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Executive Summary
Implementation of concepts that boost mitigation and adaptation and resource efficiency all at
the same time requires a structured approach. With the impact and implementation method
the ACC project set out to create such a method through a transdisciplinary approach. The
method does not ‘design’ the circular concepts, but takes the concepts that have been
developed by technical experts and practitioners and to identify possible symbioses and also
tries to create a ‘sanity check’ and after that clears the path for implementation of the circular
concept. The method was designed based on the condition that it could be used by
practitioners from different disciplines.

The impact and implementation method consists of four basic steps:
1. What is happening, and what questions or issues exist?: These might seem like

redundant questions, but especially for a circular concepts there are potential
symbioses with the systems that concepts will be ‘embedded in’ which are important
to identify. The goal of the first step is therefore to describe the different systems.

2. Gaining insight into the societal impact of solutions: the concepts or solutions that are
identified will have an impact on the different aspects of mitigation, adaptation and
resource efficiency. This step both identifies – through a rapid assessment – what the
impact is, but also for whom. Based on this step a ‘sanity’ shift can be made between
concepts that do not have (enough) impact or have an undesired distribution of the
wanted impact among stakeholders.

3. Gaining insight into the value proposition and the business model: the concept with
both desired impact and distribution of this impact among stakeholders can be
developed further into on the value proposition and the business model behind it.

4. Gaining insight in feasibility – an implementation stress test -: the final check is a
stress test on the concept and the designed business model.

The development of the impact and implementation method was a transdisciplinairy learning
process. The concept of adaptive circular cities already implies that the challenges will be
complex and that not a single stakeholder can ask all the questions or has all the answers.
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Because the impact and implementation method was designed as an service oriented ‘tool’ -
taking the ACC concepts that had been designed from a technical perspective and clearing
the way for implementation – the method was not actually applied. Therefore we applied the
impact and implementation method as a desk study. This also showed some shortcomings of
the method.

For the future we mainly see opportunities for applying and fine-tuning the impact and
implementation method using a learning approach. This entails that applying the method will
already create a learning process. The most important thing to do so is to change the service
oriented approach of the method to a method that is used as a starting point. By doing so
creating a stepping stone for circular concepts, instead of an end of pipe solution.
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1 Onderwerp en kader project ‘Adaptive Circular Cities’

Deze deelrapportage maakt onderdeel uit van het Project ‘Adaptive Circular Cities’ dat wordt
uitgevoerd in het kader van de compensatiemiddelen die vanuit het Ministerie van
Economische Zaken zijn vrijgemaakt om de samenwerking en synergie tussen de TO2
instituten te bevorderen. Onderstaand een korte toelichting van dit overkoepelende project.

1.1 Maatschappelijke uitdaging

“when you do what you always did, you get what you always got”.

Het project Adaptive Circular Cities is gericht op de maatschappelijke uitdaging ‘Klimaat en
hulpbronefficiency’. Deze uitdaging is in het Programma van Eisen voor de
Onderzoeksprogrammering 2015 puntsgewijs omschreven als het:

• Tegengaan van klimaatverandering en adaptatie aan klimaatverandering
• Duurzaam gebruiken van natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen
• Bieden van alternatieven voor schaarse materialen
• Ondersteunen van transitie naar groene economie.

Urbanisatie en het streven naar economische groei leggen in toenemende mate beslag op
hulpbronnen. Tegelijkertijd kennen de gebieden waarin de groei voornamelijk zal
plaatsvinden (laaggelegen kustgebieden) veel dynamiek in het natuurlijk systeem en zijn zij
kwetsbaar voor klimaatverandering en zeespiegelstijging. Verstedelijking vergroot die
kwetsbaarheid. Ook wordt de roep van burgers om een prettige, veilige en gezonde stedelijke
leefomgeving sterker. Dit alles vraagt om inzet van nieuwe concepten op het gebied van
waterbeheer, grondstoffenstromen, infrastructuur en energie. Vanwege de grote
verbondenheid tussen deze thema’s is er sprake van een wereldwijde transitie van sectorale
stedenbouw naar integrale (cross sectorale) ruimtelijke planning en ontwerp, en de inzet van
klimaat-adaptieve, multifunctionele constructies die de voorziene groei faciliteren. Hiermee
zijn grote investeringen gemoeid. De komende 20 tot 30 jaar vinden bijvoorbeeld
miljardeninvesteringen plaats in stedelijke infrastructuur. Er is een nieuwbouwopgave in
ontwikkelende landen en er is een nieuwbouw en (vooral) een vervangingsopgave in
ontwikkelde landen. Dit geld moet zo efficiënt mogelijk worden besteed. Binnen de context
van dit project betekent dit dat een investering moet leiden tot klimaatmitigatie, -adaptatie en
resource efficiency. Om dit te bereiken is behoefte aan inzicht in het stedelijk metabolisme,
aan verheldering van de dwarsverbanden in het biofysische systeem, en aan maatwerk
informatie voor de onderbouwing van investeringsbeslissingen.
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Het integraal belichten van al deze opgaven en het komen tot cross-sectorale oplossingen is
de uitdaging voor het ACC project. Daarbij is het ook vooral zaak om samen met
stakeholders out off the box te denken en de valkuil te vermijden die in de openingszin van
deze paragraaf is verwoord.

1.2 Doel van het project

Doel van het project is bij te dragen aan een doorbraak in het kunnen nemen van cross-
sectorale investeringsbeslissingen over concepten die tegelijkertijd zorgen voor
klimaatadaptatie + klimaatmitigatie + resource efficiency in het stedelijk gebied. Om dat te
bereiken zal in het project worden gewerkt aan het creëren van meerwaarde door het leggen
van nieuwe verbindingen tussen de experts en tools van de TO2 instituten.

1.3 Resultaat

Het project heeft de volgende uitkomsten:

• Ontwerpen voor ketens, functiecombinaties en bouwvormen die bijdragen aan
klimaatmitigatie + klimaatadaptatie + hulpbron efficiency

• Nieuwe, generiek toepasbare combinaties van tools en modellen om de uitwerking van
investeringen te toetsen op hun bijdrage aan klimaatmitigatie + klimaatadaptatie +
hulpbron efficiency, en daarmee investeringsbeslissingen te ondersteunen

• Aanbevelingen voor investeringsbeslissingen door stakeholders, onderbouwd door
business cases die de transitie naar adaptieve circulaire steden ondersteunen
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• Materiaal en middelen t.b.v. kennisoverdracht aan private partijen en stedelijke partners.

Omdat één beeld meer zegt dan duizend woorden, en het project doelgericht werkt aan
valorisatie van kennis en maatschappelijke impact, is voor de rapportage gekozen voor een
nadruk op verbeelding.

In de slotfase van het project wordt een advies uitgebracht aan EZ over een strategisch
vervolg.

De resultaten worden bereikt in vier werkpakketten, die parallel aan elkaar worden
uitgevoerd:

- Samenhang en structurering
- Water, voedsel en energie
- Veilig, schoon en gezond
- Bouw.

Een uitgebreide toelichting op de scope en onderzoeksactiviteiten per werkpakket is te vinden
in het plan van aanpak van het overall project d.d. 27 februari 2015.

1.4 Planning en deelnemende TO2-instituten

Het project start formeel op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2015.

De kern van het projectconsortium bestaat uit de volgende TO2 instituten:

• Deltares (projectleiding)
• DLO
• TNO
• ECN.

Daarnaast wordt in de werkpakketten en de verschillende cases ook samengewerkt met
overheden en private partijen. Er wordt nadrukkelijk gestreefd naar het dienen van
wederzijdse belangen: de samenwerking moet meerwaarde voor het project opleveren en het
project moet meerwaarde voor de partners genereren. Potentiele partners zijn bijvoorbeeld
professionals die de ruimtelijke configuratie van de stad beïnvloeden: het gemeentelijk
apparaat, stedenbouwkundigen en planologen. Ook moeten groepen kunnen worden bediend
die voor relatief grote investeringen komen te staan; eigenaren en beheerders van
bouwwerken en infra (de stedelijke ‘service providers’), zoals:

• Energie leveranciers
• Drinkwater leveranciers
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• Waterschappen
• Infra- en netbeheerders (Pro-rail, Stedin, Alliander, …)
• Havenbedrijven.

Netwerken voor samenwerking waarvan gebruik kan worden gemaakt zijn bijvoorbeeld:

• Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
• Utrecht Sustainability Institute
• Rotterdam Center for Resilient Cities (i.o.)
• Knowledge Center Healthy Urban Living.

Het project is vooral gebaat bij samenwerking met stakeholders die:

• zitten met een opgave t.a.v. mitigatie/adaptatie/resource efficiency
• een ambitie hebben gedefinieerd op het gebied van mitigatie/adaptatie/resource

efficiency
• reeds een (draft) business case hebben opgesteld die nog niet sluitend is; waarvoor nog

ingrediënten missen
• wel over investeringsmiddelen beschikken maar geen mogelijkheid hebben om

onderzoek uit te zetten.

De cases waarmee in het project wordt samengewerkt, voldoen aan bovengenoemde
voorwaarden.

1.5 Deze rapportage & relatie met andere werkpakketten

Deze deelrapportage laat de resultaten zien van de onderzoeksactiviteiten in WP1, gericht op
het ontwikkelen van:

a. Formats voor financiële analyse en business modellen
b. Implementatiestrategie

Het resultaat van de onderzoeksactiviteiten in WP1 is de zogenaamde ‘impact- en
implementatiemethode’, die in het volgende hoofdstuk uitvoerig wordt beschreven.

Deze methode heeft als doel ondersteunend te zijn aan de technisch-inhoudelijke
onderzoeksactiviteiten in de werkpakketten 2, 3 en 4, waarin concepten, oplossingen en
maatregelen worden ontwikkeld gericht op het natuurlijk systeem en het stedelijke
(bouwtechnische) systeem. Toepassing van de methode zoals in WP1 ontwikkeld, moet
uiteindelijk leiden tot meer impact en een succesvolle implementatie van de in de andere
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werkpakketten ontwikkelde (en meer technisch georiënteerde) innovatieve concepten,
oplossingen en maatregelen. Daarbij speelt kennisinhoudelijke vernieuwing een rol
(perspectief van de deelnemende TO2-instituten) alsmede aansluiting met de ambities en
ontwikkelingen in de geselecteerde cases.

De overkoepelende ambitie van het project ‘adapative circular cities’ is dat de resultaten uit
de 4 werkpakketten allen bijdragen aan het realiseren van cross-sectorale
investeringsbeslissingen over concepten die tegelijkertijd zorgen voor klimaatadaptatie,
klimaatmitigatie en resource efficiency in het stedelijk gebied.
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2 WP1: de ‘impact- en implementatiemethode’

2.1 Introductie
Deze deelrapportage laat de resultaten zien van de onderzoeksactiviteiten in WP1. De
opdracht aan het WP1 team bestond uit het ontwikkelen van:

c. Formats voor financiële analyse en business modellen.
d. Een implementatiestrategie.

Bij de uitwerking van deze twee deeltaken concludeerden de WP1-onderzoekers al snel dat
beide taken nauw met elkaar verbonden zijn én onderdeel zijn van een bredere strategie: een
strategie die gericht is op het bereiken van meer impact en een succesvolle implementatie
van innovatieve oplossingen, concepten en/of maatregelen ten behoeve van klimaatrobuuste,
duurzame en gezonde steden. Als uitkomst van een iteratief onderzoeksproces heeft WP1
zich daarom gericht op het ontwikkelen van de zogenaamde ‘impact- en
implementatiemethode’. Deze rapportage laat zien wat deze methode beoogt en hoe deze
kan worden toegepast in de praktijk.

WP1 is daarbij als volgt te werk gegaan (zie ook Figuur 2.2):
e. Stap 0: Opdracht aan WP1 als vertrekpunt.
f. Stap 1: Inhoudelijke en iteratieve verkenning van opdracht aan WP1 resulterend in

contouren impact- en implementatiemethode.
g. Stap 2: Uitwerking impact- en implementatiemethode.
h. Stap 3: Toepassing impact- en implementatiemethode in WP’s 2, 3 en 4 + cases.

De stappen 2 en 3 hebben feitelijk gelijktijdig en interactief plaatsgevonden. Terwijl de impact-
en implementatiemethode inhoudelijk en methodisch werd uitgewerkt en onderbouwd, vond
toepassing van de basisprincipes ook al plaats in de werkpakketten 2, 3 en 4. Uit deze
toepassing kwamen weer nieuwe inzichten, waarmee de methode verder vorm kreeg.
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Figuur 2.1 Fasering uitvoering WP 1

Uitgangspunt van de ‘impact en implementatie methode’ is dat nieuwe innovatieve
oplossingen, concepten en maatregelen voor het creëren van ‘adaptive circular cities’ landen
in een bestaande dynamische omgeving, waarin
i. allerlei stakeholders actief zijn en ambities hebben,
j. activiteiten plaatsvinden en gepland zijn,
k. functies, bebouwing en infrastructuur aanwezig en gepland zijn,
l. binnen bestaande én veranderende beleidskaders,
m. zowel publiek als privaat.
Die nieuwe innovatieve oplossingen, concepten en/of maatregelen moeten binnen dit
dynamische speelveld landen en meerwaarde bieden. De ontwikkelde impact- en
implementatiemethode biedt handvatten om die externe omgeving in beeld te krijgen en de
nieuwe oplossingen, concepten en/of maatregelen daarop af te stemmen en op die manier
meer impact en een succesvollere implementatie van die nieuwe concepten te realiseren.
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Figuur 2.2 Schematische weergave van de impact en implementatiemethode

De impact en implementatiemethode bestaat uit 4 stappen:
1) Inzicht krijgen in de case: wat speelt er, welke behoeften/vragen/opgaven zijn er?
2) Inzicht krijgen in doelbereik en maatschappelijke impact van oplossingen.
3) Inzicht krijgen in de (technische) haalbaarheid en waardepropositie en het business

model.
4) Inzicht krijgen in de haalbaarheid en implementeerbaarheid van beoogde

oplossingen.
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2.2 De impact- en implementatiemethode in het kort

De methode is ontwikkeld om professionals die zich bezig houden met het ontwikkelen van
oplossingen, concepten en/of maatregelen om steden klimaatrobuuster (klimaatadaptatie),
duurzamer (klimaatmitigatie, resource efficiency) en gezonder moeten maken, te
ondersteunen en handvatten te bieden om die nieuwe innovatieve oplossingen, concepten
en/of maatregelen in de praktijk te laten landen en geïmplementeerd te krijgen. In het project
‘Adaptive Circular Cities’ worden naast de werkzaamheden in WP1 drie technisch
inhoudelijke lijnen uitgewerkt:

n. Water, voedsel en energie (WP2)
o. Veilig, schoon en gezond (WP3)
p. Bouw (WP4)
q. Aparte trajecten zijn:

a. 7Square/herontwikkeling Schouwburgplein Rotterdam – toepassingscase voor
ACC.

De ontwikkeling van nieuwe technische oplossingen, concepten en/of maatregelen vindt
zoveel mogelijk plaats in samenwerking met cases uit de praktijk. Zo wordt in WP2 gewerkt
aan de casus ‘Buiksloterham’ (Amsterdam); in WP3 aan de casus ‘Jaarbeursgebied Utrecht’;
en in WP4 aan de casus ‘Almere’ (Floriade terrein). De samenhang tussen de technische
ontwikkelopgaven in de cases en de impact- en implementatiemethode is schematisch
weergegeven in onderstaand figuur.

Figuur 2.3 samenhang tussen wat er in de cases gebeurt (links) en de bijdrage die WP1 daaraan kan leveren
(rechts): het bieden van handvatten op het gebied van maatschappelijke impact, financiële haalbaarheid en
implementeerbaarheid, zodat meer impact wordt bereikt met de oplossingen die voor/met/in de cases
worden ontworpen. Doel is de stap naar implementatie dichterbij te brengen.
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2.3 Toepassing van de impact- en implementatiemethode

De vier stappen van de impact- en implementatiemethode zijn uitgewerkt in 4 eenvoudige
formats (zie figuur 2.1), waarmee een eerste indruk ontstaat van het kader van de case (stap
1), de maatschappelijke impact (stap 2), de financiële haalbaarheid (stap 3) en de
haalbaarheid en implementeerbaarheid (stap 4). De methode werkt het beste als deze
formats per casus gezamenlijk worden doorlopen en ingevuld, bij voorkeur door zowel de
onderzoekers als door de mensen uit de praktijk die met de casus te maken hebben. Het doel
is niet om alle vragen exact en volledig met elkaar te kunnen invullen, maar om een gedeeld
beeld te krijgen van de opgaves en ambities, betrokken stakeholders, ontwikkelkansen en
(kennis)vragen en uitdagingen die er zijn. Door dit vroeg in het ontwikkelproces met elkaar te
doorlopen, kunnen betrokken onderzoekers al vroeg in het ontwikkelproces kennis en
ervaringen met elkaar delen, een gezamenlijke ‘taal’ met elkaar ontwikkelen, een gezamenlijk
beeld krijgen van de potentie van beoogde oplossingen, concepten e/of maatregelen alsmede
van mee te nemen ontwikkelvragen (blinde vlekken/hiaten) en tenslotte een indruk krijgen
van de behoeftes en prioriteiten uit de praktijk.
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Zowel onderzoekers als externe stakeholders die betrokken zijn bij de geselecteerde cases
kunnen waardevolle input leveren om inzicht in de vier componenten van de impact- en
implementatiemethode te vergroten. Toepassing van de 4 stappen van de ‘impact- en
implementatiemethode’ is bovendien een ontwikkelproces en kan in iteratieve stappen
plaatsvinden. Bij voorkeur worden de 4 stappen uit de impact- en implementatiemethode
parallel aan elkaar uitgevoerd, zodat het technisch ontwerp (hoofdfocus van de
werkpakketten 2, 3 en 4), de inpassing in de context en de financiële aspecten (stap 1 t/m 4
uit de ‘WP1-methode) gelijktijdig aandacht krijgen en worden ontwikkeld.

In de volgende hoofdstukken volgt per stap een toelichting bij de 4 stappen van de impact- en
implementatiemethode. Om de uitwerking toe te lichten is de gepresenteerde methode – voor
zover mogelijk – uitgewerkt met een case uit het ACC project. Het gaat hierbij om de
herontwikkeling van het Stationsgebied in Utrecht. Hieronder lichten wij deze case kort toe

2.4 Voorbeeld case: Smart Sustainable Districts (onderwerp: aantrekkelijk, groen en
klimaatrobuust gebied)

Het Jaarbeursgebied heeft te maken met achterstallig onderhoud en verloedering.
Winkelcentrum Hoog Catharijne, dat uit de jaren 60 stamt, is hier een belangrijk onderdeel
van. Naar verwachting zal het aantal reizigers van 88 miljoen per jaar groeien naar 100
miljoen per jaar in 2030. Ook het aantal inwoners van de stad zal groeien. Het is een gebied
met op een relatief klein oppervlak veel verschillende functies: een verouderd winkelgebied,
kantoorgebouwen en water- en verkeersinfrastructuur. Het stationsgebied is daarnaast niet
energie-efficiënt. Met de herontwikkeling van het Stationsgebied worden deze problemen
allemaal aangepakt. De historische binnenstad en het Stationsgebied waren twee aparte
delen van de binnenstad; met de herontwikkeling worden deze gebieden met elkaar
verbonden en wordt één samenhangend geheel gevormd.

Sinds 2000 zijn er plannen om het station te verbouwen, met trein, sneltram en bus allen
binnen één gebouw: de OV-terminal. De plannen vallen onder het project ‘Aanpak
Stationsgebied’ (ook wel CU2030) In 2003 is door de gemeente een masterplan opgesteld
met daarin de ambities voor het Stationsgebied. Vervolgens verscheen in 2006 een
structuurplan voor het Stationsgebied (Gemeente Utrecht, 2006b). De ambities voor het
gebied zijn onder andere het versterken van de economie, het verbeteren van de
bereikbaarheid en verbeteren van de leefbaarheid.

