
Programma: 

09.00-09.30 Inloop 

09.30 Opening en welkom door Provincie Utrecht  

 

09.40 Presentatie infographic financiering  

Frank Mathissen van de RVO heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken 

een handig instrument ontwikkeld waarin alle kennis rondom de financiering van 

Klimaatadaptatie is verzameld. Frank Mathissen van RVO zal een korte toelichting geven op 

de infographic financiering 

 

10.00 Presentatie meervoudig financieren door publiek-private samenwerking 

NextGreen begeleidt samenwerkingsprocessen met decentrale overheden en met financiële 

instellingen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Anne-Marie Bor en Iris 

Hertog droegen met hun kennis en ervaringen inhoudelijk bij aan de toolbox financiering 

klimaatadaptatie. Ze lichten toe hoe het meervoudig verdienmodel samen te bouwen in de 

businesscase-in-1-dag-sessie en de toolbox daarbij kan helpen. 

10.35 Presentatie van negen financiële instrumenten. 

Hielke Bos van Deloitte Real Estate neemt u mee in een aantal onderzoeken. De eerste twee 

onderzoeken gaan over de werking en toepassing van negen financiële instrumenten in 

relatie tot klimaatadaptatieve maatregelen bij nieuwbouwprojecten. Een derde rapport gaat 

over de mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad van woningcorporaties 

klimaatadaptief te maken, met oog voor de financiële impact. 

11.10 Pauze 

 

11.25 Presentatie Maatschappelijke kosten en baten. 

Janbart van Ginkel van ATosborne zal toelichting geven hoe zij met behulp van de infographic 

en het bij elkaar brengen van allerlei soorten belanghebbenden een businesscase in 1 dag 

sessie voor u kunnen samenstellen. 

11.55 Presentatie expertteam woningbouw 

Birgitta Rottmann werkt namens RVO en BZK samen met het landelijke expertteam 

woningbouw. Dit team heeft in Nederland al vele woningbouwprojecten versneld en spreekt 

met zijn experts de taal van de woningbouwer. Recentelijk is dit team uitgebreid met 4 

experts op het thema Klimaatadaptatie. Birgitta zal uitleggen hoe het expertteam werkt en 

voor welke hulp u hier terecht kunt. 

 

12.25 Sluiting.  

12.30 Lunch 

  

https://infographics.rvo.nl/klimaatadaptatie/


Kennismaken met de bureaus 

ATOsborne 

ATOsborne helpt publieke opdrachtgevers om wezenlijk bij te dragen aan een 
Toekomstbestendige Infrastructuur, een Gezonde Samenleving en een Duurzame 
Leefomgeving. Daarbij kiezen zij voor een integrale benadering: de bundeling van ambities 
en opgaven om ze optimaal tot stand te brengen. ATOsborne heeft geholpen bij het 
opzetten van de tool-box 
financieringsconstructies www.toolboxfinancieringsconstructies.nl en trekt aan verschillende 
stedelijke ontwikkelingen in Nederland, waar financiering altijd een belangrijke rol speelt. 

De business case in 1 dag sessie biedt partijen snel inzicht in de mogelijkheden die er zijn om 
klimaatadaptatie maatregelen te financieren en geeft inzicht in de kansen die zich voordoen 
als functies op een slimme manier worden gekoppeld. Daarbij kan gebruikt gemaakt worden 
van de opties uit de infographic, maar kan ook breder gekeken worden naar hoe 
investeringen in klimaatadaptatie zich verhouden tot andere investeringen in de openbare 
ruimte. 

NextGreen 

NextGreen begeleidt samenwerkingsprocessen met decentrale overheden en met financiële 
instellingen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit. NextGreen schreef mee 
aan de tool- box financiering klimaatadaptatie en begeleidde de Alliantie Financiële Prikkels 

Tijdens de businesscase-sessie verkennen deelnemers gezamenlijk de gewenste maatregelen 
voor klimaatadaptatie in het casusgebied, de bredere baten ervan, en kansrijke 
financieringsconstructies en meekoppelkansen. Het eindresultaat is een overzicht van (en 
inzicht in) kansrijke financieringsconstructies en meekoppelkansen en een overzicht van 
vervolgacties en routes voor verdere uitwerking. Deelnemers kunnen de stappen die tijdens 
de sessie worden doorlopen, later ook toepassen op andere casusgebieden. De kracht van 
NextGreen ligt in 1) het aanbieden van stappen en werkvormen die de groep helpen om tot 
een gezamenlijke business case te komen en 2) het maatwerk betrekken van financiële 
instellingen. 

Deloitte 

Deloitte is een aanbieder van professionele dienstverlening op het gebied van accountancy, 
belastingadvies, consultancy, risk advisering en financiële advisering. Deloitte Real Estate 
heeft aantal onderzoeken gedaan voor Zuid-Holland en haar partners in het convenant 
BouwAdaptief. De eerste twee onderzoeken gingen over de werking en toepassing van 9 
financiële instrumenten in relatie tot klimaatadaptieve maatregelen bij nieuwbouwprojecten 
en een derde rapport over de mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad van 
woningcorporaties klimaatadaptief te maken, met oog voor de financiële impact.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.toolboxfinancieringsconstructies.nl%2F&data=04%7C01%7Ccma.vander.kleijn%40pzh.nl%7C119d0970cf094b825adf08da0e4f251f%7C6d99bc288f284a73a50163a8e1eb3040%7C0%7C0%7C637838030339248363%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wIowyxpQ8Wh%2B78xIqLIj9gtq334hsCrW%2B9XfOiK5Udo%3D&reserved=0


De expertise welke Deloitte heeft ontwikkeld bij het opstellen van deze 3 rapporten zullen zij 
inzetten bij de sessie op maat. De zogenaamde “businesscase-in-1-dag sessie”. Beginnend bij 
de project business case om vervolgens de kansen voor optimalisatie en verbreding in beeld 
te brengen 

Expertteam Woningbouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Het Expertteam Woningbouw helpt ook in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken bij het vlottrekken van woningbouwprojecten die stagneren. Zij geeft onafhankelijk 
maatwerkadvies bij vraagstukken rond gebiedsontwikkeling, transformatie en 
toekomstbestendige woningbouw en hoe je deze kunt voorbereiden op de gevolgen van 
klimaatverandering. Wij bieden deze ondersteuning aan gemeenten, regio’s  en 
provincies en zoeken, in een eerste oriënterende gesprek, samen met de 
vraagsteller naar een passende aanpak. Dat kan zijn een eenmalige sessie of adviesgesprek. 
Maar er is ook de mogelijkheid dat een of meerdere expert(s) onder voorbehoud van 50% 
cofinanciering een half jaar meelopen met een projectleider en als onafhankelijke vraagbak 
en sparringpartner extra expertise inbrengen. Heeft u een vraag, mail dan 
naar woningbouw@rvo.nl. 

 

mailto:woningbouw@rvo.nl

