. NIEUWE VERDIENMODELLEN: BIOBASED BOUWEN, 
CARBONCREDITS, STIKSTOFBINDING.
STIMULEREN REIZIGERSHUBS VOOR (DEEL)AUTO, (DEEL)FIETS, TREIN OF METRO
TIJDELIJKE WONINGEN, PREFABWONINGEN, CIRCULAIR BOUWEN, TRANSFORMATIE KANTOREN

AANKNOPINGSPUNTEN GENOEG



WAT STAAT ONS TE DOEN

OVER 8 JAAR -55% CO2
OVER 28 JAAR -100% CO2



MENS- EN PLANEETPOSITIEVE STAD



COURTESY ELLEN MACARTHUR FOUNDATION

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE 
FINANCIEEL VERTALEN EN OMZETTEN 

IN INVESTERINGSRUIMTE



GRONDWAARDE

VASTGOEDWAARDE

WATERBESPARING

BIODIVERSITEIT

DEELMOBILITEIT 

VOORZIENINGEN

WERKGELEGENHEID 

CO2 BESPARINGEN 

ENERGIEBESPARING

INFRASTRUCTUUR

KLASSIEK





GRONDWAARDE

VASTGOEDWAARDE

WATERBESPARING

KOELING GROEN

RUIMTEWINST DEELMOBILITEIT 

VOORZIENINGEN

WERKGELEGENHEID 

CO2 BESPARINGEN 

ENERGIEPRODUCTIE

INFRASTRUCTUUR TOEKOMSTWAARDE



CREEER WAARDECYCLI VOOR 
GEBRUIKERS EN BEWONERS

CIRCULEER WAARDE EN GELD 
MAXIMAAL LOKAAL

HOE?















Masterclass: Investeren vanuit de duurzame 
waarde van klimaatadaptatie

doel maatregel effect impact baathebber financiering

financieringbaathebberimpacteffectmaatregeldoel

• Stap 1: Definieer doel, bijbehorende maatregel en kwantificeer effect en 
impact

• Stap 2: Identificeer baathebber en bijbehorende financiering

• Stap 3: Maximeer de impact door maatregel af te laten hangen van 
baathebber en financiering en creeer zo meer impact en effect





Ter inspiratie: 
Boulogne 
Billancourt



Waterneutraal
(=geen waterafvoer)

Doel

MAATREGELEN
(Welke maatregelen treffen om 

waterneutraliteit te 
realiseren?)

(output)

EFFECTEN
(Wat zijn de effecten van de 

maatregelen?)
(outcome)

IMPACT
(Waartoe leiden de 

effecten?)

Grotere oppervlaktes 
water en natuur, van 

hogere kwaliteit, 
samenhangend met 

plantensoorten, 
bodemkwaliteit , 

hoogte en relief land, 
waterpeil, ….

Groter woongenot

Betere bodemkwaliteit 

Meer kansen 
aquathermie

Meer biodiversiteit

Groter 
absorptievermogen

Koeler

Minder dijkverzwaring

Meer recreatie

Hogere vastgoedwaarde

Verduurzaming 
energiebronnen

Minder riolering

Minder wateroverlast

Lagere kosten

Toegevoegde 
economische activiteit

Minder schade

Minder droogte

BAATHEBBERS
(Wie hebben baat bij de 

effecten?)

IMPACT-
FINANCIERING  

(Welke mogelijke 
financieringen?)

Grondeigenaar

Bewoners

Gemeente

Natuur

(Rijks-)Overheid

??

Grondexploitatie

Waterschapsbelasting

OZB en andere 
heffingen

CO2 rechten

Subsidies

Combinaties
??

Bijvoorbeeld: Hoe ziet 
waterneutraal eruit, 

als het impact heeft op 
een hogere 

vastgoedwaarde die 
het resultaat is van 

meer woongenot en 
meer diversiteit? 

(Enzovoort)

Waterschap

Beleggers

Energiebedrijven

Green- and Social Bonds

Gebiedsobligaties

Filantropie

Garanties

(Voor-)financiering



Eerder en meer Groen 

DOEL

MAATREGELEN
(Welke maatregelen treffen om 

waterneutraliteit te 
realiseren?)

(output)

EFFECTEN
(Wat zijn de effecten van de 

maatregelen?)
(outcome)

IMPACT
(Waartoe leiden de 

effecten?)