De ontwikkeling van het Stationsgebied is opgedeeld in twee fasen. Fase 1 loopt tot medio
2020 en de daaropvolgende fase 2 tot 2030. Fase 1 van het project is in uitvoering en betreft
de herinrichting van het station. Fase twee bevindt zich momenteel in de planning- en
voorbereidingsfase. Begin 2016 levert de Jaarbeurs een masterplan voor herontwikkeling van
hun eigen terrein: gemeente Utrecht is bezig met een herontwikkelingsprogramma (ruimtelijk
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structuurplan) voor het gebied. De resultaten van deze studie kunnen dienen als input en
inspiratie hiervoor.

De volgende gebiedsdelen vallen onder fase 2:
• Jaarbeursgebied
• Westplein-Lombokplein en omgeving
• Catharijnesingel Zuid
• Verbreding water Van Sijpesteijntunnel
• Smakkelaarsveld

Het Stationsgebied is geselecteerd als icoon voor duurzame herontwikkeling door het
Europese Climate-KIC programma Smart Sustainable Districts. In dit kader worden onder
leiding van het Utrecht Sustainability Institute (USI) duurzame ambities van de gemeente
Utrecht en Jaarbeurs uitgewerkt door een aantal kennisinstellingen. De hoofdambities zijn:
energieneutraal, klimaatbestendig en aantrekkelijk gebied door optimale vergroening,
waterbeheer en ruimte voor persoonlijke mobiliteit (USI, 2014). Binnen dit project worden een
aantal succesvolle ontwikkelkansen geïdentificeerd, waaronder oplossingsrichting
(‘Opportunity’) 3: ‘Green, comfortable, attractive and climate resilient’. Onder dit deelproject
valt het Jaarbeursgebied en het Westplein-Lombokplein.

De centrale ligging van Utrecht in Nederland en van het stationsgebied binnen Utrecht geven
de stad een goede kans om uit te groeien tot een icoon op het gebied van duurzaamheid en
gezonde verstedelijking. Dit kan worden gebruikt in de branding van het gebied, eventueel in
combinatie met een internationale profilering van Utrecht. Deelname aan de European Green
Capital Awards is hiervoor een eerste stap. Hierbij wil de gemeente samen optrekken met
haar partners (Gemeente Utrecht, 2015a).
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3 Stap 1: Inzicht in de case en context

Deze stap is gericht op het ontwikkelen van gezamenlijk inzicht in de vraagstukken,
uitdagingen, urgenties, behoeften, wensbeelden, betrokken (of te betrekken) partijen,
beschikbare middelen (etc.) van een casus. Hiertoe is een vragenlijst ontwikkeld die
onderzoekers en stakeholders/case eigenaren bij voorkeur gezamenlijk doorlopen en
invullen.

Het resultaat van stap 1 is een beknopte beschrijving van de casus waardoor:

- een gedeeld begrip ontstaat van de opgaven en maatschappelijke context van de case,
zowel bij de praktijkpartners uit de cases als bij de betrokken kennisinstellingen.

- de onderzoekers gerichter aan succesvolle circulaire oplossingen voor de cases kunnen
werken.

Zo ontstaat een gezamenlijk en gedeeld beeld van de casus waaraan gewerkt wordt,
alsmede een beeld van de kennishiaten. Denk hierbij aan ‘wie op dit moment een probleem
heeft’, ‘waarom dit een probleem is en voor wie’, ‘wanneer het probleem moet worden
opgelost’, ‘hoe de wenssituatie eruit ziet’ en ‘welke nieuwe mogelijkheden ontstaan als het
probleem is opgelost’.

In de volgende paragraaf wordt de vragenlijst geïntroduceerd. De vragen uit deze vragenlijst
hebben betrekking op de context, de opgaven in de casus, financiële aspecten,
organisatorische aspecten en institutionele aspecten.
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3.1 Praktische uitwerking stap 1

Onder de begeleiding van een externe procesbegeleider kunnen de betrokken partijen deze
stap doorlopen door het beantwoorden/bediscussiëren van de onderstaande vragen.

a. Context 1. Wat is de aanleiding voor deze case?
2. Wat is de trigger om nu aan de slag te gaan?
3. historie/geschiedenis/verloop door de tijd? (hoe lang speelt

dit al?)

b. Beschrijving van de Case  Probleem/uitdaging? Voor wie?
 In welk gebied?
 Urgentie? Voor wie?
 Doel/ambitie? Voor wie?
 Wanneer moet probleem opgelost zijn?
 Denkbare oplossingsrichtingen?
 Bijdrage ‘ACC-benadering’ aan oplossing? Belangrijk

hierbij is hoe verwacht wordt dat maatregelen zullen
bijdragen aan het oplossen van het probleem van de
case. Hierbij worden aannames en perceptie in beeld
gebracht. In stap 2 van de methode (zie hoofdstuk 4)
worden deze vervolgens getoetst.

 Kennisvragen? En wie kan die leveren?

c. Organisatie van het proces &
stakeholderbetrokkenheid

Stakeholderinventarisatie:
a. Wie is op dit moment initiatiefnemer/trekker?
b. M.a.w. wie is op dit moment onze (ACC) klant?
c. In welke fase van het ontwikkelproces bevindt de case

zich? (initiatief/eerste ideeën > onderzoek/
haalbaarheidsfase > realisatiefase > gebruik en
onderhoud.

d. Welke overheden, burgers, bedrijven, andere
belanghebbenden zijn op dit moment betrokken? In welke
rol? En vanuit welk niveau? (strategisch: bestuur/directie;
tactisch: management; operationeel: uitvoering).

d. Financiering, besluitvorming,
Implementatie

Financiering:
a. Wie gaat straks initiatief nemen voor implementatie van de

oplossingen?
b. Wie gaat uiteindelijk investeren? En waarom, en hoe zou

dat kunnen veranderen?
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c. Welke partijen verwacht je tegen te komen in een later
stadium? In welke rol?

d. Financiële reserveringen op dit moment?
e. Door Wie?
f. Zicht op nieuwe financieringsbronnen?
Besluitvorming:
g. Hoe ziet het afwegingsproces eruit om tot de keuze voor

maatregelen te komen?
h. Hoe ziet de planning eruit tot 2030?

Implementatiekaders:
i. Welke beleidskaders/wettelijke kaders zijn van

toepassing/in ontwikkeling ten aanzien van de beoogde
maatregelen.

j. Aan welke beleidsinstrumenten wordt gedacht om de
beoogde maatregelen te implementeren? Ter inspiratie zie
bijlage A.

Selectie van bronnen • Hermans, L. (2005). Actor analysis for water resources
management: putting the promise into practice. Eburon
Uitgeverij BV. U kunt de publicatie Hier downloaden.

• Ellen, G. J., Breman, B. C., & Dijk, V. J. (2014). De
implementatie van adaptatie. Barrières en mogelijkheden
voor flexibele governance-arrangementen. HSDR 3.5:
Adaptive Implementation Arrangements. U kunt de
publicatie Hier downloaden.

• Erasmus Universiteit en TNO (2014), Initiatieven voor
een duurzame ontwikkeling van de ondergrond worden
succesvoller met 'Grondslagen voor Governance':
Resultaat van een analyse van SKB projecten,
uitgevoerd binnen de dwarslijn Governance van het SKB-
programma Duurzame Ontwikkeling Ondergrond (SKB-
DOO). U kunt de publicatie Hier downloaden.

3.2 Voorbeeld - uitwerking stap 1 – case SSD Utrecht (onderwerp: aantrekkelijk, groen en
klimaatrobuust gebied)
Ter illustratie zijn bovenstaande onderdelen b en c hieronder beschreven. Voor de case
Smart Sustainable Districts  - deelproject aantrekkelijk, groen en klimaatrobuust gebied –
Jaarbeurs Utrecht.

http://www.hydrology.nl/images/docs/dutch/2005.10.31_Leon_Hermans.pdf
https://www.deltares.nl/app/uploads/2014/11/EINDRAPPORT_HSDR3.5_FINAL_05_02_2014.pdf
http://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/Programmalijn%20Governance-Baten/Governance-Baten%20-%20Rapport%20Duurzame%20ontwikkeling%20effectiever%20door%20grondslagen%20governance.pdf
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3.2.1 Beschrijving van de case
In het deelproject SSD: Groene, aantrekkelijke en comfortabele gebieden wordt specifiek
gekeken naar het zuidelijk en westelijk deel van het projectgebied Utrecht Centraal (zie
bijlage rapport ACC WP 1- CASUS JAARBEURSGEBIED) waarvan het Jaarbeursterrein een
belangrijk deel uitmaakt. Het Jaarbeursterrein bestaat uit de delen Jaarbeurs-west
(toekomstig grondgebied Jaarbeurs bestaande uit de overzijde van het Merwedekanaal en de
hallen) en Jaarbeurs-oost (tussen Jaarbeurshallen en Croeselaan: dit gebied komt in 2023
vrij voor herontwikkeling door de gemeente). Het Merwedekanaal en de wijken achter het
jaarbeursterrein zullen in het project ook worden meegenomen. Naast de hallen van de
Jaarbeurs komen aan de oostkant van het projectgebied een bioscoop, hotel en casino
(figuur 1).

Figuur 3.1 Verdeling van het gebied tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht bij herontwikkeling Jaarbeursgebied
fase twee. Bron: CU2030,
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3.2.2 Opgaven

Algemeen
Utrecht is centraal gelegen en heeft het grootste OV-knooppunt van Nederland. De
verwachting is dat de stad de komende decennia zal groeien van grofweg 300.000 naar
400.000 inwoners. Utrecht is een universiteitsstad en is een aantrekkelijke vestigingsplaats
voor hoogopgeleide starters. Daarnaast is het oude historische centrum van de stad een
trekpleister met een grote gebruiksdruk. De verwachting is dat het aantal gebruikers van het
OV-knooppunt zal verdubbelen naar ongeveer 100 miljoen reizigers per jaar.
De centrale opgave is een geïntegreerd plan voor de open ruimtes in en rondom Utrecht CS
en het Jaarbeurs gebied, waarbij de nieuwste inzichten in duurzame ontwikkeling worden
verwerkt. Dit houdt in dat er getracht wordt robuust te ontwikkelen met zicht op impacts van
klimaatverandering, vermindering van geluidsoverlast en luchtvervuiling, verbetering van de
biodiversiteit en van de gebruiksfunctie van het gebied in het algemeen.
In de context van de herontwikkeling van het gebied zijn vier ontwikkelkansen of
oplossingsrichtingen geïdentificeerd binnen het SSD project:

1. Hybride geïntegreerde systemen voor verhitten en afkoelen op districtsniveau;
2. Lokaal gebruik van lokaal geproduceerde energie (bijv. PV);
3. Groene, aantrekkelijke en comfortabele gebieden;
4. Schone en veilige mobiliteit.

Binnen dit project ligt de focus op de derde oplossingsrichting. In een later stadium moet nog verder
worden uitgezocht hoe deze optimaal op elkaar aan kunnen sluiten
Dit onderdeel richt zich op het maken van een algemeen geaccepteerd plan voor verbetering
van de leefbaarheid in het projectgebied en het versterken van klimaatrobuustheid. Bij dat
laatste wordt in eerste instantie gekeken naar overstromingsrisico, droogte en hitte. Onder
leefbaarheid wordt verstaan dat het prettig leven is - op een gezonde manier, zonder veel
hinder en met hoge omgevingskwaliteit. Dit wordt door Rijkswaterstaat, het Rijk en de
Gemeente Utrecht herkend als een belangrijke opgave in alle stedelijke gebieden. De focus
van deze case (Opportunity 3) ligt daarom op de volgende gebieden:

Wateroverlast
Hittestress
Leefbaarheid

Andere ambities voor het gebied die van belang zijn bij de herontwikkeling en inrichting van
het gebied zijn:

Gezonde leefomgeving
Hogere omgevingskwaliteit
Verhoging biodiversiteit
Verbeteren van gebruiksfuncties van het gebied
Energieneutraal produceren

Opgaven 3 Groene, aantrekkelijke en comfortabele gebieden.

Overstromingsrisico
In Nederland is het volume van een extreme regenbui naar verwachting met 4-27% gestegen
in 2050. Met het 3Di model is in het kader van het SSD-project onderzocht waar de hotspots
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betreffende wateroverlast in het gebied liggen: welke plekken bij een extreme bui het eerst
onderlopen. Dit zijn de gebouwen langs de Graadt van Roggenweg; de parkeergarage van de
Jaarbeurs; en de laadzone tussen hal 7 en 12. Er is berekend dat voor het hele CS-terrein
een bergingscapaciteit nodig is van 30000-35000 m3 om een bui met een kans van eens in
de 20 tot 50 jaar te kunnen bergen. Met het oog op de economische functie van het gebied
wordt dit in het SSD-project als het wenselijke beschermingsniveau gebruikt. Voor het
projectgebied van deze casestudie komt dat op een benodigde capaciteit van omstreeks
18000 m3.

Hittestress
De hittestress in het gebied zal sterk stijgen in 2050, voornamelijk op de parkeerplaatsen van
de Jaarbeurs (figuur 2). Om extreme hitte te voorkomen moet de temperatuur op een warme
zomerdag met 2-3 % verlaagd worden, met prioriteit op wandelpaden, fietspaden en open
gebieden met recreatieve functie.

Figure 3.2 Hittestress kaart van Utrecht CS-gebied voor klimaatscenario W2050. Bron: TAUW, 2015

Leefbaarheid
Om de leefbaarheid van het gebied te verbeteren wordt rekening gehouden met de snelheid
van herstel van het stedelijk systeem na een extreem event. Hierbij is het belangrijk dat
kwetsbare objecten, netwerken en groepen in het gebied beschermd worden, zoals
elektriciteit, telefoonverbindingen en evacuatieroutes. Kwetsbare groepen zijn ouderen,
kinderen en chronisch zieken: afhankelijk van het type gebouwen en woningen die in het



22 januari 2016

Adaptive Circular Cities-WP1

gebied gerealiseerd worden moet rekening worden gehouden met de weerbaarheid en
mobiliteit van deze groepen.

1.2.2.3 Opgaven andere ambities
Luchtkwaliteit
In de MER voor het stationsgebied uit 2006 (Gemeente Utrecht, 2006a) wordt aangegeven
dat langs meer dan 90% van de wegen in en rond het gebied sprake is van overschrijding
van de normen voor stikstofdioxide en fijnstof. Door het gebied autoluw te maken wordt een
verbetering van de luchtkwaliteit verwacht. De Croeselaan wordt voor doorgaand verkeer
afgesloten en het Westplein, wat op dit moment een druk verkeersknooppunt is, wordt tevens
autoluw gemaakt. Nog onbekend is of en zo ja hoe groot de opgave voor verbetering van de
luchtkwaliteit is voor het projectgebied. Daarnaast wordt verwacht dat in de toekomst auto’s
minder vervuilende stoffen gaan uitstoten.

1.2.3. Stakeholders
Bij de ontwikkeling van het projectgebied zijn meerdere partijen betrokken. Naast de
uitvoerende organisaties zijn er partijen die een belang hebben bij de ontwikkeling van het
gebied, maar die hier niet financieel aan bijdragen. In dit verband wordt een onderscheid
gemaakt tussen drie typen stakeholders. Ten eerste zijn er de primaire stakeholders.
Belanghebbenden binnen deze categorie hebben direct belang bij het ontwikkelen van het
gebied en hebben hier invloed op. Het gaat hier bijvoorbeeld om de initiatiefnemers van het
plan en partijen die zich in het projectgebied vestigen of al zijn gevestigd. Ten tweede zijn er
secundaire stakeholders. Belanghebbende binnen deze categorie hebben geen direct belang
bij de herontwikkeling van het gebied, maar wel invloed. Ten slotte zijn er mensen die
potentieel voordeel kunnen hebben bij de herontwikkeling van het gebied. Een
aantrekkelijkere omgeving van het gebied en het Merwedekanaal kan er bijvoorbeeld voor
zorgen dat er pleziervaart wordt georganiseerd aan de westzijde van het centrum. Deze
partijen behoren tot de tertiaire stakeholders.

De stakeholder analyse en ook de andere onderdelen van stap 1 zijn verder uitgewerkt. De
resultaten hiervan kunt u vinden in het bijlage rapport.
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4 Stap 2: Inzicht in maatschappelijke impact van beoogde
oplossingen

Stap 2 bouwt voort op stap 1 en biedt inzicht in de maatschappelijke impact (meerwaarde)
van beoogde oplossingen en interventies. Dit gebeurt via het doorlopen van 4 fases:

- Inventarisatie van beoogde oplossingen, concepten en maatregelen.
- Inventarisatie diensten geïdentificeerde stedelijk opgaven én bijdrage beoogde

oplossingen, concepten en maatregelen aan een klimaatadaptieve en circulaire stad.
- Waardering van de diensten die concepten leveren.
- Inventarisatie potentiele baten van beoogde oplossingen, concepten en maatregelen

per partij.

Deze vier fases worden in de paragrafen 4.1 t/m 4.4 nader toegelicht.

Het doorlopen van deze fases zorgt voor:
- Inzicht in de diensten en baten van een oplossing of concept
- Inzicht in de meerwaarde van deze concepten voor verschillende partijen
- Koppelt deze meerwaarde aan verdienmogelijkheden.

Hiermee kunnen oplossingen en concepten tegen elkaar worden afgewogen én kan een
eerste stap worden gezet in de financiering van deze concepten.

Het kan nodig zijn om de verschillende activiteiten binnen de vier fases meerdere keren te
doorlopen voordat een positieve maatschappelijke waardering wordt gevonden voor beoogde
oplossingen, concepten en maatregelen.
Voor het bereiken van een optimaal resultaat is het van belang om een (participatief) proces
in te richten waarbij stakeholders uit de (directe) omgeving van ACC projecten worden
betrokken in het besluitvormingsproces. Essentieel hierbij is dat de gewekte verwachtingen
richting de stakeholders – ten aanzien van mate van invloed, betrokkenheid, doorlooptijd etc.
wel overeenkomen met de – wel overeenkomen met de werkelijkheid. Met name de relatie
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tussen de input van stakeholders en het uiteindelijke besluit/beleid/ingreep moet heel duidelijk
zijn.

4.1 Fase 1: Inventarisatie concepten. Eerste selectie op basis van bijdrage aan stedelijke
opgaven.

De output van stap 1 van de impact- en implementatiemethode (inzicht in case en context)
vormt een belangrijke basis voor de uitvoering van stap 2. Immers, voordat men de
meerwaarde van innovatieve oplossingen en concepten in beeld kan brengen, moet helder
zijn wat de opgaven in een gebied zijn. Voorbeelden van opgaven zijn bijvoorbeeld het
huisvesten van 50.000 mensen op een duurzame manier. Om de effecten van maatregelen in
te kunnen schatten is het vervolgens van belang de huidige situatie in beeld te brengen.
Indien effecten worden gekwantificeerd zal de huidige situatie ook kwantitatief moeten
worden omschreven (denk aan huidige CO2 emissie, waterberging in m3 etc).

Aan de hand van de geïnventariseerde stedelijke opgaven worden nieuwe innovatieve
oplossingen en concepten vormgegeven. Dit kan worden gedaan in een ontwerpsessie,
gezamenlijk met belanghebbenden en/of door experts.

4.2 Fase 2: Inventarisatie of de concepten bijdragen aan het tot stand komen van een
circulaire en klimaatadaptieve stad

Nadat er verschillende oplossingen en concepten zijn geselecteerd kunnen de (mogelijke)
diensten of effecten van de concepten worden geïdentificeerd. In tabel 4.1 is een voorselectie
gemaakt van mogelijke diensten op het gebied van klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en
circulariteit van stedelijke concepten. Deze voorselectie is gebaseerd op een korte
literatuurstudie (CNT, 2010; Greenspace Schotland, 2008; Buck Consultants International,
2013; Kumar et al, 2012; ARUP, 2014). Naast klimaatadaptatie, klimaatmitigatie en
circulariteit worden er ook nevendiensten onderscheiden, zoals toegenomen
voedselproductie of vermindering van geluidsoverlast. De tabel kan voor elke oplossing of
concept worden ingevuld, dit kan individueel of met een grotere groep. Een ingevulde tabel
geeft overzicht van de potentiele diensten van een maatregel. Als de concepten weinig effect
lijken te hebben of weinig lijken bij te dragen aan de ACC doelen kan worden teruggegaan
naar fase 1.
Als de tabel voor een concept wordt ingevuld kan bij elke dienst de vraag worden gesteld:
Levert het concept de dienst? Bijvoorbeeld: Dragen groene daken bij aan de vermindering
van wateroverlast in een stad? Als een concept de dienst ‘zeker’ levert wordt dit aangegeven
met een zwarte cirkel ( ). Als het de dienst ‘misschien’ levert wordt dit aangegeven met een
halfvolle cirkel ( ). Indien een concept niet bijdraagt aan de dienst, wordt dit aangegeven
door een lege cirkel ( ). Een concept kan ook een ‘negatief’ effect hebben op een dienst.
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Bijvoorbeeld, indien een maatregel zorgt voor een toename van de wateroverlast kan dit
worden aangegeven met een rode cirkel ( ).

Figuur 4.1: Tabel voor inventarisatie mogelijke diensten van een concept, strategie of maatregel

Diensten Co
nc

ep
t1

Co
nc

ep
t2

Co
nc

ep
t3

Co
nc

ep
t4

Klimaatadaptatie
Vermindering wateroverlast 2 1 1 -2
Verbetering luchtkwaliteit 0 2 1 1
Verbetering stedelijk klimaat 1 2 1 1
Verbetering waterkwaliteit 1 1 1 0
Verbetering aanvulling grondwater 1 0 1 2

Klimaatmitigatie
Vermindering energiegebruik 2 0 1 1
Vermindering CO2 emissie 0 0 2 2

Circulaire economie
Langere levensduur infrastructuur 2 0 1 1
Bijdrage sluiten waterkringloop -1 1 2 0
Bijdrage sluiten energiekringloop 2 1 1 0
Bijdrage sluiten (andere) grondstoffenkringloop 1 1 2 0

Andere diensten
Toename recreatiemogelijkheden 1 1 0 0
Toename belevingswaarde 0 1 0 1
Toename sociale cohesie 0 -1 0 2
Toename fysieke activiteit 0 2 0 1
Vermindering geluidsoverlast 0 1 1 0
Verbetering habitat functie en biodiversiteit 0 0 1 1
Toename voedselproductie 1 1 0 0
Vermindering criminaliteit 1 1 0 -1
Vermindering beheer en onderhoud 2 0 1 1
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4.3 Fase 3. Waardering van diensten per concept

In fase 2 wordt geïnventariseerd welke diensten een concept levert, maar het laat niet zien
hoe groot deze effecten zijn en wat voor type baten deze diensten leveren. Fase 3 biedt
daarom inzicht in de economische waarde van de diensten. Om later de connectie te kunnen
maken met business cases wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende typen
economische baten: (directe) financiële baten, (indirecte) baten voor de menselijke
gezondheid en het milieu en andere indirecte baten. Als er diensten worden geleverd
waarvoor een goed functionerende markt bestaat, heeft dit potentieel een financiële baat tot
gevolg. Een voorbeeld is de dienst ‘verbetering van het stedelijk klimaat’ met als financiële
baat ‘besparing op energiekosten’. Gezondheidsbaten en milieubaten worden onderscheiden,
omdat dit baten zijn die de meeste mensen belangrijk vinden, maar meestal niet kwantitatief
worden meegenomen in kosten- en batenanalyses. Ook spelen deze baten vaak geen rol in
business cases. De categorieën financieel, gezondheid en milieu bevatten bijna alle baten,
maar er kunnen nog meer (indirecte) baten zijn, zoals een verbetert veiligheidsgevoel. Deze
baten worden meegenomen in de categorie ‘andere baten’.

Tabel 4.2 geeft een indicatie van de baten van de verschillende diensten die een concept kan
leveren. Bijvoorbeeld indien in fase 2 is geïdentificeerd dat een concept de luchtkwaliteit
verbeterd, kan in de tabel worden afgelezen dat dit zeker ( ) gezondheidsbaten oplevert en
mogelijk ( ) milieubaten. Vervolgens kunnen deze baten worden gemonetariseerd. De BeST
tool (Ciria, 2015) kan als hulpmiddel worden gebruikt bij monetarisering van de baten.
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Figuur 4.2: Mogelijke baten van diensten die een concept kan leveren. Een lege cirkel ( )staat voor ‘geen baten’,
een halfvolle cirkel voor een ‘weinig baten’ ( ) en een volle cirkel voor een ‘veel baten’ ( ).
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Klimaatadaptatie
Vermindering wateroverlast 2 1 1 1
Verbetering luchtkwaliteit 0 2 1 0
Verbetering stedelijk klimaat 1 2 1 0
Verbetering waterkwaliteit 1 1 1 0
Verbetering aanvulling grondwater 1 0 1 1

Klimaatmitigatie
Vermindering energiegebruik 2 0 1 0
Vermindering CO2 emissie 1 0 2 0

Circulaire economie
Langere levensduur infrastructuur 2 0 1 0
Bijdrage sluiten waterkringloop 1 1 2 0
Bijdrage sluiten energiekringloop 2 1 1 0
Bijdrage sluiten (andere) grondstoffenkringloop 1 1 2 0

Andere diensten
Toename recreatiemogelijkheden 1 1 0 0
Toename belevingswaarde 0 1 0 1
Toename sociale cohesie 0 1 0 1
Toename fysieke activiteit 0 2 0 0
Vermindering geluidsoverlast 0 1 1 0
Verbetering habitat functie en biodiversiteit 0 0 1 1
Toename voedselproductie 1 1 0 0
Vermindering criminaliteit 1 1 0 1
Vermindering beheer en onderhoud 2 0 1 1
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Fase 4: Een inventarisatie van de diensten die een concept levert aan verschillende
partijen.

De baten van een oplossing of concept zijn voor de ene partij belangrijker dan voor een
andere partij. Bijvoorbeeld, verbetering van de waterkwaliteit zal voor waterrecreanten
belangrijker zijn dan voor iemand die nooit recreëert aan het water. Vermindering van de
wateroverlast en bijbehorende vermindering van de schade is belangrijker voor
waterbeheerders dan voor een zorgverzekeraar en stimuleren van lichamelijke kwaliteit en de
bijbehorende gezondheidswinst is belangrijker voor een zorgverzekeraar dan voor een
energiebedrijf. In fase 3 wordt voor elk dienst en bijbehorende baat uit tabel 4.1
geïdentificeerd welke partijen de grootste baat hebbenden zijn. Dit helpt om
verdelingseffecten in kaart te brengen en kan mogelijk helpen bij het maken van business
cases (zie ook stap 3).

Fase 5: circulariteits-kansen-check
Een laatste fase in deze stap is een vorm van ‘controle’ om te zien of er nog kansen worden
gemist ten aanzien van circulariteit. Deze check dient ter inspiratie en om te voorkomen dat
er spijtkosten worden gemaakt.1.

1 http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy
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Samenvattend
Resultaat van het doorlopen van deze vier fasen is een beschrijving van de mogelijke
diensten van een concept, de bijbehorende baten en de verdeling hiervan over verschillende
partijen. Dit kan gebruikt worden als input voor de ontwikkeling van de business case (stap 3
van de impact en implementatiemethode). Het zou kunnen dat op basis van de eerste
‘invuloefening’ behoefte ontstaat om de maatschappelijke impact diepgaander in beeld te
brengen. WP1 heeft hiervoor een aantal methoden/instrumenten geïnventariseerd en kan ook
een ondersteunende rol spelen bij de toepassing van deze methoden/instrumenten.

4.4 Voorbeeld - uitwerking stap 2 – case SSD Utrecht (onderwerp: aantrekkelijk, groen en
klimaatrobuust gebied)
Ter illustratie zijn onderdeel 1 en 2 hieronder beschreven. Voor de case Smart Sustainable
Districts  - deelproject aantrekkelijk, groen en klimaatrobuust gebied – Jaarbeurs Utrecht..
Alle 4 de onderdelen zijn te vinden in het bijlage rapport.

4.4.1 Inventarisatie van de stedelijke opgave
Om de impact van de voorgestelde maatregelen in een bredere context te beoordelen, wordt
een kort overzicht gegeven van opgaven in het gebied. In de toekomstvisie van de Gemeente
Utrecht wordt deze context geschetst. Belangrijke opgaven en ontwikkelingen in het gebied,
waarmee bij ontwikkelingen in het gebied en bij structuurvisie aandacht aan moet worden
besteed, zijn:

Groeiend aantal inwoners Utrecht (300.000 naar 400.000 in komende decennia);
Gebruikersaantal van Utrecht CS OV-terminal verdubbelt naar 100 miljoen/jaar;
Ambitie om meer ruimte te bieden aan fiets, voetganger en OV, en minder voor auto
(gebruikskwaliteit openbare ruimte);
Schaalvergroting van centrumvoorzieningen, bereikbaarheid centrum, economische
versterking;
Door verwachte toename bezoekers en inwoners in het Stationsgebied is er behoefte
aan verbetering van de luchtkwaliteit, waarmee problemen zijn in het projectgebied;
Multifunctioneel gebruik van de ruimte: wonen, werken en recreëren komen samen.
Vergroening, infiltratie, hergebruik regenwater; mogelijk ook ruimte voor
stadslandbouw;
Stimuleren gezond gedrag van bewoners en gebruikers

Bij ontwikkeling van het gebied moet rekening worden gehouden met duurzaamheid,
waarvoor de volgende mogelijkheden zijn geïdentificeerd (deze worden nog verder
uitgewerkt):

Geïntegreerde systemen voor verwarming en koeling op lokaal gebiedsniveau

Lokaal gebruik van lokaal opgewekte hernieuwbare energie (bijvoorbeeld PV)

Schone en veilige mobiliteit

4.4.2 Inventarisatie geleverde diensten van maatregelen
In deze sectie wordt voor elke groenblauwe maatregel zoals omschreven in stap 1 geschat
welke diensten het levert. Hiervoor wordt de output van de AST-tool gebruikt (Zie bijlage 3 in
het Bijlage Rapport) en literatuur. In Error! Reference source not found. is een overzicht
weergegeven van de geleverde diensten: hieronder worden deze per maatregel verder
beschreven.
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Tabel 4.1 Geleverde diensten door de groen-blauwe maatregelen : dienst zeker
geleverd  dienst misschien geleverd  dienst niet geleverd.

4.4.2.1 Groene daken (drainage delay)
Klimaatadaptatie
De belangrijkste baat van dit type groene dak is het verminderen van wateroverlast. Bij een
dakdikte van 15 tot 30 centimeter wordt 40 liter/ m2 (tijdelijk) opgeslagen (ACC WP4 KBA
dakoplossingen). In het GS alternatief komt dit uit op een bergingscapaciteit van 5416 m2,
voor US op 1680 m3 De verbetering van de luchtkwaliteit van een groen dak is
verwaarloosbaar klein, hoewel dit afhangt van de concentratie en lokale (weers-
)omstandigheden: 0.001 kg fijnstof/m2/jaar. Het effect op hitte-reductie is naar verwachting
ook gering, maar wel aanwezig: in het ‘Green Solutions’-alternatief is dit berekend op een
reductie in het gebied van 0.11 graden Celsius (zie bijlage 1 van het bijlagen rapport).

Klimaatmitigatie & circulaire economie
Een groen dak kan mogelijk energiegebruik van gebouwen verminderen doordat het dienst
doet als extra isolatie: dit kan zowel ’s winters de verwarmingsopgave verminderen als ’s
zomers de koelbehoefte. De vegetatie op het dak slaat CO2 op (hoe hoger de vegetatie, hoe
meer)(Centre for Neighborhood Technology, 2010). Ook kunnen de groene daken bijdragen
aan de waterkringloop: door meer water vast te houden in de bodem en tijdelijk te bergen kan
het water op een later tijdstip gebruikt worden door vegetatie of, indien daar de juiste
infrastructuur voor wordt aangelegd, voor hergebruik van water.
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Andere diensten
Groene daken hebben een habitatfunctie en kunnen de biodiversiteit verhogen: bij een
extensief groen dak kunnen tot 16 soorten voorkomen Als het groene dak zichtbaar is voor de
gebruikers van het gebied zal de belevingswaarde stijgen. Voor gewone groenen daken
wordt de belevingskwaliteit geschat op 2 op een schaal van 5 (ACC WP4 KBA
dakoplossingen).  Aangezien gewone groene daken doorgaans niet bereikbaar of bruikbaar
zijn voor het publiek, zijn er geen sociaal-gerelateerde baten te verwachten. Het is mogelijk
dat de beheer-en onderhoudskosten van het dak lager zijn dan dat van een gewoon dak, mits
goed aangelegd. Doordat het groen bescherming biedt aan de dakstructuur tegen zonlicht en
sterke temperatuurwisselingen, hebben groene daken een langere levensduur dan gewone
daken (Groendak, 2013).

4.4.2.2 Extra intensieve groene daken
Klimaatadaptatie
Extra intensieve groene daken hebben vaak een dikkere bodemlaag en hogere vegetatie,
waaronder struiken en (kleine) bomen. Bij een substraatdikte van 30 tot 50 cm is er een
opslagcapaciteit van 60 l/m2 (ACC WP4 KBA dakoplossingen): in beide ontwerp-alternatieven
komt dit neer op een bergingscapaciteit van 2142 m3 (bijlage1). Wat betreft de verbetering
van de luchtkwaliteit is het effect gering: naar verwachting 0.001 kg fijnstofafvang/m2/ jaar
(ACC WP4 KBA dakoplossingen). Afhankelijk van de configuratie, locatie en type van
vervuilingsbronnen en lokale omstandigheden, kan er een effect optreden. Het effect op hitte
in de omgeving is ook gering: naar verwachting wordt tot 0.2 graden Celsius reductie
gerealiseerd voor beide alternatieven (bijlage 1).

Klimaatmitigatie & circulaire economie
Zie 2.2.1: Groene daken (drainage delay). Doordat intensieve groene daken meer biomassa
hebben kan hier naar verhouding meer CO2 worden opgeslagen.

Andere baten
Als de intensieve groene daken toegankelijk worden gemaakt voor publiek kunnen zij dienen
als park, ontmoetingsplek en stadstuin. Dit zorg voor een toename van
recreatiemogelijkheden, sociale cohesie, belevingswaarde (belevingskwaliteit naar schatting
4 op schaal van 5 (ACC WP4 KBA dakoplossingen) en fysieke kwaliteit. Afhankelijk van de
liggen van het dak ten opzichte van geluidsbronnen en plekken waar mensen wonen, werken
of verblijven kan een extra intensief dak – met bomen en hoge struiken – zorgen voor een
vermindering van geluidsoverlast. Een extra intensief groen dak draagt ook bij aan
biodiversiteit: het biedt een habitat en er zijn tal van mogelijkheden voor flora; er kunnen
bomen, struiken, heide, grassoorten, groenten en kruiden worden aangelegd (ACC WP4 KBA
dakoplossingen).

4.4.2.3 Groene oevers
Klimaatadaptatie
Door de grotere infiltratiemogelijkheid en biomassa-rijke bodem bij groene oevers stijgt de
bergingscapaciteit in het gebied bij beide alternatieven met 1155 m3

. Afhankelijk van de
begroeiing van de oevers en de lokale concentratie van fijnstof is het mogelijk dat er
verbetering van de luchtkwaliteit plaatsvindt: dit is echter niet zeker. Afhankelijk van de
huidige waterkwaliteit kan er verbetering optreden: vooral riet kan vervuilende stoffen
opnemen en eutrofiërende stoffen als N en P afvangen.

Klimaatmitigatie & circulaire economie
Groene oevers leveren geen significante diensten in deze categorieën.
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Andere baten
Afhankelijk van de inrichting (bijvoorbeeld met fiets- en wandelpaden, en educatieve
mogelijkheden) nemen de recreatiemogelijkheden en fysieke activiteit toe. De
belevingswaarde van de ruimte stijgt, net als de biodiversiteit; door een betere waterkwaliteit;
een connectie tussen water en waterkant; en beschutting en voedsel voor (water)fauna.

4.4.2.4 Parken
Klimaatadaptatie
Parken hebben een gunstige invloed op klimaatadaptatie: ze dragen zowel bij aan
vermindering van wateroverlast, verbetering van luchtkwaliteit, verbetering van het stedelijk
klimaat en regulatie van grondwater door infiltratie en vasthouden van water in de bodem. Het
voorziene park heeft een bergingscapaciteit van respectievelijk 1040 en 405 m3 voor het GS
en US alternatief, en reduceert de temperatuur in het gebied met 0.04 en 0.02 graden Celsius
(zie bijlage 1 van het bijlage rapport).

Klimaatmitigatie en circulaire economie
Opslag van CO2 in biomassa - en bij een natuurlijk beheerd park ook in de bodem – draagt bij
aan klimaatmitigatie

Andere diensten
Ook andere diensten levert een park veelvuldig: recreatie, een hogere belevingswaarde,
sociale cohesie2, fysieke activiteit, biodiversiteit en vermindering van geluidsoverlast (Centre
for Neighborhood Technology, 2010).

4.4.2.5 Oppervlaktewater areaal vergroten
Klimaatadaptatie
Vergroting van het areaal oppervlaktewater is vooral gunstig voor vermindering van
wateroverlast: in beide alternatieven levert het een bergingscapaciteit van ~1050 m3.

Andere diensten
Over het algemeen verbetert oppervlaktewater de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde
van een gebied. Afhankelijk van de inrichting kan het ook geschikt zijn voor recreatie, of
transport over water. Dit laatste is mogelijk interessant in de Utrechtse binnenstad, waar de
druk van verkeer moet worden verminderd. Afhankelijk van de waterkwaliteit en inrichting kan
oppervlaktewater ook een habitatfunctie hebben en mogelijk de biodiversiteit vergroten.

4.4.2.6 Bomen in de straat
Klimaatadaptatie
Bomen verminderen wateroverlast door water op te vangen, waarvan een deel met vertraging
de bodem of het drainagesysteem bereikt en een deel weer verdampt. Bij beide alternatieven
wordt hierdoor een bergingscapaciteit van ongeveer 1250 m3 gerealiseerd. Ook hebben zij
een verkoelende werking, door verdamping van water en schaduw: 0.06 graden Celsius
(bijlage 1). Afhankelijk van lokale omstandigheden, boomsoort en configuratie van de bomen
kan ook de luchtkwaliteit verbeteren door afvang van fijnstof.

Klimaatmitigatie en circulaire economie
Door de schaduw die de bodem bieden kunnen zij het energieverbruik van gebouwen voor
koeling in de zomer verminderen. Door bescherming te bieden tegen de wind (die een

2 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit niet in alle gevallen zo is: dit hangt af van hoe het park is aangelegd
en hoe het wordt beheerd. Een park kan ook ruimte bieden aan overlast en criminaliteit, wat de sociale
cohesie juist verminderd.
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verkoelende werking heeft) kunnen bomen in de winter de verwarmingskosten verlagen,
afhankelijk van lokale omstandigheden, type boom en configuratie. Door betere infiltratie,
invloed op energiegebruik en opslag van voedingsstoffen en CO2 dragen ze bij aan een
circulaire economie.