Hoger woongenot

Betere bodemkwaliteit 

CO2 opslag

Meer biodiversiteit

Minder wateroverlast

Koeler

Minder geluidsoverlast

Meer sport en beweging

Hogere vastgoedwaarde

Minder riolering

Gezondheidswinst

??

Vastleggen CO2 ( of 
besparen)

Minder energieverbruik 

??

??

BAATHEBBERS
(Wie hebben baat bij de 

effecten?)

IMPACT-
FINANCIERING  

(Welke mogelijke 
financieringen?)

Grondeigenaar

Bewoner

Gemeente

Natuur

(Rijks-)overheid

Werkgevers

Grotere oppervlaktes 
groen, van hogere 

kwaliteit, 
samenhangend met 

plantensoorten, 
bodemkwaliteit , 

hoogte en reliëf land, 
waterpeil, ….

Grondexploitatie

Waterschapsbelasting

OZB en andere 
heffingen

CO2 rechten

Subsidies

Combinaties!

Green- and Social Bonds

Gebiedsobligaties

Filantropie

Garanties

(Voor-)financiering

Waterschap



40-80% minder 
drinkwaterverbruik

DOEL

MAATREGELEN
(Welke maatregelen treffen om 

waterneutraliteit te 
realiseren?)

(output)

EFFECTEN
(Wat zijn de effecten van de 

maatregelen?)
(outcome)

IMPACT
(Waartoe leiden de 

effecten?)

Gebruik regenwater 
voor bad tot en met 

wasmachine 

Infiltratie voor 
aanvulling grondwater

Lagere belasting afvoer 
grijs water

aquathermie

Grondstoffen voor 
vergisting

Minder risico op tekort 
aan water in droge 

periodes

Minder gebruik 
grondwater

Lagere energiekosten 
voor verwarmen water

Extra reserve tijdens 
piekmomenten

Meer open water 
beschikbaar voor groen

Minder infrastructuur

Minder kosten voor 
onderhoud openbare 

ruimte 

Minder energie voor 
zuivering

Minder droogte

Lagere lasten

Hergebruik grijs water

BAATHEBBERS
(Wie hebben baat bij de 

effecten?)

IMPACT-
FINANCIERING  

(Welke mogelijke 
financieringen?)

Grondeigenaar

Landbouw

Drinkwaterbedrijf

Bewoner

Gemeente

Energiebedrijf

Besparen op gebruik 
drinkwater

??
Combinaties!

Grondexploitatie

Waterschapsbelasting

OZB en andere 
heffingen

CO2 rechten

Subsidies

Green- and Social Bonds

Gebiedsobligaties

Filantropie

Garanties

(Voor-)financiering



DOEL

MAATREGELEN
(Welke maatregelen treffen om 

waterneutraliteit te 
realiseren?)

(output)

EFFECTEN
(Wat zijn de effecten van de 

maatregelen?)
(outcome)

IMPACT
(Waartoe leiden de 

effecten?)

Groter woongenot

Betere bodemkwaliteit 

Meer kansen 
aquathermie

Meer biodiversiteit

Groter 
absorptievermogen

Koeler

Minder dijkverzwaring

Meer recreatie

Hogere vastgoedwaarde

Verduurzaming 
energiebronnen

Minder riolering

Minder wateroverlast

Lagere kosten

Toegevoegde 
economische activiteit

Minder schade

Minder droogte

BAATHEBBERS
(Wie hebben baat bij de 

effecten?)

IMPACT-
FINANCIERING  

(Welke mogelijke 
financieringen?)

Grondeigenaar

Bewoners

Gemeente

Natuur

(Rijks-)Overheid

??

Grondexploitatie

Waterschapsbelasting

OZB en andere 
heffingen

CO2 rechten

Subsidies

Combinaties
??

Bijvoorbeeld: Hoe ziet  
het eruit als het 

maximale impact heeft 
op een hogere 

vastgoedwaarde die 
het resultaat is van 

meer woongenot en 
meer biodiversiteit? 

(Enzovoort)

Waterschap

Beleggers

Energiebedrijven

Green- and Social Bonds

Gebiedsobligaties

Filantropie

Garanties

(Voor-)financiering



Next Level: van analyse naar (publiek) 
ondernemen
Netwerkanalyse Kernactiviteiten Toegevoegde 

waarde
De klant (en 
eigenaar?)

Doel

Communicatie Governance
Organisatie

Kosten Opbrengsten Financiering