Andere baten
Bomen in de straat verbeteren de belevingswaarde. Afhankelijk van de inrichting kan dit ook
recreatieve mogelijkheid opleveren, en fysieke activiteit stimuleren. Ook wordt mogelijkheid
geluidsoverlast vermindert: dit hangt van de dichtheid van de bomenrij en de ligging ten opzichte
van geluidsbronnen. Afhankelijk van het type boom, de configuratie en de verbinding met andere
groene plekken in de stad kunnen de bomen de biodiversiteit verhogen (Centre for Neighborhood
Technology, 2010)

4.4.2.7 Waterplein
De twee waterpleinen zoals nu opgenomen in de alternatieven bevinden zich op locaties die
momenteel verhard zijn en geen recreatieve functie hebben. Dit zijn de twee grootste baten van
een waterplein: de wateropslagfunctie (750 m3) en de recreatieve functie.

4.4.2.8 Waterdoorlatende bestrating
Door betere infiltratie van regenwater naar de bodem wordt wateroverlast verminderd en
grondwater aangevuld. Waterdoorlatende bestrating heeft in de winter als voordeel dat bij
lage temperaturen minder vaak gestrooid hoeft te worden. Dit verbetert de
(grond)waterkwaliteit en vermindert vervuiling van het natuurlijk milieu. Ook verbetert de
doorlaatbare bestrating het stedelijk klimaat door de temperatuur in de omgeving te verlagen:
in vergelijking met volledig verharde bestrating neemt dit minder hitte op. Daarnaast
vermindert permeabele bestrating hierdoor de formatie van ozon op straatniveau bij hoge
temperaturen (Centre for Neighborhood Technology, 2010): ozon is een broeikasgas en
schadelijk voor de luchtkwaliteit. Ozon op straatniveau wordt gevormd door onvolledige
verbranding in motoren: tijdens hittegolven stijgt de concentratie doordat vegetatie minder
ozon kan opnemen

4.4.2.9 Regenwater tank
De voornaamste functie van de regenwater opslagtank is het verlagen van het
overstromingsrisico: het heeft een bergingscapaciteit van 989 m3

.  Als  het  water  zo
opgeslagen wordt dat het in een later stadium weer hergebruikt kan worden helpt het met het
sluiten van de lokale waterkringloop, waarbij kosten voor watergebruik verminderen. Dit
bespaart ook energie die anders nodig zou zijn voor het transport van water (en mogelijk
zuivering).

4.4.3 Baten en baathebbenden

4.4.3.1 Extra baten en belanghebbenden
In de vorige paragraaf is gekeken naar de diensten die mogelijk geleverd worden door de
groenblauwe maatregelen. In deze paragraaf wordt nader uitgewerkt welk type baten dit zijn
per dienst, en wie hiervan de mogelijke baathebbers zijn.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen financiële baten, gezondheidsbaten, milieubaten en
andere baten (zie paragraaf 4.3 voor een nadere toelichting). In Tabel 4.2Error! Reference
source not found. is een overzicht weergegeven van het type baten dat te verwachten is bij
de verschillende diensten die door de designs worden geleverd. In tabel 4.3Error! Reference
source not found. wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste baathebbenden per
dienst. Hierna worden deze kort verder beschreven en wordt toegelicht voor welke
stakeholders deze baten (het sterkst) gelden.
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Tabel 4.2 Overzicht van type baten dat te verwachten valt bij de diensten die geleverd
worden door de maatregelen in het GS en US alternatief. : veel  gemiddeld  geen.
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Tabel 4.3 Baathebbenden per geleverde dienst (- geen baten < > +++ veel baten)

Voor een verdere toelichting en uitwerking van de bovenstaande tabel zie het bijlage rapport
van WP 1.

Diensten/ baathebbenden Ge
m

ee
nt

e
U

tr
ec

ht

W
at

er
be

he
er

de
r

Ja
ar

be
ur

s

Be
w

on
er

s

Re
izi

ge
rs

Be
zo

ek
er

s

O
ve

rig
e

be
dr

ijv
en

Le
isu

re
be

dr
ijv

en

Klimaatadaptatie

Vermindering wateroverlast +++ +++ ++ ++ + + ++ ++

Verbetering luchtkwaliteit ++ + +++ + + + +

Verbetering stedelijk klimaat ++ + +++ + ++ + +

Verbetering waterkwaliteit* + +++ + ? ?

Verbetering aanvulling grondwater** ++

Klimaatmitigatie

Vermindering energiegebruik +++ +++ + ++ ++

Vermindering CO2 emissie ++ ++

Circulaire economie

Langere levensduur infrastructuur*** +++

Bijdrage sluiten waterkringloop +++ + + +

Bijdrage sluiten energiekringloop**** +++ +++ + ++ ++

Bijdrage sluiten grondstoffenkringloop ??

Andere diensten

Toename recreatiemogelijkheden ++ +++ +++ + +++ + +++

Toename belevingswaarde +++ +++ +++ ++ +++ ++ +++

Toename sociale cohesie +++ +++

Toename fysieke activiteit ++ +++ ++

Vermindering geluidsoverlast ++ +++ +++ +

Verbetering habitat functie en biodiversiteit ++ ++

Toename voedselproductie

Vermindering criminaliteit

Vermindering beheer en onderhoud + + + +
?: Alleen als waterrecreatie voorzien is in de ontwikkeling: dan profiteren water-recreanten en bedrijven daarvan.
??: Er zijn alleen financiele baten als de kosten voor waterzuivering verminderen bij hogere waterkwaliteit.
*: Alleen als er vraag is naar verbetering van de waterkwaliteit en er een significatante verbetering optreed.
**: Alleen als er daadwerkelijk een probleem is met het grondwaterniveau - te denken valt aan rot in houten funderingen.
***: Onzeker effect, naar vewachting niet erg sterk.
****: Er kan een dubbeltelling zijn met 'vermindering energieverbruik''
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5 Stap 3: Inzicht in de waardepropositie en business modellen

Deze derde stap richt zich op het bieden van handvatten aan de cases om tot passende
waardeproposities, verdienmodellen, concept business modellen en business cases te
komen. Afhankelijk van de behoefte in de werkpakketten en/of cases kan hieruit een nieuw
(en ACC overkoepelend) doel voortvloeien, namelijk het ontwikkelen van een nieuw
innovatief business model dat beter toepasbaar is op circulariteitsvraagstukken en de
meervoudigheid die daarbij komt kijken.

Deze stap werkt ook op basis van een format waarmee onderzoekers en praktijkpartners snel
en gericht inzicht krijgen in mogelijke verdienmodellen en potentiële business cases. Hierbij
wordt nadrukkelijk aangesloten en gebruik gemaakt van reeds bekende en bestaande
business modellen vanuit andere sectoren. Zoals hierboven aangegeven kan het gebeuren
dat op basis van de eerste ‘invuloefening’ behoefte ontstaat aan verdieping om te komen een
nieuw business model dat beter toepasbaar is op circulariteitsvraagstukken en rekening
houdt met meervoudigheid en sector overstijgende concepten. WP1 heeft hiervoor een aantal
methoden/instrumenten geïnventariseerd en kan ook een ondersteunende rol spelen bij de
toepassing van deze methoden/instrumenten.

In paragraaf 5.1 wordt de vragenlijst geïntroduceerd die voor inzicht in de waardepropositie
en potentiele business modellen is opgesteld. Het doorlopen en beantwoorden van deze
vragenlijst biedt snel en gericht inzicht in:

1 De waardepropositie.
2 Het business model.
3 Het verdienmodel en.
4 De bijbehorende business case.

van de ontwikkelde ACC concepten.

De uitkomsten van stap 1 (inzicht in de cases) en stap 2 (inzicht in de maatschappelijke
impact van beoogde oplossingen en concepten) van de impact- en implementatiemethode
vormen hiervoor belangrijke basisinformatie. Deze stappen hebben inzicht gegeven in:

1. Wie de betrokken stakeholders zijn.
2. Welke stakeholders mogelijk te adresseren pijnpunten of problemen hebben en op welke

wijze dit geadresseerd kan worden.

http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/value_proposition_canvas.pdf
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3. Welke waarde of baten (zowel maatschappelijk als financieel) de ontwikkelde ACC
concepten kunnen hebben.

4. Hoe het waarde-netwerk van de verschillende betrokken stakeholders is opgebouwd.
5. De wijze waarop waarde (zowel maatschappelijk als financieel) door dit waarde-netwerk

stroomt.
6. Bij welke stakeholders de kosten en bij welke stakeholders de baten ‘vallen’.

We richten ons hier op die stakeholders die daadwerkelijk de ontwikkelde ACC concepten gaan
leveren en die stakeholders die hun klanten zullen zijn. Overige stakeholders alleen worden
belicht als zij een rol spelen in het verdienmodel (verdien model) en de bijbehorende business
case.

5.1 Uitwerking stap 3
Hieronder worden beknopt de verschillende onderdelen van deze stap beschreven.

5.1.1 Fase 1: waardepropositie formuleren

Hoe ziet een expliciete waarde-propositie van de ontwikkelde ACC concepten er uit, aan de hand
van de in bijlage 1 verkregen informatie over welke stakeholders mogelijk te adresseren
pijnpunten of problemen hebben en op welke wijze dit geadresseerd kan worden. Hiervoor kan het
Value Proposition Canvas worden gebruikt, zie onderstaande illustratie. De figuur kan HIER
gedownload worden. De waardepropositie canvas dient vooral om in beeld te brengen welke
‘gains’ de ACC maatregelen opleveren en welke ‘pains’ zij voorkomen. Het is hierbij heel
belangrijk dat deze ook aansluiten op de ‘pains’ en ‘gains’ die de ‘klanten’ ervaren vanuit het
‘werk/activiteit’ dat zij moeten/willen doen.

http://www.bmi-lab.ch/fileadmin/images/home/Worksheet_BMI_eng.pdf
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5.1.2 Fase 2: Waarde verdeling
Gebruik de informatie uit fase 1 om het volgende te bepalen – dit is het rechterdeel van het
deel van het Business Model Canvas dat “Value Distribution” omschrijft:
• Hoe wordt het ontwikkelde ACC concept naar de beoogde klanten gebracht – welke

verkoop en distributie kanalen moeten hiervoor worden ingezet?
• Wie bouwt de relatie met de klant op en hoe wordt deze relatie beheerd?
• Op welk wijze zouden er mogelijk inkomsten te genereren zijn voor de partij(en) die het

ontwikkelde ACC concept aanbieden? Welke verdienmodellen en prijs strategieën
horen hierbij?
– St. Gallen Business Model Innovation Navigator om via de 55 archetypische

modellen een snel beeld te kunnen vormen van business models, verdienmodellen
en prijsstrategieën. Zie HIER voor meer info.

– Andere aanvullende tools zijn: GEN routeplanner 3  en STORM (business
onderdeel)[2]

5.1.3 Fase 3: Waarde configuratie
Gebruik de informatie mbt “Value Distribution” om de aspecten uit het linkerdeel van het
Business Model Canvas te bepalen  – dit is het “Value Configuration” deel van het business
model:
• Welke activiteiten nodig zijn om het ontwikkelde ACC concept ook op de geschetste

wijze aan te kunnen bieden? Kan de aanbiedende partij zelf alle activiteiten uitvoeren?
• Welke middelen zijn nodig om deze activiteiten te kunnen uitvoeren? Heeft de

aanbiedende partij alle benodigde middelen?
• Welke partners kunnen de aanbiedende partij ondersteunen?
• Welke kosten en investeringen zijn gemoeid met de activiteiten en het verkrijgen van de

benodigde middelen.

3 Voor deze methodiek zie: http://www.gebiedenenergieneutraal.nl/over-gen/alle-gen-producten/
[2] https://www.dropbox.com/s/ej1ljriazwkwt29/schematische%20weergave%20Storm%20methodiek.pptx?dl=0
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5.1.4 Kosten en opbrengsten
Maak aan de hand van de informatie met betrekking tot ‘Value Distribution’ en ’Value
Configuration’ een financiële kosten/baten analyse. Dit is de business case oftewel de onderste
balk in het Business Model Canvas.
• Is deze positief, break-even of negatief?
• Indien de business case negatief is, hoe is deze mogelijk positief te maken? Wat moet

er dan anders worden gedaan met betrekking tot ‘Value Distribution’ en ’Value
Configuration’? Hoe geloofwaardig zijn deze aanpassingen?
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5.2 Voorbeeld - uitwerking stap 3 – case SSD Utrecht (onderwerp: aantrekkelijk, groen en
klimaatrobuust gebied)
Ter illustratieis stap 3 hieronder beschreven voor de case Smart Sustainable Districts  -
deelproject aantrekkelijk, groen en klimaatrobuust gebied – Jaarbeurs Utrecht..

5.2.1 Waarde-propositie
Aan de hand van het waarde-propositie canvas wordt in beeld gebracht welke ‘gains’ worden
geleverd door het GS alternatief en welke ‘pains’ worden vermeden. In figuur 3.1 is het
waarde-propositie canvas voor het GS alternatief weergegeven.

Figuur 5.1 Waarde-propositie canvas

De belangrijkste ‘pains’ waarop het GS alternatief aansluit zijn de verwachte stijging van
water- en hitteoverlast door klimaatverandering, de ambitie tot duurzame/ energieneutrale
ontwikkeling van het gebied, veroudering en verpaupering van het gebied en de verwachte
toenemende gebruiksdruk op het gebied. Het GS design (product) zorgt voor (gain creators)
vermindering van de kans op wateroverlast, verbetering van het stedelijk klimaat,
vermindering van energiegebruik, toename belevingswaarde, verbetering van de sociale
cohesie en fysieke activiteit, vermindering geluidsoverlast en verbetering habitat functie en
biodiversiteit en het creëren van meer ontmoetingsplekken. De gemeente Utrecht en de
Jaarbeurs kunnen gezien worden als de belangrijkste klanten van het plan. Zij hebben echter
niet dezelfde belangen (customer jobs).

De Jaarbeurs is in eerste instantie een commerciële partij, maar wel met de wens bij te
dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gebied en de ruimtelijke kwaliteit. Hun doelen
zijn het creëren van een prettige omgeving met hoge ruimtelijke kwaliteit en
ontmoetingsplekken. Dit heeft effect op de aantrekkelijkheid van de Jaarbeurs voor hun
cliënten, draagt bij aan hun imago binnen en buiten de stad en verhoogt de economische
aantrekkingskracht van het gebied. Dit kan vervolgens zorgen voor een stijging van het
bezoekersaantal naar het gebied en Jaarbeurs.

http://cityplanneronline.com/cityplanner/
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De gemeente Utrecht heeft andere belangen; behalve een aantal vaste taken en
verantwoordelijkheden is er ook de ambitie om het welzijn van de inwoners van de stad op de
lange termijn te behouden en eventueel te verbeteren. Onderdeel hiervan is het
klimaatrobuust maken van de stad, met aandacht voor stijgende kans op wateroverlast en
hitte-overlast en het waarborgen van een leefbare en gezonde stad voor bewoners.

5.2.2 3.2. Value distribution
De waarde verdeling komt in deze paragraaf aan de orde. Klanten, klantrelaties en
distributiekanalen staan hierin centraal. Klanten zijn in dit verband actoren die gebruik maken
van de diensten in het gebied. Klantrelaties en distributiekanalen gaan over de manier hoe de
klanten kunnen worden bereikt. Het gaat hierbij om het informeren over de ontwikkelingen in
het gebied en over de wijze waarop actoren kunnen meebeslissen betreffende de
ontwikkelingen.

5.2.2.1 3.2.1 Klanten
Inwoners van de gemeente Utrecht zijn belangrijke ‘klanten’ van de herontwikkeling van het
gebied. Zij maken gebruik van het gebied voor recreatie, bezoeken winkels en voorzieningen,
ze wonen of werken er en passeren het. Zij betalen belasting aan de gemeente.
Een andere belangrijke klantengroep zijn de ‘leisure’ bedrijven in het gebied. Zij hebben baat
bij een aantrekkelijke omgeving waar veel bezoekers komen. Voor de hotels in het gebied
(NH-hotel, Amrath hotel, Park-Plaza hotel) is een aantrekkelijke omgeving gunstig: de entree
en kwaliteit van de directe omgeving stijgt. Voor Wolff Cinema, het Holland Casino en voor
kleinere horecabedrijven kan het een stijging in het aantal bezoekers betekenen of een
verlenging van hun verblijfstijd.
Ook voor mensen en bedrijven die van de Jaarbeurs gebruik maken (bijvoorbeeld met stands
of er beurzen organiseren) en andere bedrijven die er kantoren hebben, hebben baat bij een
hogere kwaliteit van de omgeving. Het economische vestigingsklimaat kan door de
gebiedsontwikkeling stijgen; het wordt aantrekkelijker voor bezoekers en partners om langs te
komen, de waarde van het gebouw kan stijgen, het imago van bedrijven kan verbeteren.
Bezoekers van het gebied en de Jaarbeurs zijn eveneens klanten. Zij maken gebruik van het
gebied om te recreëren. Dit kunnen inwoners van Utrecht zijn, maar ook van daarbuiten.

5.2.2.2 3.2.2 Klantrelaties & distributiekanalen
De gemeente Utrecht heeft de wens om zowel onderzoekers, innovatieve marktpartijen als
eindgebruikers van het gebied een actieve rol te geven bij de gebiedsontwikkeling.
Momenteel worden de mogelijkheden hiervan onderzocht. In de periode 2016-2020 is verder
onderzoek naar duurzaamheidskansen en uitwerking ervan in business cases voorzien. Deze
fase biedt een kans om ook eindgebruikers (de ‘klanten’ zoals  hierboven beschreven) te
betrekken bij de ontwikkeling van ideeën. Dit kan op verschillende manieren:

Panels die meedenken of input leveren (waaraan verschillende eindgebruikers
deelnemen)
Ontwerpworkshops
Inspraakavonden voor gebouweigenaren, ontwikkelaars en bedrijven
Online gebiedsontwikkelingstools met open-source mogelijkheid (bijvoorbeeld
www.cityplanneronline.com).

In fase 1 van het project, waarbij het vooral ging om het station zelf, is vooral met de hoofd-
betrokkenen NS en Prorail samengewerkt. Stakeholders werden geïnformeerd via brieven
aan bewoners, communicatie op de website en er zijn webcams die de voortgang van de
verbouwing volgen.  Doordat fase 2 zich meer in de openbare ruimte afspeelt waar behalve
reizigers ook veel andere stakeholders een belang hebben, is een aangepaste strategie
nodig.
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Los van stakeholders actief te betrekken, is het belangrijk om draagvlak onder mogelijke
klanten/ gebruikers te creëren door hen op de hoogte te houden van ontwikkeling en
voortgang van het project. Hier wordt in het CU2030 project al veel aandacht besteed In dit
kader kan ook deze gebiedsontwikkeling worden meegenomen. Op de website kunnen
ontwerpen en ontwikkelingen worden gepresenteerd en toegelicht. Maar er zijn ook andere
kanalen die gebruikt kunnen worden om contact met klanten te onderhouden:

Gebruikers en bezoekers van het gebied zien de ontwikkelingen en de uitvoering van
de maatregelen als zij het gebied passeren of in verblijven: met informatieborden
kan hier aandacht op worden gevestigd.
In marketingstrategie van Jaarbeurs en citymarketing van Utrecht kan aandacht
worden besteed aan de gebiedsontwikkeling en de toegevoegde waarde die het met
zich meebrengt (toename kwaliteit leefomgeving, verminderen van wateroverlast,
etc.)
Sociale media-kanalen: linked-in, twitter, facebook
Folders, gidsen, informatie-brieven

5.2.3 Waarde configuratie
In deze paragraaf wordt verder ingegaan op welke stappen er moeten worden gezet om tot
een succesvolle uitvoering van het project te komen. Hierbij gaat het om vragen als: wie
moeten er worden betrokken? Met wie werk je samen? Welke investeringen en middelen zijn
er nodig?

5.2.3.1 Partners
Er zijn verscheidene bedrijven en partners met wie de Jaarbeurs en gemeente Utrecht
kunnen samenwerken om het project tot uitvoering te brengen. Dit verschilt per fase waarin
het project zich bevindt.
Momenteel bevindt het project zich in de onderzoeksfase: hierbij wordt samengewerkt met
kennispartners om kansen te identificeren. Dit zijn onder andere de USI en andere partners
van het SSD-project. Maar ook andere partners kunnen hierbij betrokken worden, zoals
bedrijven die in het gebied gevestigd zijn of zich gaan vestigen en willen bijdragen aan de
duurzame ontwikkeling van het gebied (mogelijk het Holland Casino, Amrath Hotel en
eventueel een woningbouwcorporatie die interesse heeft in de ontwikkeling van woningen in
het gebied).
Bij de uitwerking van het ontwerp en de voorbereidingsfase is de verwachting dat wordt
samengewerkt met ingenieursbureaus, ontwerpbureaus, en aannemers. Bij de uitvoering
worden aannemers en onderaannemers betrokken, waar mogelijk met specialisatie in aanleg
van groenblauwe maatregelen. Bij het aanleggen van groene daken moet rekening worden
gehouden met een sterkere benodigde dakconstructie. Bij bestaande gebouwen kan een
versterking nodig zijn. Bij nieuwe gebouwen kan hiermee rekening worden gehouden bij de
constructie.
In de onderhoudsfase zijn er verschillende partijen betrokken. Om de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied en het klimaat-adaptieve potentiaal te waarborgen is het belangrijk duidelijke
afspraken te maken over verantwoordelijkheden bij het beheer en onderhoud van deze
maatregelen. Dit zal grotendeels de verantwoordelijkheid van de Jaarbeurs en de gemeente
zijn echter zullen de groene daken veelal op privéterrein liggen, net als mogelijk de
permeabele bestrating.

5.2.3.2 Middelen

Om de waarde-propositie te realiseren zijn er een aantal middelen nodig:
1. Financiële middelen

Niet alleen voor de aanleg van de maatregelen zijn financiële middelen nodig, maar ook
voor ondersteunende functies en beheer en onderhoud. De gemeente verwerft financiële
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middelen door belastingheffing (OZB) en inkomsten uit het gemeentefonds. Jaarbeurs
krijgt haar inkomsten door het verhuren van haar faciliteiten en door bestedingen van
bezoekers in de Jaarbeurs (entreetickets, horeca-uitgaven). Naast de gemeente en
Jaarbeurs kunnen andere belanghebbende in het gebied investeren. Doormiddel van
een gebiedsproces kan uitgezocht worden of er nog andere belanghebbende zijn die
financieel willen bijdragen aan de realisatie en/of het beheer en onderhoud van de
maatregelen.

2. Kennis over groenblauwe maatregelen
Meer kennis is nodig over de wijze waarop deze maatregelen het beste kunnen
worden uitgevoerd, geïmplementeerd en onderhouden. Ook is meer onderzoek nodig
om de opgaven in het gebied verder te specificeren, zodat het design daarop
aangepast kan worden. Hierbij wordt gedacht aan kritieke infrastructuren, kwetsbare
groepen, de waterbergingsopgave en verwachte veranderingen in  het stedelijk
klimaat (en verwachte hotspots).

3. Samenwerking
Groenblauwe maatregelen worden aangelegd en beheerd door meerdere partijen,
daarbij kennen deze maatregelen verschillende baathebbenden. Het is daarom
belangrijk om samen te (blijven) werken. Niet alleen met het oogpunt de groenblauwe
maatregelen optimaal in te richten en uit te voeren, maar ook om deze te laten
aansluiten op andere duurzame initiatieven, zoals hergebruik van regenwater, WKO-
systemen, lokale energieopwekking en gebruik van duurzame materialen.

4. Governance/ enabling environment:
Mogelijk dient regelgeving te worden aangepast om samenwerking over
gebiedsgrenzen mogelijk te maken (zeker in het stedelijk systeem komen er veel
grond- en gebouweigenaren op klein oppervlak samen). Hiertoe zijn vooral de
verschillende overheden bevoegd. Ook flexibiliteit van het design is van belang: de
mogelijkheid om het design te kunnen aanpassen op onvoorziene omstandigheden of
nieuwe inzichten en technologieën.

5. Draagvlak
Om de waardepropositie te kunnen realiseren is draagvlak nodig onder de
belangrijkste stakeholders. Dit kan worden gecreëerd door hen actief te betrekken in
het proces, en suggesties en belangen serieus te nemen. Goed en vroegtijdig
informeren over ontwikkelingen is ook van belang.

5.2.3.3 Activiteiten
Om de waardepropositie te bereiken zijn er in elke projectfase een aantal activiteiten te
onderscheiden die bijdragen aan een succesvolle uitvoering. Hieronder worden voor elke
fase de belangrijkste activiteiten genoemd.

Design & onderzoeksfase
Allereerst moeten de opgaven en ambities in het gebied duidelijk in beeld worden gebracht.
Vervolgens kan het design worden toegespitst op de opgaven en ambities van het gebied en
worden getoetst op doelbereik en effectiviteit. Hierbij kunnen verschillende analyses worden
gedaan om een voorkeursalternatief vast te stellen (bijv. levenscyclusanalyse,
levenskostenanalyse, MKBA,). Hierbij wordt samengewerkt met onderzoekspartners en waar
mogelijk eindgebruikers. In deze fase dient rekening te worden gehouden met de juridische,
financiële en maatschappelijke haalbaarheid. Als het design op grote lijnen aan deze
voorwaarden voldoet kan het voorgestelde design worden verwerkt in het structuurplan.
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5.2.3.4 Planningsfase
In de planningsfase wordt het design verder uitgewerkt door uitvoerende partijen (dit kunnen
gebouw-eigenaren zelf zijn, architecten, ingenieursbureaus). Vergunningen moeten worden
aangevraagd voor de uit te voeren maatregelen. Er moeten contracten worden opgesteld met
aannemers voor het uitvoeren van de maatregelen, en ook voor de onderhouds- en beheerfase.
Gedurende de planning moet over de voortgang worden gecommuniceerd met stakeholders.

Uitvoeringsfase
In de uitvoeringsfase moet de voortgang worden gemonitord. Stakeholders moeten op de hoogte
worden gehouden van werkzaamheden. Rekening moet worden gehouden met mogelijke hinder
en vertragingen van het project.

Onderhoudsfase
In de onderhoudsfase kan regelmatig worden gemonitord of de effectiviteit overeenkomt met de
verwachtingen en de gebruikers tevreden zijn.

5.2.3.5 Kosten en opbrengsten
In deze paragraaf wordt ingegaan op de verhouding tussen de verwachte opbrengsten en de
gemaakte kosten. Dit wordt weergeven aan de hand van een (kwalitatief) overzicht.

5.2.3.6 Opbrengsten
In stap 2 zijn de maatschappelijke baten van de maatregelen beschreven. Maatschappelijke baten
genereren echter niet noodzakelijk daadwerkelijke kasstromen. De volgende tastbare opbrengsten
zijn te verwachten bij uitvoering van de designs:

 Door de stijging van de omgevingskwaliteit kan de WOZ waarde stijgen in het gebied: bij
een uitzicht op binnenstedelijk groen (of blauw) kan een waardestijging van 6% worden
verwacht, (conservatieve schatting:er worden verschillende bedragen genoemd in de
literatuur)  (Ruijgrok et al., 2006)). Dit zorgt vervolgens voor een stijging van de betaalde
OZB-belastingen, waardoor de inkomsten van de gemeente Utrecht stijgen.
Gebouweigenaren kunnen meer winst maken op verhuur of verkoop van hun bezit.

 Door stijging van de ruimtelijke kwaliteit wordt het gebied aantrekkelijker voor recreanten
en klanten van de verschillende bedrijven in het gebied. Met name horecabedrijven
kunnen hierdoor een omzetstijging verwachten. Ook andere bedrijven/kantoren in het
gebied kunnen financieel voordeel hebben van het betere vestigingsklimaat en duurzame
imago van het gebied: hun imago stijgt.

 Door het lagere energiegebruik (met name door de extra isolatie die groene daken
leveren) worden energiekosten bespaard. Met name voor de Jaarbeurs, waar veel groene
daken zijn voorzien, kan dit veel geld besparen.

 Als de hoge gebiedskwaliteit en innovatieve duurzame karakter wordt ingezet voor
citymarketing kan dit een stijging in het aantal toeristen opleveren. Indien toeristen
overnachten in Utrecht betalen zij toeristenbelasting, die door de gemeente wordt geïnd.

 Doordat de riolering wordt ontlast door de geplande maatregelen is minder snel een riool
met een grotere capaciteit nodig. Dit zijn geen directe kosten, maar is wel degelijk een
besparing voor de gemeente Utrecht.

5.2.3.7 Kosten
Uiteraard zijn er ook kosten verbonden aan de uitvoering van het project. Een kwantitatieve
schatting is pas mogelijk in een later stadium, als meer bekend is over de precieze invulling van
het project. Er kan echter gedacht worden aan de volgende typen kosten:

Aanleg van de groenblauwe maatregelen: o.a. de materialen en de aannemerskosten
Beheer en onderhoud: o.a. van de groene daken, het park en de bestrating
Proces-ondersteunende activiteiten: communicatie, samenwerking, contracteren,
Onderzoek: naar de opgaven in het gebied, toepassing en ontwikkeling van innovaties,
optimaal design, synergie met andere duurzame ontwikkelingen
Monitoring: doelbereik van de maatregelen,
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Evaluatie: voldoet het project aan de verwachtingen van eindgebruikers en opdrachtgevers?
Bijvoorbeeld met enquêtes, inspraakavonden, interviews.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2008/10/14/rws-uitvoerbaarheidstoets-krm
http://www.eip-water.eu/implementation-canvas
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6 Stap 4: Implementatie stresstest

Op basis van de voorgaande stappen geeft dit onderdeel inzicht in de voor- en tegenkrachten
die bij de implementatie van concepten een rol kunnen gaan spelen. In het kort gaat het hier
om de vraag:

WIE wil WAT WAAR in beweging krijgen (of niet) en WAAROM, met WIE en met WELKE
middelen?

Idealiter zou deze vraag in stap 4 goed te beantwoorden moeten zijn, omdat de stappen 1 tot
en met 3 hierop al hebben voorgesorteerd. Toch kan het zo zijn dat aan het eind van de
keten, vlak voor de daadwerkelijke implementatie van ontwikkelde nieuwe concepten,
oplossingsrichtingen en/of maatregelen tegenkrachten of onzekerheden zichtbaar worden.
Stap 4 helpt dan om alsnog handelingsperspectieven te ontwikkelen.

Hieronder wordt dit beschreven, eerst door een snelle stap te maken door een toets ten
aanzien van uitvoerbaarheid (Kan het? Mag het? Willen de actoren het? Bijvoorbeeld aan de
hand van de PESTLE4 methode).

Het resultaat van deze stap is inzicht in de uitvoerbaarheid van beoogde oplossingen per
casus en mogelijk benodigde aanpassingen aan de oplossingen of strategieën die de
uitvoerbaarheid vergroten.

6.1 Praktische uitwerking stap 4: Uitvoerbaarheid

Vragen Tools/bronnen
Vragen in de linker kolom kunnen zelfstandig door de
gebruikers worden ingevuld om een gezamenlijk beeld te
ontwikkelen.

Mogelijke instrumenten die
toepasbaar zijn:

• Mag het? (juridisch/regelgeving/politiek)

• Kan het? (maatschappelijke en organisatorisch)

• Willen de actoren het? En is er voldoende draagvlak?
– Welke belangen worden geraakt door

 Uitvoerbaarheidstoets
RWS. HIER is een
voorbeeld te vinden.

 Implementatie canvas.
Kunt u HIER
downloaden.

4 De afkorting PESTLE staat voor: political, econmical, societal, technological, legal en environmental.

http://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Projecten/Programmalijn%20Governance-Baten/Governance-Baten%20-%20Rapport%20Duurzame%20ontwikkeling%20effectiever%20door%20grondslagen%20governance.pdf
http://www.gebiedenenergieneutraal.nl/over-gen/alle-gen-producten/
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ontwikkeling en realisatie van het project en hoe
kunnen die belangen een plek krijgen in de
projectvoorbereiding én - uitvoering?

– Wie heb je nodig om je project voor elkaar te
krijgen en hoe organiseer je de benodigde
samenwerking?

 Grondslagen
Governance. Kunt u
HIER downloaden.

 GEN routeplanner.
Kunt u HIER
downloaden
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7 Reflectie: ontwikkeling WP 1 en impact in de cases

Tijdens de ontwikkeling van de impact- en implementatiemethode zijn deWP1-onderzoekers
betrokken geweest bij de werkpakketten 2, 3 en 4. Zo konden zij enerzijds direct het in
ontwikkeling zijnde gedachtengoed toepassen in de werkpakketten en cases en anderzijds
ook leren wat wel en niet zou werken in de praktijk. De ontwikkeling van de impact- en
implementatieproces is daarmee een iteratief proces geweest.

In dit hoofdstuk zijn de ervaringen van samenwerking tussen WP1-onderzoekers en de
onderzoekers in de werkpakketten 2, 3 en 4 opgenomen. Allereerst vanuit het perspectief van
het management team van het TO2-ACC project (§7.1). Vervolgens vanuit het perspectief
van de WP1-onderzoekers (§7.2) voor respectievelijk werkpakket 2 (§7.2.1), 3 (§7.2.2) en
(§7.2.3). Het hoofdstuk sluit af met een generieke reflectie op het verloop van het gehele
project (§7.3) door de ogen van de WP1-onderzoekers.

7.1 Reflectie vanuit management team op interactie met WP1-onderzoekers

Tijdens een bijeenkomst met het ACC Management Team (MT) op 3 december is aan de MT-
leden de vraag gesteld: Hoe hebben jullie als MT/Case managers de betrokkenheid en
input van de onderdelen financiën en implementatie vanuit WP 1 ervaren?

Deze vraag is allereerst besproken vanuit de generieke ervaringen van de MT-leden in de
verschillende werkpakketten in relatie tot WP 1. Daarnaast is teruggeblikt op de in maart
2015 geïnventariseerde verwachtingen van het ACC MT van WP 1.

Vervolgens is het ACC project breder ‘geframed’: namelijk als een interdisciplinair project.
Hierbij is vervolgens aan de hand van een aantal lessen zoals geformuleerd in een recent
verschenen artikel in Nature over interdisciplinair werken gereflecteerd op het ACC project.

7.1.1 Ervaringen vanuit de andere werkpakketten/cases met WP 1
Hieronder zijn de verwachtingen zoals deze vanuit de Werkpakketen/cases zijn uitgesproken
naar werkpakket 1 weergegeven. Dit zijn ook de verwachtingen waarmee werkpakket 1 aan
de slag is gegaan en invulling aan heeft willen geven.
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De verschillende cases laten zien dat aan ‘impact en implementatie’ nog niet zo veel
aandacht is besteedt. De voornaamste reden die hiervoor wordt genoemd is dat in de cases
nog onvoldoende urgentie was om hier mee aan de slag te gaan. Zo stond Buiksloterham
nog aan het begin van een ontwikkeltraject, er is een ambitie om te komen tot een circulair
Buiksloterham, maar er was nog geen concrete (kennis)vraag aan het ACC project. Het ging
meer om een ontwerpende benadering. Het koste dan ook de nodig inspanning om de
‘probleemstelling’ van Buiksloterham helder te krijgen. Dit had er ook mee te maken dat het
team moest ‘leren functioneren’ in een stakeholder context. Het ACC project heeft zich dan
ook vooral gericht op het ontwikkelen van een dashboard gericht op stedelijk metabolisme.
De ‘impact’ van het dashboard was bij dit proces beperkt in beeld, maar dat is binnen de case
zelf opgepakt. Door het ontbreken van maatregelen is de ‘implementatie’ nog niet
meegenomen.

Net als bij Buiksloterham ging het ook in Utrecht-Jaarbeurs om een ontwerpopgave. Dit kwam
onder andere naar voren kwam bij het definiëren van ontwerpprincipes. Daarnaast is er
vooral aandacht besteedt aan groene en blauwe oplossingsrichtingen. De kennisvragen
vanuit de gemeente waren vooral gericht op implementatie/governance en techniek. Het
gevoel vanuit het ACC team was dat het aanbod van WP1 eigenlijk nog te vroeg kwam,
omdat het ACC team nog niet toe was aan ‘implementatievragen’. Wel had het ACC team
graag wat meer inzicht willen hebben in het aanbod van ‘tools’ van WP 1. Dit had wellicht de
inzet van WP1 toch mogelijk kunnen maken.

In het ‘synchroniseren’ met de gemeente heeft WP 1 in Utrecht-Jaarbeurs meegewerkt aan
het in beeld brengen van de impact (baten) van mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast
hebben de mensen uit werkpakket 1 een faciliterende/coachende rol gehad in het
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meedenken over het vertalen van de behoefte van de gemeente naar de eerste
tussenresultaten van het ACC onderzoek. Deze rol werd pas gegund nadat de gemeente had
aangegeven hier behoefte aan te hebben. Zie voor een verdere beschrijving paragraaf 7.2.2.
Tenslotte voor Almere – welke als case wat later op gang kwam – was het ook een uitdaging
om de vraag van de Gemeente scherp te krijgen en vervolgens te synchroniseren met de
gemeentelijke processen. De focus van deze case lag bij circulaire oplossingen en
randvoorwaarden. Hierdoor was er weinig behoefte aan procestools. Wel zijn indicatoren
opgesteld voor deze circulaire oplossingen wat de interdisciplinaire samenwerking wel
versterkte. Op het moment dat technische oplossingen werden besproken is ook stil gestaan
bij de implementatie daarvan en wat dat vanuit governance perspectief betekende.

Terugblikkende kunnen de volgende conclusies worden getrokken over de inbreng en rol van
impact- en implementatiekennis bij ACC projecten.
• De ACC cases kenmerken zich door een situatie waarin er wel een visie of ambitie is

maar waar nog geen duidelijke vraag of behoefte bekend is. Die moest in de cases
eigenlijk nog ontwikkeld cq. gearticuleerd worden. Het is belangrijk om dit snel te
herkennen en hier ook naar te handelen, door:
– Aansluiting bij de ‘strategische taal’ van case-eigenaren en het inzetten van goede

communicatieve/strategische vaardigheden voor het opzetten van
samenwerkingsrelaties met praktijkpartners. Dit is nog onvoldoende gebeurd.

– Synchroniseren met de ambtelijke, politieke en stakeholderdynamiek: wat is er
nodig? En is het mogelijk om het proces sneller te laten gaan? Kunnen de
experts/ACC team daar invloed op uitoefenen (kennis, contacten, middelen). Zo
nee, dan is het belangrijk dit ook te accepteren en te zoeken wat wel kan,
bijvoorbeeld de stappen kleiner, of de taart groter maken. Belangrijk hierbij is
bijvoorbeeld om stap 1 en 3 van de in dit rapport beschreven methode gezamenlijk
met de stakeholders uit te voeren.

• Voor de toekomst is het belangrijk om te werken aan de perceptie van met name
experts dat ’implementatie’ niet iets is wat enkel aan het eind van het traject doet. Net
als het fysieke systeem is het essentieel om ook voor implementatie/governance
‘ontwerpprincipes’ te ontwikkelen: bijvoorbeeld welke actoren zijn betrokken en vanuit
welke rol, welke budgeten zijn grofweg beschikbaar etc.

• Het was lastig te overzien op welke wijze we WP1 konden inzetten, omdat er geen
overzicht was van de tools die beschikbaar waren.
– Zo is behoefte aan een structurerende tool of methode die helpt om inzicht te

krijgen in de institutionele context van de cases.
• Het organiseren van interactie momenten tussen technische en impact en

implementatie kennis. Ook bij een ontwerpende benadering kan dit al toegevoegde
waarde hebben omdat het ook de ‘impact en implementatie’ ontwerpcriteria in beeld kan
brengen.

7.1.2 Reframing: ACC als interdisciplinair project
In september 2015 is in Nature een artikel uitgekomen over interdisciplinarity5. In dit artikel
worden de volgende voor- en nadelen genoemd om interdiscplinair te werken:

Voordelen Nadelen
- Complexe problemen zoals

klimaatverandering en
voorraadbeschikbaarheid, zijn niet

- Interdisciplinairity kost veel geld, tijd en
energie die anders aan de ‘kern’
disciplines had kunnen worden besteed.

5 http://www.nature.com/news/interdisciplinarity-1.18295.

http://www.nature.com/news/interdisciplinarity-how-to-catalyse-collaboration-1.18343
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geschikt voor mono-disciplinair
onderzoek vanwege onderlinge
afhankelijkheid tussen factoren en
actoren.

- Ontwikkelingen/ontdekkingen zijn eerder
te verwachten op de grenzen van
disciplines. Op deze plaats kunnen de
laatste technieken, perspectieven en
inzichten verrijkt worden of naar nieuwe
kennis leiden.

- Volhardend argument: dat
interdisciplinair niet kan bestaan zonder
mono-disciplinair

- Ontmoetingen tussen disciplines is
profijtelijk voor de ontwikkeling van de
disciplines zelf doordat hun ‘horizon’
wordt verbreed.

We zien deze beelden ook terugkomen bij het ACC, met name dat interdisciplinair werken
veel extra tijd en geld kost en complexiteit toevoegt aan het project is een vaak gehoord
argument. Dit was ook een van de redenen om niet te veel tijd en ruimte in te lassen voor
interactie tussen de werkpakketten.

Nature zegt hierover: “There is evidence that the first steps in establishing interdisciplinary
projects are crucial. This was a finding of a review of the European Union's efforts to stimulate
interdisciplinary work under its Fifth Framework Programme 6  for research development.
Projects did not succeed as well as they might have because they did not facilitate 'enabling
conversations' from the outset and because they lacked coherent leadership. Interdisciplinary
work requires particular skills, mindsets and attention to establishing common ground.

Dat het komen tot een constructieve multidisciplinaire dialoog niet makkelijk is laat de
onderstaande schematisatie van dit proces ook wel zien.

Figuur 7.1  De ‘reis’ naar een constructieve multidisciplinaire dialoog (bron: Nature.com)

6 http://www.nature.com/news/grant-giving-global-funders-to-focus-on-interdisciplinarity-1.18344#b6
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Om verder te reflecteren op ACC als interdisciplinair werk willen we kort even de
succesfactoren voor interdisciplinair werken zoals benoemd door Nature beschrijven en
vervolgens ingaan op hoe deze in ACC zijn opgepakt.

1) Smeed een gezamenlijke missie: werk gezamenlijk aan het ontwikkelen/benoemen
van de gezamenlijke missie van het project/onderzoek. Als het ware het punt aan de
horizon.

2) Ontwikkel een ‘T-shaped' onderzoeker/expert/adviseur: iemand die niet alleen in de
diepte kan werken (monodisciplinair), maar die ook in staat is om de verbinding te
leggen en de dialoog aan te gaan met andere disciplines.

3) Voed een constructieve dialoog: dialoog waarbij empathie en respect voorop staan
waarbij niet in disciplinair jargon wordt gesproken,

4) Geef institutionele ondersteuning: ondersteuning in woord en daad vanuit de
directie/organisatie als de wens tot interdisciplinair onderzoek wordt uitgesproken.

5) Verbind onderzoek, beleid en praktijk/toepassing:

Vanuit ACC is er op 3 december ook gereflecteerd op deze punten. De vraag die werd
gesteld is: Waren deze succesfactoren aanwezig bij ACC? Hieronder de hoofdpunten.

1 Smeed een gezamenlijke missie
Dit punt wordt herkend – al wordt het ook wel als een open deur gezien – er is in het ACC
project de nodige tijd besteed aan het ‘smeden’ van een gezamenlijke missie. Soms
gebeurde dit nadat de oorspronkelijke – meer traditionele benadering van onderzoeksvraag
en onderzoek – niet tot het gewenste resultaat leidde. Aanvullingen vanuit ACC zijn:
• De ‘deur’ moet altijd open blijven om de missie gedurende de loop van het project aan

te passen. Zo kan er bijvoorbeeld een ‘buzz’ ontstaan rond een bepaald
onderwerp/ontwikkeling waardoor stakeholders betrokken raken of tot actie overgaan,
dit moet dan nog wel in de missie kunnen worden meegenomen.

• Als het niet lukt om een gezamenlijke missie te smeden (vanwege mensen, onderzoek,
stakeholders) moet je ook elkaar los willen laten. Het is belangrijk om dit ook tijdig te
onderkennen en hier actie op te ondernemen.
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• In het geval er geen duidelijke opdrachtgever is, zoek dit dan in je eigen team op.
Binnen ACC was geen eenduidige opdrachtgever, toch gingen we heel hard op zoek
naar deze opdrachtgever. De onderzoekers hadden daarin weinig zelfsturend vermogen
en daardoor leidde dit tot zoekend en soms passief gedrag.
– In de case van Utrecht-Jaarbeurs komt ook naar voren dat zij last hebben van de

tijdsdruk en het ontbreken van een duidelijke onderzoeksvraag. Dit terwijl de
onderzoekers wel in staat zijn om een horizon2020 voorstel te schrijven, waarbij
juist de tijd wordt genomen om gezamenlijk op te starten.

2 Ontwikkel een ‘T-shaped' onderzoeker/expert/adviseur
Ondanks dat de wenselijkheid van een profiel van een ‘T-shaped’ onderzoeker voor
interdisciplinair onderzoek herkend wordt, zijn hier in het ACC project geen specifieke
leerpunten aan verbonden.

3 Voed een constructieve dialoog
De visualisatie zoals weergegeven in Figuur 7.1 heeft ook plaatsgevonden in het ACC
project. Binnen ACC had dit ook te maken met de tegenstelling tussen: we moeten vooruit
versus onderzoek doen. Leerpunten vanuit het ACC project zijn:
• In het begin van het project tijd + budget inbouwen om deze constructieve dialoog te

organiseren. Het proces om te komen tot een constructieve multidisciplinaire dialoog
gaat in ieder geval komen, het is beter dat dit georganiseerd plaats vind.

• Wellicht is het mogelijk om dit in een werkvorm te gieten/scrum methode? Maar bij
Buiksloterham zorgde het Dashboard voor een constructieve dialoog. Dit kan dus ook
een heel technische tool zijn die dit verder helpt. Het gaat om een ‘boundary object’.

4 Geef institutionele ondersteuning
Vanuit de verschillende organisaties werd vooral gestuurd op het belang van het ontwikkelen
van de (eigen) – veelal technische – kennis. Hierdoor was er relatief weinig aandacht voor de
multiplier – het geheel is meer dan de som der delen - van gezamenlijkheid van de betrokken
partijen. Met name over de vraag: Wat komt er na ACC? had tijdens de uitvoering van het
project meer aandacht kunnen worden besteedt. Daarbij speelde ook een Institutionele ‘T’
zeker een rol. Zowel vanuit de stakeholders als vanuit de eigen organisatie werd gestuurd.

5 Verbind onderzoek, beleid en praktijk/toepassing
Vanuit ACC word deze wens herkend, maar is het ook belangrijk om je bewust te zijn van de
aanwezige kloven. Dit gaat verder dan die tussen onderzoek, beleid en praktijk/toepassing.
Vanuit ACC worden ook nog de volgende ‘kloven’ herkend:
 Programma’s: verschillende uitvoeringsprogramma’s werken naast elkaar in plaats van

met elkaar. Het kan hier gaan om onderzoek, maar ook uitvoeringsprogramma’s.
 Disciplines (beta-gamma): sociaal wetenschappen en natuurwetenschappen;
 Experts: verschillende visies en beelden ondanks dat men een vergelijkbare disciplinaire

achtergrond heeft;
 Instituties: wat is het discourse en wat zijn de ‘rules of the game’ van een organisatie.

7.2 Reflectie van WP1-onderzoekers op hun bijdrage in de 3 werkpakketten en cases
Naast de reflectie vanuit de cases op interdisciplinair onderzoek en WP 1 is er ook door de
onderzoekers/adviseurs uit WP 1 gereflecteerd op de cases/werkpakketten. Hieronder zijn
per case de hoofdpunten beschreven.
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7.2.1 WP 2 - Case Buiksloterham
Op 27 oktober is er een sessie geweest met WP 2. De bijeenkomst met WP2 richtte zich op
de bespreking van de verbinding tussen WP1 en WP2. Hiervoor is een presentatie gegeven
van de output van WP1 en zijn de aanknopingspunten met WP2 besproken. Ook is uitgebreid
ingegaan op de stand van zaken bij WP2. Voor een werksessie aan de hand van de door
WP1 ontwikkelde tools was het nog te vroeg gegeven de ontwikkelingsfase waarin WP2 zich
bevond in oktober 2015. Deze was toen vooral verkennend/ontwerpend van aard.

Eén van de lessen uit de bespreking was dat het belangrijk is om naast de bepaling van
kosten en baten ook de verdeling hiervan tussen stakeholders mee te nemen bij een analyse
van circulaire oplossingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld ook om eigenaarschap van
stofstromen in de tijd. Als er sprake is van 1 op 1 gesloten kringlopen zal het
verdelingsvraagstuk naar verwachting eenvoudiger zijn.

Er is ook ingegaan op de door WP2 ontwikkelde dashboards voor circulariteit. Een dashboard
is een ander verhaal dan een circulaire technische oplossing. Hierbij is gekeken naar de
waardepropositie van een dashboard. De functie van een dashboard is om bepaalde Key
Performance Indicators (KPI’s) zichtbaar te maken. De belangen van stakeholders verschillen
per KPI. Met leefbaarheid heeft de gemeente een belang terwijl bij energie of water
nutsbedrijven meer op de voorgrond staan. Het draait dan om handelingsperspectief voor de
stakeholders.

Een technische oplossing zoals een sluis of brug is minder complex dan de ontwikkeling van
een circulaire wijk. Je kunt wel de stappen uit WP1 aanhouden, maar ze moeten wel op maat
worden gemaakt op basis van gesprekken. De baten kunnen worden gekoppeld aan partijen
en als meerder partijen baten hebben geeft dat een nuttig overzicht. Het gaat om zichtbaar
maken van maatschappelijk nut. Het evalueren van circulariteit is wat anders dan de
zoektocht naar een verdienmodel dit is dan ook iets waar meer de aansluiting bij de tools uit
WP 1 had kunnen worden gezocht.

7.2.2 WP 3 - Utrecht/Jaarbeursplein
Kort samengevat hebben in de case Utrecht/Jaarbeursplein twee processen parallel
plaatsgevonden:
• Nadenken over een ontwikkelen van oplossingsrichtingen t.b.v groen en water in de

stad;
• Contact maken en opzetten samenwerking met de gemeente Utrecht.

Onderstaand figuur laat globaal de stappen zien die belangrijk zijn geweest voor WP3. De
stappen zijn uitgebreid uitgewerkt in Bijlage 8B

Figuur 7.2  Belangrijkste stappen in het proces van WP 3 – Utrecht-Jaarbeursplein
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Onderzoekers vanuit WP 1 hebben vooral meegedacht en een coachende rol vervult ten
aanzien van de samenwerking met de gemeente. Daarnaast heeft een onderzoekster
kennis ingebracht over het bepalen van de maatschappelijke impact van beoogde
oplossingen en concepten vanuit haar betrokkenheid in WP1 en bijdrage aan opstellen stap 2
uit de impact- en implementatie methode.

Belangrijkste inzichten en conclusies ten aanzien van de case zijn:
7. De synchronisatie tussen ACC en de gemeente Utrecht als belangrijkste stakeholder is

soms een uitdaging, met name omdat belangen, doelen en resultaten niet op 1 lijn liggen
voor ACC en Utrecht. Zo geeft de gemeente nadrukkelijk aan dat behoefte is aan kennis
die dichterbij haar eigen ambities en uitdagingen ligt.

8. Nadat de discrepantie tussen aanbod, vraag en belangen is benoemd wordt er ook naar
gehandeld door het organiseren van een interne integratieworkshop. Hierna zorgen
personele betrokkenheid, betere afstemming en beter inzicht in de context van de
casestudie ervoor dat de onderzoeksactiviteiten beter zijn afgestemd op de ambities en
uitdagingen uit de praktijk. Een belangrijke les uit deze casestudie is het reserveren van
voldoende tijd om aan het begin van project af te stemmen met de gemeente. Uit
onderling overleg moet voor beide partijen duidelijk zijn wat er van de gemeente wordt
verwacht en in  welke mate de gemeente kan (mee)sturen.

9. Een belangrijke conclusie van de projectleider is dat het erg lastig is om in een jaar tijd,
zowel een samenwerking aan te gaan met een gemeentelijke organisatie als inhoudelijke
resultaten op te leveren. Het organiseren van betrokkenheid bij de gemeente bleek een
behoorlijke uitdaging te zijn. Mondelinge toezeggingen waren er uiteraard wel, maar er
was vooraf onvoldoende tijd geweest om wederzijdse verwachtingen over de
samenwerking te delen, Daardoor hadden de onderzoekers in WP3 de verwachting dat
de gemeente tijd kon besteden aan het gezamenlijk ontwikkelen van
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oplossingsrichtingen. Terwijl de gemeente eigenlijk niet zo goed wist wat van haar
verwacht werd.

10. Doorwerking van resultaten: hierbij is een belangrijk aandachtspunt dat vaak wel
informatieoverdracht heeft plaatsgevonden, maar dat de toekomst moet leren of dit ook
daadwerkelijk tot toepassing van de kennis zal leiden. Zie hiervoor ook de eerste punt
rond synchronisatie van aanbod, behoeften en belangen.

7.2.3 WP 4 - Case Almere
De betrokkenheid vanuit WP1 bij WP4 heeft met name in de aanloopfase plaatsgevonden en
had een ondersteunend karakter. Kort samengevat kan het proces dat WP4 doorlopen heeft
met inbreng vanuit WP1 worden opgedeeld in drie fases:

Figuur 7.3 Belangrijkste stappen in het proces van WP 4 - Almere

Bij WP 4 is vooral een lid van het projectteam van WP 1 nauw betrokken geweest. Zij heeft
hierbij de inbreng vanuit WP1 in WP4 als volgt ervaren (vanuit WP1 perspectief):

1. De onderzoekers die betrokken waren bij WP4 waren inhoudelijk allemaal zeer
bevlogen, waardoor er een sterke inhoudelijke focus inclusief een grote ambitie om
kennis te etaleren was.

2. Het vertalen van die aanwezige kennis naar de behoefte van een potentiele klant of
eindgebruiker bleek een grote uitdaging voor de WP4-onderzoekers. Het kostte de
groep dan ook veel tijd om gezamenlijk een concrete vraagstelling te formuleren.

3. Een kantelpunt in dit zoekproces was de inbreng van de WP1-aanpak, die meer
structuur aanbracht in de zoektocht. Hierbij zorgde met name stap 2:
maatschappelijke kosten/baten analyse ervoor dat de groep boven ieders specialisme
kon uitstijgen en het grotere plaatje begon te zien: hoe ieders specialisme kon
bijdragen aan doelgerichte oplossingen t.b.v. adaptive circular cities. Dit zorgde voor
richting en focus.

4. Uitgangspunt was de gebouwopgaaf, waarbij er werd een advies voorbereid t.b.v. een
circulair gebouwontwerp. De bedoeling was om dit advies te toetsen in twee concrete
cases, waaronder Almere. Hierna werd de betrokkenheid vanuit WP1 kleiner, omdat
prioriteit werd gelegd bij de technische uitwerking van de gekozen richting en focus.
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7.3 Belangrijkste lessen en aanbevelingen voor toekomst vanuit een impact en
implementatie perspectief

Hier ook nog de punten van Mark de Bel meenemen die hij eerder in de rapportage
benoemde (in comments)> Femke, Gerald Jan, kunnen jullie dit doen?

7.3.1 Belangrijkste lessen
11. Uit de beschrijving van de cases blijk voornamelijk dat het belangrijk is om stap 1 van de

methodologie goed uit te voren, anders loop je al snel tegen implementatiemoeilijkheden
op (stap 4 implementatie stresstest). Verder lijkt de doorloopperiode van het project kort
om tot een implementatieplan voor maatregelen te komen. Dit soort processen duren
vaak meerdere jaren, waardoor 1 jaar onderzoek erg kort is. Benadering van case-
eigenaren (Utrecht, Buiksloterham en Almere) vanuit de werkpakketten is vooral
technische ingestoken

12. De toegevoegde waaarde van de expertise die WP1 kan toevoegen aan de technische
expertises in de andere WP’s wordt onvoldoende herkend;

13. Het is WP1 onvoldoende gelukt om duidelijk te maken wat hun toegevoegde waarde is
voor de andere WP’s;

14. WP1 heeft onvoldoende steun ervaren vanuit het management team in het opzetten van
een constructieve samenwerking tussen WP1 en de andere WP’s/cases.

15. Daardoor (voorgaande bullets) hebben WP1-onderzoekers onvoldoende toegang kunnen
krijgen tot de andere werkpakketten.

16. Tegelijkertijd blijkt uit reflecties vanuit het MT (7.1) en de cases (7.2) dat WP1 wel degelijk
toegevoerde waarde had kunnen leveren en een aantal ervaren knelpunten had kunnen
voorkomen of oplossen.

17. ‘Contact maken’ met de case-eigenaren is onderschat.
18. Sensitiviteit voor en kennis over de institutionele context van de case-eigenaren ontbrak

in het aangaan van een samenwerkingsrelatie met de case-eigenaren.
19. Hulp = falen?
20. Verbinding tussen gemeentelijke processen, ruimtelijke planprocessen, bestuurlijke

processen en kennisontwikkelingsproces was er niet.

Aanbevelingen voor de toekomst
21. De institutionele context van een case-eigenaar is zelden kneedbaar of te hervormen. Het

is vooral belangrijk om die institutionele context te kennen en het
kennisontwikkelingsproces daar zoveel mogelijk op te laten aansluiten.

22. Aandacht voor niet-technische aspecten bij het ontwikkelen en implementeren van
circulaire oplossingen is essentieel om expertise en methoden uit de impact en
implementatie kennisvelden (economie, bedrijfskunde, bestuurskunde) daadwerkelijk te
kunnen inzetten in de praktijk.

23. Integratie tussen disciplines gaat niet vanzelf, maar blijkt nodig om goede aansluiting te
vinden tussen onderzoekers en praktijkeigenaren, tussen kennisaanbod en
kennisbehoefte en tussen theorie en praktijk.

24. Contact leggen cq. samenwerking aangaan met case-eigenaren uit de praktijk moet
zowel op strategisch als op operationeel niveau plaatsvinden. Juist de meerkoppigheid
van stakeholders (overheden, kennisinstellingen, bedrijven) moet niet onderschat worden
en vanaf het begin van het project worden meegenomen. Dit sluit ook aan bij het eerder
genoemde punt van sensitiviteit voor de institutionele context waarin een gesprekspartner
(zijnde een beleidsambtenaar, onderzoeker of projectmanager) opereert.
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A  BIJLAGE: Overzicht van
beleidsinstrumenten/arrangementen ter inspiratie.

JURIDISCHE INSTRUMENTEN
Type instrument: Juridisch
TECHNISCHE VEREISTEN
Technische vereisten geven aan welke kenmerken productieprocessen en/of producten
moeten hebben. Deze vereisten worden vaak geformuleerd door de
overheid/waterschappen en bepalen de uniforme gedragsregels en/of uitzonderingen op
deze regels voor specifieke groepen. Over het algemeen bieden technische vereisten de
meeste rechtszekerheid, maar zijn ze weinig efficiënt of flexibel (ze gelden voor iedereen
en dus alleen niet voor de actoren die de minste kosten hebben om klimaatadaptie-
maatregelen te realiseren. Dit instrument kan ook flexibeler worden ingezet door alleen
een doel te noemen, zoals het te bereiken energieniveau. Bij de score wordt uitgegaan van
precieze voorschriften ten aanzien van de kenmerken van productie/processen en/of
producten.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 1
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 3
Handhaafbaarheid 3
Efficiëntie 1
Effectiviteit 3
Afrekenbaarheid 2
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Bouwvoorschriften in de kustregio's en overstromingsgevoelige gebieden waarin wordt
opgelegd dat nieuwbouw alleen mag bestaan uit verhoogde structuren of drijvende huizen.
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Prof. dr. Sybe de Vries (UU), dr. Andrea Keessen (UU)
Voor meer informatie zie:
H.D. Van Wijk, W. Konijnenbelt en R. Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den
Haag: Elsevier juridisch, 2011.

Type instrument: Juridisch
QUOTA
Een quotum is een specifieke variant van het technische vereisten instrument. Een quotum
bepaalt bijvoorbeeld een maximale emissiecapaciteit voor producten of productieprocessen
(en is in het laatste geval meestal gekoppeld aan een boete voor non-compliance). Quota
stellen emissieniveaus nauwkeurig vast, maar kunnen leiden tot een scala aan uitkomsten
met betrekking tot de individuele nalevingkosten (bijv. hoge of juist lage (tot geen) kosten
om het productieproces aan te passen). Quota zorgen dus niet voor technische efficiëntie.
Bovendien bieden quota geen sterke prikkels voor dynamische efficiëntie en zijn ze slecht
bruikbaar in het geval van onzekerheid (als quota worden vastgezet op de lange termijn).
Quota staan dus in contrast met instrumentinstrumenten die sturen op de prijs/kosten van
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gedrag. Onder het “Belastingen” instrument is er bijvoorbeeld altijd een prikkel om uitstoot
te verminderen (dit wordt beloond met een belastingbesparing). Zie ook het instrument
“Verhandelbare rechten”.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 1
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 3
Handhaafbaarheid 2
Efficiëntie 1
Effectiviteit 2
Afrekenbaarheid 2
Legitimiteit 1
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Quota kunnen worden gebruikt als klimaatbeleidsinstrument om CO2 emissies te
reduceren of het gebruik van zoet water te beperken en te verdelen.
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Prof. dr. Marleen van Rijswick (UU), dr. Andrea Keessen (UU), en Prof. dr. Marjan Peeters
(UM)
Voor meer informatie zie:
-

Type instrument: Juridisch
NORMEN/REGULERING
Normen zijn rechtsregels die gedrag, producten of situaties reguleren. Normen kunnen
een abstract of een concreet karakter hebben. Zo zijn de regeling voor aansprakelijkheid
uit onrechtmatige daad en de verplichting de best beschikbare technieken te gebruiken
abstracte normen, terwijl milieukwaliteitsnormen, emissienormen en technische
voorschriften een meer concreet karakter hebben. In het burgerlijk recht en in het
strafrecht staat de materiële norm in de regel in één wettelijke bepaling. In het
bestuursrecht is de normering over het algemeen geleed (Van Wijk Konijnenbelt 2011).
Aan het begin staat de wet in formele zin die het bestuur de noodzakelijke bevoegdheden
verschaft. Deze wet bevat meestal vrijwel geen inhoudelijke gedragsnormen voor burgers.
Die vindt men in uitvoeringsregelingen (op Rijksniveau in AMvBs en ministeriële
regelingen, op decentraal niveau in verordeningen). Deze normen kunnen vervolgens nog
verder worden uitgewerkt, bijvoorbeeld in een vergunning ( (Stroink en Schlössels 2010).
Het is niet goed mogelijk om ‘normen’ als abstract concept juridisch eenduidig te scoren,
omdat de scores afhangen van de inhoud van de norm en de wijze waarop deze is
vormgegeven.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 2
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 3
Handhaafbaarheid 3
Efficiëntie 2
Effectiviteit 2
Afrekenbaarheid 2
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
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Overstromingsrisico-normen en emissienormen.
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Prof. Dr. Marleen van Rijswick (UU)
Voor meer informatie zie:
Stroink en Schlössels, Algemeen bestuursrecht, een inleiding, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 2010.

Type instrument: Juridisch
CONTRACTEN
Er is sprake van de rechtsfiguur overeenkomst/contract als twee of meer partijen afspraken
juridisch bindend vastleggen. Daarnaast zijn er ook overeenkomsten en afspraken die niet
juridisch bindend zijn, maar toch maatschappelijk of politiek belangrijk, zoals de afspraak om
morgen naar de film te gaan, de verloving of het regeerakkoord (Van Wijk Konijnebelt en
Van Male 2011). De overheid mag overeenkomsten sluiten. Welke overheidsorganen
daartoe bevoegd zijn is over het algemeen publiekrechtelijk geregeld (Damen e.a. 2005).
Aan privaatrechtelijk overheidsoptreden worden echter wel bijzondere eisen gesteld die
verband houden met het feit dat zij bij het uitoefenen van privaatrechtelijke bevoegdheden
publiekrechtelijke belangen behartigt (Van Damen e.a. 2005). Een contract bevat over het
algemeen afspraken over doelstelling, rechtskarakter, begin- en eindtermijn van de
uitvoering, voortgangsbewaking, geschilbeslechting, boetebeding, wijziging/opzegging, en
eventueel een evaluatiebepaling. Een contract kan flexibel zijn, als het clausules bevat met
de mogelijkheid tot aanpassing van de overeenkomst of afwijking bij bijzondere
omstandigheden. Het is niet goed mogelijk om contracten als abstract concept juridisch
eenduidig te scoren, omdat de scores afhangen van de inhoud van het contract en de wijze
waarop het is vormgegeven.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 2
Handelende actoren: Publiek-publiek, publiek-privaat, privaat-privaat
Rechtszekerheid 3
Handhaafbaarheid 3
Efficiëntie 2
Effectiviteit 2
Afrekenbaarheid 3
Legitimiteit 3
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
De koopovereenkomst, de arbeidsovereenkomst. Maar als het gaat om water bijvoorbeeld
een overeenkomst tot overdracht van het onderhoud stedelijk water tussen gemeente en
waterschap (zie

Experts/Ervaringsdeskundigen:
-
Voor meer informatie zie:
H.D. Van Wijk, W. Konijnenbelt en R. Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den
Haag: Elsevier juridisch, 2011; L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht Deel 1: Systeem,
Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving, tweede druk, Den Haag: Boom
Juridische Uitgevers 2005.
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Type instrument: Juridisch
CONVENANT
Een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin partijen afspraken niet bindend
kunnen vastleggen. Dit instrument wordt vaak gebruikt om beleidsafspraken te maken tussen
overheden onderling of tussen bestuursorganen en (organisaties van) particulieren (Van Wijk
Konijnenbelt 2011). Soms zijn het meer verklaringen van goede wil dan overeenkomsten die
voldoende bepaalde verplichtingen voor partijen inhouden. Deze vaagheid zorgt er enerzijds
voor dat convenanten aantrekkelijk zijn en anderzijds dat er veel te doen is over de
handhaafbaarheid. Er hangt een zweem van vrijblijvendheid om het convenant, maar feitelijk
hangt de handhaafbaarheid van het convenant af van wat partijen zijn overeengekomen (Van
Wijk Konijnenbelt 2011). Om de nalevingbereidheid te vergroten, kan de overheid ook
afspraken maken over monitoring. Daarnaast kan de overheid ervoor kiezen eerst een
convenant te sluiten en als dat tot onvoldoende resultaat leidt, een ander instrument in te
zetten, zoals regulering, waarbij de overheid naleving van de afspraken gemakkelijker kan
afdwingen en dreigen met de inzet van een alternatief instrument, zoals regulering (Van der
Jagt 2006). Het is niet goed mogelijk om convenanten als abstract concept juridisch
eenduidig te scoren, omdat de scores afhangen van de inhoud van het convenant en de wijze
waarop deze is vormgegeven.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 3
Handelende actoren: Publiek-publiek, publiek-privaat, privaat-privaat
Rechtszekerheid 1
Handhaafbaarheid 1
Efficiëntie 1
Effectiviteit 3
Afrekenbaarheid 1
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Er zijn verschillende convenanten afgesloten ter mitigatie van CO2 emissies. Bij de casus
Groenewoud (multifunctioneel landgebruik) is ervoor gekozen om convenanten te gebruiken.
In de provincie Noord-Holland hebben de betrokken partijen een Convenant samenwerking
waterketen Noord-Holland gesloten.
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Dr. Juliette van der Jagt (Pels Rijcken Drooglever Fortuyn), Frank van Lamoen van de
provincie Brabant t.a.v. casus Groenewoud, provincie Noord-Holland (t.a.v. werking van
convenant samenwerking waterketen Noord-Holland).
Voor meer informatie zie:
H.D. Van Wijk, W. Konijnenbelt en R. Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag:
Elsevier juridisch, 2011; J.A.E. Van der Jagt, Milieuconvenanten gehandhaafd: Een juridisch
onderzoek naar de handhaafbaarheid en handhaving van Nederlandse milieuconvenanten en
in het bijzonder van klimaatconvenanten in het licht van de democratische rechtsstaat, Den
Haag: Boom Juridische uitgevers 2006.

Type instrument: Juridisch
PRIVATE CERTIFICERING
Certificering is te beschouwen als een systeem van kwaliteitsborging door middel van
zelfregulering, een werkwijze die in de private sector reeds een lange traditie kent.
Ondernemers sluiten zich vrijwillig aan bij een certificaat en leggen zich daarmee vast om de
bijbehorende regels na te leven. Private certificering is gebaseerd op vereisten die de
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karakteristieken of kwaliteiten waaraan een product of proces moet voldoen, specificeren. Het
zijn technische vereisten, maar anders dan bij technische vereisten is bij private certificering
het geheel – dus van normstelling tot handhaving - in handen van een private organisatie.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 2
Handelende actoren: Privaat
Rechtszekerheid 2
Handhaafbaarheid 2
Efficiëntie 3
Effectiviteit 1
Afrekenbaarheid 2
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Verschillende Eco-keurmerken, het keurmerk voor duurzame vis: Marine Stewardship Council
en het keurmerk voor duurzaam hout: Forest Stewardship Council. Daarnaast is een zeer
bekend voorbeeld de ISO certifciering.Een ander voorbeeld is het project Schoon Water voor
Brabant naar chemievrij beheer. Hierbij worden certificaten uitgereikt, het liefst geborgd via
het hoogste niveau (Goud) of het middelste niveau (Zilver).Goud vraagt aandacht voor een
groot aantal milieuaspecten. Zilver vertegenwoordigt een bestrijdingsmiddelenvrije gemeente.
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Prof. Dr. Sybe de Vries
Voor meer informatie zie:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2003/02/03/discussienota-
handhaving-en-certificering.html
http://www.schoon-water.nl/

Type instrument: Juridisch
SCHADEVERGOEDING
In principe dragen partijen hun schade zelf. De twee belangrijkste uitzonderingen daarop zijn de
schadevergoeding wegens onrechtmatige daad en wegens rechtmatige daad. Aansprakelijkheid als
gevolg van een onrechtmatige daad ontstaat op grond van artikel 6:162 BW als iemand jegens een
ander een onrechtmatige daad pleegt, die hem kan worden toegerekend. Dan is de dader verplicht de
schade die de ander daardoor lijdt, te vergoeden. De volgende gedragingen vallen onder het begrip
onrechtmatig daad: een inbreuk op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht
of  met  wat  volgens  ongeschreven  recht  in  het  maatschappelijk  verkeer  betaamt,  een  en  ander
behoudens aanwezigheid van een aansprakelijkheidsgrond. De dader is aansprakelijk in geval van
schuld of als de oorzaak op grond van de wet of de in de maatschappij geldende opvattingen voor zijn
rekening komt. Risicoaansprakelijkheid bestaat bijvoorbeeld voor eigenaren van honden, maar ook
van opstallen (zoals huizen, maar ook dijken). Ook rechtmatig overheidshandelen kan schade
veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer een bestemmingsplan ongunstige ontwikkelingen mogelijk maakt
in de nabije omgeving of als er tijdelijk hinder wordt ondervonden, bijvoorbeeld van de aanleg van
een treinstation. In dat geval kan op grond van een rechtmatige daad een plicht tot schadevergoeding
ontstaan. Vaak is dit nader uitgewerkt in een schadevergoedingsregeling. Deze specifieke vorm van
schadevergoeding wordt ook wel nadeelcompensatie genoemd. Bij nadeelcompensatie geldt dat
schade die valt binnen het normaal maatschappelijk risico (of het normale bedrijfsrisico) schade is
waarmee iedere burger (of ondernemer) in bepaalde situaties rekening moet houden. Zulke schade
wordt niet vergoed, omdat deze niet bijzonder is in de zin dat ze de één wel treft en de ander niet
(Van Buuren e.a. 2010). Het is niet goed mogelijk om schadevergoedingsregelingen als abstract

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2003/02/03/discussienota-handhaving-en-certificering.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2003/02/03/discussienota-handhaving-en-certificering.html
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concept juridisch eenduidig te scoren, omdat de scores afhangen van de omstandigheden van het
geval, de inhoud van de regeling en de wijze waarop deze is vormgegeven.

Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 2
Handelende actoren: Publiek-privaat, privaat-privaat
Rechtszekerheid 2
Handhaafbaarheid 2
Efficiëntie 2
Effectiviteit 2
Afrekenbaarheid 2
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Planschade, nadeelcompensatieregeling, bijvoorbeeld een regeling specifiek voor mensen
die buitendijks gaan wonen.
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Dr. Berthy van den Broek (UU), Herman Kasper Gilissen, LLM (UU), Prof. Dr. Ivo Giesen,
Willemijn Hoekveld, LLM (UU).
Voor meer informatie zie:
Peter van Buuren e.a., Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, Deventer: Kluwer, 2010; Edward
Brans e.a., Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering?, VMR
publicatie, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012.

Type instrument: Juridisch
ONTEIGENING
Onteigening is ontzetting uit de eigendom ten bate van de onteigenaar, meestal de overheid,
als het algemeen belang dat vordert (Den Drijver-Van Rijkckevorsel en Van Engen 2003). Op
grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft iedereen recht op
ongestoord genot van zijn eigen eigendom. Onteigening is alleen toegestaan in het algemeen
belang en onder voorwaarden voorzien in de wet. In Nederland is de mogelijkheid van
onteigening vastgelegd in de Grondwet. Het kan alleen geschieden in het algemeen belang
en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te
stellen voorschriften. Alleen in geval van nood staat de Grondwet toe dat onteigening plaats
kan vinden zonder dat schadeloosstelling vooraf is verzekerd. Onteigening is verder geregeld
in de Onteigeningswet. Onteigening wordt bij rechterlijk vonnis uitgesproken. Daaraan gaat
een administratieve procedure vooraf waarin noodzaak, urgentie en publiek belang wordt
afgewogen en vastgesteld. Het noodzaaksvereiste is cruciaal, omdat onteigening een laatste
redmiddel is (Den Drijver-Van Rijkckevorsel en Van Engen 2003). Het is vaste jurisprudentie
dat de onteigenaar voordat hij tot onteigening over gaat – en een rechterlijke procedure
opstart – zijn best moet doen om het te onteigenen object in goed overleg te verkrijgen (Den
Drijver-Van Rijkckevorsel en Van Engen 2003). In de Onteigeningswet worden de doeleinden
genoemd waarvoor onteigend kan worden. Deze doelen worden met enige regelmaat
aangepast (Den Drijver-Van Rijkckevorsel en Van Engen 2003).

Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 1
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 3
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Handhaafbaarheid 3
Efficiëntie 0
Effectiviteit 0
Afrekenbaarheid 2
Legitimiteit 0
Voorbeeld: Onteigening is bijvoorbeeld mogelijk in het belang van de ruimtelijke ordening of
voor de aanleg van een waterwerk.
Experts/Ervaringsdeskundigen die kunnen worden geraadpleegd:
---
Voor meer informatie zie: J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevoorsel en A.W. van Engen,
Onteigening, derde druk, Deventer: Kluwer 2003.

Type instrument: Juridisch
PLAN
Het doel van het opstellen van een plan is om maatregelen op een samenhangende manier
op elkaar af te stemmen (Van Wijk, Konijnenbelt 2011). De meeste plannen binden de burger
niet. Ze bieden enkel zicht op wat een bepaald overheidsorgaan van plan is om te gaan doen.
Dit is anders bij bepaalde operationele plannen, zoals het projectplan en het
bestemmingsplan, die tamelijk concreet zijn en de burger direct binden (het projectplan wordt
hierna apart behandeld). Het opstellen van een plan is aan wettelijke regels gebonden. Zo
moet bij plannen die betrekking hebben op de leefomgeving een uitgebreide
inspraakprocedure worden doorlopen, die is vastgelegd in de Awb.

Het is niet goed mogelijk om plannen als abstract concept juridisch eenduidig te
scoren, omdat de scores afhangen van de inhoud van het plan en de wijze waarop het is
vormgegeven.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 3
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 2
Handhaafbaarheid 1
Efficiëntie 3
Effectiviteit 1
Afrekenbaarheid 1
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Ruimte voor de rivier, stroomgebiedbeheersplan, structuurvisie
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Marleen van Rijswick (UU), Andrea Keessen (UU).
Voor meer informatie zie:
H.D. Van Wijk, W. Konijnenbelt en R. Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag:
Elsevier juridisch, 2011.

Type instrument: Juridisch
PROJECTPLAN
Een projectplan is een concreet plan en kan de burger direct binden. Het opstellen van een
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projectplan is aan wettelijke regels gebonden. Ten aanzien van waterwerken, staan de
meeste regels in de Waterwet. Een projectplan moet tenminste een beschrijving van de
maatregel en de manier waarop de maatregel uitgevoerd wordt bevatten. Daarnaast moet het
projectplan maatregelen noemen ten behoeve van de ruimtelijke inpassing en de
natuurbescherming. Verder verwijst de Waterwet voor de inspraakprocedure naar de Awb.
De uitvoering van een projectplan vereist vaak verkrijging van verschillende vergunningen en
andere maatregelen waartegen beroep open staat bij de bestuursrechter voor
belanghebbenden. Waar nodig ter stroomlijning van de procedure, voorziet de Waterwet in
een coördinatieregeling, zodat autoriteiten niet langs elkaar heen werken en de
rechtsbescherming in een keer plaatsvindt tegen alle benodigde publiekrechtelijke
instrumenten waartegen beroep op de bestuursrechter open staat (Van Rijswick en Havekes
2012). Het is niet goed mogelijk om projectplannen als abstract concept juridisch eenduidig te
scoren, omdat de scores afhangen van de inhoud van het plan en de wijze waarop het is
vormgegeven.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 2
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 3
Handhaafbaarheid 3
Efficiëntie 3
Effectiviteit 1
Afrekenbaarheid 2
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Projectplannen in het kader van Zwakke Schakels (bijvoorbeeld Noordwijk) en Ruimte voor
de rivier (bijvoorbeeld Overdiepse polder, Noordwaard).
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Marleen van Rijswick (UU).
Voor meer informatie zie:
H.F.M.W. Van Rijswick en H.J.M. Havekes, European and Dutch Water Law, Groningen:
Europa Law Publishing 2012.

Type instrument: Juridisch
PEILBESLUIT
Dit is een bindend besluit waarin de hoogte van het peil of de bandbreedte van het peil van
grondwater dan wel oppervlaktewater (bijvoorbeeld van een meer), gekoppeld aan een
bepaalde periode van het jaar, wordt vastgelegd voor een bepaald gebied. Het is een
instrument dat het waterschap gebruikt voor het peilbeheer (Van Rijswick en Havekes 2012).
Tegen een peilbesluit staat beroep open bij de bestuursrechter voor belanghebbenden. Het is
niet goed mogelijk om peilbesluiten als abstract concept juridisch eenduidig te scoren, omdat
de scores afhangen van de inhoud van het besluit en de wijze waarop het is vormgegeven.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 1
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 3
Handhaafbaarheid 3
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Efficiëntie 1
Effectiviteit 3
Afrekenbaarheid 3
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
De peilbesluiten van waterschappen, zoals bijvoorbeeld het peilbesluit van AA en Maas:
http://www.aaenmaas.nl/over_ons/onze_taken/voldoende_water/peilbesluit

Experts/Ervaringsdeskundigen:
Waterschapsjuristen
Prof. Dr. Marleen van Rijswick (UU).
Voor meer informatie zie:
H.F.M.W. Van Rijswick en H.J.M. Havekes, European and Dutch Water Law, Groningen:
Europa Law Publishing 2012.

Type instrument: Juridisch
VERGUNNING
Een vergunningsstelsel wordt in het leven geroepen door de regel dat handelen zonder
vergunning verboden is. Op die manier kan via vergunningsvoorschriften beleid worden
uitgevoerd en toegepast op individuele gevallen. Het is een instrument om de belangen van
de aanvrager af te wegen tegen het algemeen belang dat de wet waarop het
vergunningsvereiste berust, beoogt te behartigen (Stroink en Schlössels 2010).
Belanghebbenden kunnen zowel tegen de weigering van de vergunningaanvraag als tegen
de verlening van een vergunning beroep instellen bij de bestuursrechter. De heersende trend
is om vergunningen te vervangen door algemene regels met een meldingsverplichting, omdat
dit lagere bureaucratische lasten met zich brengt voor de burger. Anders dan bij
vergunningen, is tegen algemene regels geen beroep bij de bestuursrechter mogelijk, maar
alleen bij de civiele rechter. Deze verschuiving is echter op grond van Europese regels niet
altijd mogelijk, in het bijzonder ten aanzien van de emissie van gevaarlijke stoffen (Van
Rijswick en Havekes 2012). Het is niet goed mogelijk om vergunningen als abstract concept
juridisch eenduidig te scoren, omdat de scores afhangen van de inhoud van de regeling en
de wijze waarop deze is vormgegeven.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 2
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 3
Handhaafbaarheid 3
Efficiëntie 1
Effectiviteit 2
Afrekenbaarheid 3
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Omgevingsvergunning, watervergunning.
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Barbara Beijen (UU), Annelies Freriks (UU), Marleen van Rijswick (UU), Andrea Keessen
(UU).
Voor meer informatie zie:
B.A. Beijen e.a., Hoofdlijnen milieubestuursrecht, Den Haag: Boom juridische uitgevers,
tweede druk, 2012; H.F.M.W. Van Rijswick en H.J.M. Havekes, European and Dutch Water
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Law, Groningen: Europa Law Publishing 2012.

Type instrument: Juridisch
BELEIDSREGELS
Beleidsregels geven aan op welke manier de overheid van haar bevoegdheden gebruik wil
maken. Het achterliggende doel is de uitvoerende ambtelijke diensten als rationele
bureaucratieën te laten werken (Van Wijk Konijnenbelt 2011). De Awb bepaalt dat
beleidsregels betrekking kunnen hebben op de afweging van belangen, de vaststelling van
feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een wettelijke bevoegdheid
van een bestuursorgaan. Ze hebben een indicatieve betekenis. Het overheidsorgaan dat de
beleidsregels uitgevaardigd heeft zichzelf eraan verbonden haar bevoegdheden
overeenkomstig het beleid te gebruiken. Bij het nemen van besluiten mag de overheid deze
motiveren door te verwijzen naar gepubliceerd beleid. De Algemene Wet Bestuursrecht
bepaalt dat beleidsregels een inherente afwijkingsbevoegdheid kennen (hardheidsclausule).
Gemotiveerd afwijken van het beleid is dus mogelijk. Beleidsregels binden de burger niet en
deze kan geen procedure aanspannen bij de bestuursrechter tegen beleidsregels. Uiteraard
kan de burger de rechtmatigheid van deze regels wel aan de orde stellen voor zover ze zijn
toegepast in bijvoorbeeld een vergunning in de juridische procedure tegen de (weigering of
verlening van) een vergunning.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 2
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 2
Handhaafbaarheid 1
Efficiëntie 2
Effectiviteit 1
Afrekenbaarheid 2
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
-
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Prof. dr. Marleen van Rijswick (UU).
Voor meer informatie zie:
H.D. Van Wijk, W. Konijnenbelt en R. Van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, Den Haag:
Elsevier juridisch, 2011.

Type instrument: Juridisch
COÖPERATIE
De coöperatie (van oorsprong een Engelse uitvinding) betreft een veelal een vorm van
regionaal ondernemerschap waarin partijen op een vertrouwenswekkende manier
samenwerken om een gezamenlijk doel te behalen. De coöperatie is een vorm van
zelforganisatie door verbruikers en producenten, gericht op het vergroten van de
economische slagkracht en het behalen van schaalvoordelen. Een coöperatie is een op
grond van artikel 2:53 lid 1 BW bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Zij
moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar
leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten
in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.’ Uit deze
wettelijke bepaling kan worden afgeleid dat een coöperatie een economisch
samenwerkingsverband is die overeenkomsten sluit met haar leden om hen in een bepaalde
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behoefte te voorzien dan wel een bepaald economisch voordeel te verschaffen (Dijk en Van
de Ploeg 2007). Veel voorkomende vormen van coöperaties zijn de ondernemerscoöperatie
en de bedrijfscoöperatie. In een bedrijfscoöperatie worden bepaalde zakelijke belangen van
de leden behartigd zoals reclame en inkoop (bv. Friesland Campina). Een
ondernemerscoöperatie is een coöperatie waarbij alle leden zelfstandig samenwerken. Veel
zzp’ers kiezen voor een dergelijke organisatievorm. Bepaalde projecten worden dan door de
ondernemers verenigd in de coöperatie uitgevoerd, die zelfstandig niet mogelijk waren. Voor
de klant ontstaat 1 aanspreekpunt. Leden hebben een grote mate van zeggenschap binnen
een dergelijke organisatie. De Algemene ledenvergadering heeft binnen de coöperatie de
hoogste zeggenschap en benoemt het bestuur. De coöperatie is als rechtspersoon
aansprakelijk. Onderling vertrouwen is noodzakelijk voor een effectieve coöperatie. De
coöperatie wordt als instrument vaak gebruikt voor projectmatige samenwerking tussen
ondernemers. De coöperatie is makkelijk op te richten en een startkapitaal is niet nodig. Alle
leden betalen mee aan de te maken kosten. Akte van oprichting dient bij de notaris te
passeren. De coöperatie sluit contracten af met haar leden. Ook overheden kunnen zitting
nemen in een coöperatie (overheidscoöperatie), zie bijvoorbeeld Provinciewet artikel 158, lid
2 en 3. Een cooperatie is een erg flexibel instrument. Leden kunnen na passering van de akte
van oprichting zeer makkelijk toe en uittreden in de coöperatie. De Algemene Vergadering
neemt hierover besluiten. De coöperatie kan eenvoudig contracten afsluiten met haar leden.
Deze kunnen relatief eenvoudig worden gewijzigd.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 3

Handelende
actoren:

Coöperatie wordt veelal door private partijen gebruikt. Ook publiek-
private en publiek-publieke coöperaties zijn mogelijk.

Rechtszekerheid nvt
Handhaafbaarheid nvt
Efficiëntie 2

Effectiviteit 3
Afrekenbaarheid 2

Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Bekende toepassingen zijn FrieslandCampina en de Rabobank. Bij klimaatadaptatie is
getracht de coöperatie toe te passen bij het project Waterhouderij. De ontwikkeling van het
maatregelenpakket is echter nog niet zo ver dat voor coöperatie is gekozen. De vrije vorm
van samenwerking in een project-/studiegroep dient wel als opmaat voor de eventuele
oprichting van de coöperatie.
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Kamer van koophandel, notarissen weten veel over rechtsvorm. Aequator Groen & Ruimte
heeft studie verricht naar toepassingsmogelijkheden coöperatie bij verbeteren
zoetwatervoorziening als vorm van klimaatadaptatie.

Voor meer informatie zie:
P.L. Dijk en T.J. van der Ploeg (red.), Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij, Deventer: Kluwer 2007.
E. Ostrom, Governing the commons. The evolution of institutions for collective action, Cambridge:
Cambridge University Press 1990.
Aequator Groen & Ruimte (2010) De Waterhouderij SBIR rapport fase 1. Vanaf pagina 16
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http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-cooperatie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B6peratie

Type instrument: Juridisch
GEBIEDSOVEREENKOMST
De gebiedsovereenkomst is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen publieke en private
partijen waarin zij afspraken maken over wederzijdse rechten en plichten. Een
gebiedsovereenkomst vormt de privaatrechtelijke tegenhanger van een bestemmingsplan
kunnen zijn als daarin afspraken worden vastgelegd over het ge-bruik van een bepaald
gebied. Een gebiedsovereenkomst is een voorbeeld van een convenant,  partijen de
gemaakte afspraken over het algemeen nog nader willen uitwerken. De
gebiedsovereenkomst  dient dan als een paraplu waaronder aanvullende
instrumentinstrumenten een plek kunnen krijgen zoals bindende publiekrechtelijke
voorschriften.
Afhankelijk van de gekozen vorm, kan de overeenkomst periodiek worden herzien. Ook kan
gekozen worden voor een raamovereenkomst die gaandeweg nader wordt ingevuld
In feite is de gebiedsovereenkomst vormvrij. Belangrijk is dat wederzijds rollen en taken
worden afgesproken. Andere plannen kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst
(beeldkwaliteitsplan; stedenbouwkundig programma). De gebiedsovereenkomst heeft een
belangrijke consoliderende functie. Het vat samen en bekrachtigt wat partijen in het
voortraject zijn overeengekomen en wordt daarna door alle partijen in hun eigen beslis- en
uitvoeringstrajecten verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Het markeert de omslag van
ontwikkelfase naar uitvoeringsfase. Dit is sterk afhankelijk van de bepalingen zoals
opgenomen in de overeenkomst.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 3
Handelende
actoren:

Publiek-privaat

Rechtszekerheid 1
Handhaafbaarheid 1
Efficiëntie 1

Effectiviteit 3
Afrekenbaarheid 2

Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
De Praktijkhandleiding Waterbergingskelder Waalblok bevat veel nuttige inzichten over de rol
van een privaatrechtelijke gebiedsovereenkomst en hoe dit aanvullend kan zijn aan
publiekrechtelijke voorzieningen.
Experts/Ervaringsdeskundigen:
-
Voor meer informatie zie:
Aequator Groen & Ruimte (2010) De Waterhouderij SBIR rapport fase 1. Vanaf pagina 16
http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-cooperatie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B6peratie

http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-cooperatie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B6peratie
http://www.kvk.nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van-alle-rechtsvormen/de-cooperatie/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Co%C3%B6peratie
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ECONOMISCHE INSTRUMENTEN:
Type instrument: Economisch
BELASTINGEN
Belastingen worden ontworpen om schadelijke activiteiten te reduceren tot een niveau waar
de marginale private baten voortvloeiend uit deze activiteiten gelijk zijn aan de marginale
kosten voor de samenleving. In de gevallen dat belasting kunnen worden toegepast
(bijvoorbeeld het belasten van water- en energieverbruik) zijn ze voor economen het
instrument bij uitstek. De reden hiervoor is dat als het belastingsniveau gelijk is aan de
verwachte schade van het gebruik van één extra eenheid (geëvalueerd op het gewenste
niveau van de economische activiteit), agenten worden geïnduceerd om de negatieve
externaliteiten van hun activiteiten te internaliseren (Pigou, 1920). In andere woorden,
wanneer agenten worden geconfronteerd met een belasting, laten we zeggen op
waterverbruik, dan kiezen ze een verbruiksniveau waar de toename van de private baten
gelijk is aan de geheven belasting op dat waterverbruik. Dit betekent dat allocatieve efficiëntie
(ook wel bekend als Pareto-efficiëntie) wordt bereikt: aangezien de baten voortvloeiend uit
het verbruik van een extra eenheid voor elke agent hetzelfde zijn, kunnen de totale baten niet
verder worden verhoogd door een verdere herschikking van het waterverbruik tussen de
agenten. Belastingen presteren ook goed in termen van dynamische efficiëntie. In
tegenstelling tot technische eisen geven belastingen namelijk een stimulans om te investeren
in technische efficiëntie om zo te besparen op de fiscale lasten (Perman et al., 2011).
Belastingen zijn beperkt toepasbaar in het geval van klimaatadaptatie. In veel gevallen is het
namelijk moeilijk denkbaar dat een agent wordt belast wanneer hij/zij zich niet aan een
bepaalde adaptatiemaatregel houdt – denk bijvoorbeeld aan het belasten van een agent die
niet investeert in ondergrondse wateropslag.
Belastingen scoren zeer goed op efficiëntie, maar hebben de neiging om slecht te presteren
op effectiviteit in gevallen van onzekerheid: wanneer de beleidsmaker imperfecte kennis heeft
over winstmarges per eenheid verbruik, dan kan een specifiek belastingtarief resulteren in
een te grote vermindering van het gebruik van water of energie of juist in een (te) kleine
daling – afhankelijk van het over- of onderschatten van de winstmarges (Weitzman, 1974).
Belastingen presteren daarentegen goed op fairness (billijkheid) aangezien het beginsel ‘de
vervuiler betaalt’ wordt toegepast – de individuen die schadelijke activiteiten uitvoeren zijn
ook degenen die voor de schade moeten betalen.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 2 - gemiddelde flexibiliteit
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 3 - hoog
Handhaafbaarheid 3 - hoog
Efficiëntie 3 - hoog
Effectiviteit 2 - gemiddeld
Afrekenbaarheid 3 - hoog
Legitimiteit 1 - laag
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Zie het voorbeeld van de kokkelvissers bij het Subsidies instrument. In het voorbeeld worden
kokkelvissers gecompenseerd voor het beëindigen van een schadelijke activiteit. Een
alternatieve oplossing zou het belasten van de schadelijke activiteit zijn. Deze oplossing zou
wellicht beter zijn geweest in termen van legitimiteit, maar waarschijnlijk minder effectief
aangezien de overheid geen perfecte informatie had over de winstmarges van de
kokkelvissers.



Adaptive Circular Cities-WP1

22 januari 2016, definitief

A-14

Experts/Ervaringsdeskundigen:

Zie de bijlage in het rapport Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij (2005)

Voor meer informatie zie:

Pigou, A.C. 1920. The economics of welfare. MacMillan and Co., Limited, London, England.

Perman, R., Y. Ma, J. McGilvray & M. Common. 2011. Natural Resources & Environmental
Economics. Pearson Education Limited, Harlow, England.
Weitzman, M.L. 1974. Prices vs. Quantities. Review of Economic Studies 41(4): 477-499.

Type instrument: Economisch
SUBSIDIES
Subsidies zijn in veel opzichten het spiegelbeeld van belastingen – agenten kunnen
bijvoorbeeld worden beloond met een vaste subsidie voor elke eenheid
verbruiksvermindering ten opzichte van een specifieke benchmark. Ze zijn identiek aan
belastingen wat betreft het bereiken van allocatieve efficiëntie: als er een subsidie per
eenheid besparing geldt voor alle agenten, dan verminderen ze hun verbruik tot het niveau
waar de afname in private baten gelijk is aan de subsidie per eenheid. Subsidies presenteren
ook goed in termen van dynamische efficiëntie – wanneer er een nieuwe technologie op de
markt verschijnt, zullen agenten overwegen of het technisch efficiëntere verbruik en de
daarmee gepaard gaande toename van subsidie-inkomsten kleiner of groter zijn dan de
investeringskosten in die nieuwe technologie (Perman et al., 2011). Echter, bij
subsidieregelingen met een vast subsidiebedrag kunnen de (private) kosten om de
gesubsidieerde activiteit (besparing) uit te voeren kleiner zijn dan de subsidie die er voor
wordt aangeboden, wat resulteert in een zogenaamde windfall profit. Dit zorgt voor een lage
score op efficiëntie.
Subsidies zijn eenvoudig toepasbaar in het geval van klimaatadaptatie: een agent ontvangt
dan een subsidie voor het leveren van klimaatdiensten – bijvoorbeeld het behoud van
biodiversiteit of het aanpassen van land om wateropslag mogelijk te maken. Een goed
voorbeeld is agrarisch natuurbeheer. In veel land wordt agrarisch natuurbeheer toegepast, en
vrijwel alle overheden maken gebruik van dezelfde regeling: ze stellen vast hoeveel en welke
natuurbeheer activiteiten boeren moeten ondernemen om voor subsidiëring in aanmerking te
komen, en als een boer zich aan de afspraken houdt, ontvangt hij een vaste prijs per hectare.
Let op: een dergelijke regeling kan dus leiden tot onnodig hoge subsidiebetalingen aan
sommige boeren (zie ook het instrument Veilingen en slimme subsidies en van Soest en Dijk
(2011) voor een uitgebreide toelichting).
Subsidies hebben de neiging om iets minder goed te presteren op effectiviteit dan
belastingen (let op, dit is een nuanceverschil: de instrumentinstrumenten scoren allebei
gemiddeld). De reden is dat belastingen de private baten verminderen en dus het uitvoeren
van activiteiten met negatieve externaliteiten ontmoedigen, terwijl subsidies juist de
winstgevendheid van gereguleerde activiteiten verhogen. Een mogelijk nadeel dat hieraan
kleeft is dat de verbruiksvermindering gerealiseerd door individuele agenten ongedaan
gemaakt wordt door toename van de activiteit als gevolg van nieuwe toetreders tot de markt
(Perman et al., 2011). Dit zorgt voor een gemiddelde score op effectiviteit.
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Je zou kunnen zeggen dat vervuilers met subsidies worden “omgekocht” en daarom een
voorbeeld zijn van het slachtoffer betaalt principe – dit is duidelijk minder rechtvaardig dan het
“de vervuiler betaalt” beginsel. In termen van legitimiteit lijken belastingen daarom minder
goed te presteren dan subsidies, maar dit is vooral omdat de maatschappij heeft besloten –
ongetwijfeld vanwege politieke redenen – dat de eigendomsrechten vaak niet bij de
slachtoffers maar bij de vervuilers liggen. Een voorbeeld hiervan wordt hieronder gegeven.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 3 - hoge flexibiliteit
Handelende actoren: Publiek
Rechtszekerheid 3 - hoog
Handhaafbaarheid 3 - hoog
Efficiëntie 1 - laag
Effectiviteit 2 - gemiddeld
Afrekenbaarheid 1 - laag
Legitimiteit 2 - gemiddeld
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Een goed voorbeeld is het besluit van de regering om compensatie te bieden voor de
beëindiging van mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. De mechanische
vangstmethode was zeer destructief voor de zeebodem en veroorzaakte een ernstige
verstoring van het natuurlijke ecosysteem. De elf kokkelvisserijen die betrokken waren in het
besluit ontvingen in totaal 85 miljoen euro aan schadevergoeding (Commissie
Schadebepaling Kokkelvisserij, 2005). Het is aannemelijk dat de overheid deze beslissing
heeft genomen onder zware druk van de kokkelsector. De elf bedrijven hadden alle redenen
om intensief te lobbyen gezien de uiteindelijke vergoeding van ongeveer 8 miljoen euro per
bedrijf. Dit staat in schril contrast met de gemiddelde kosten voor de individuele
belastingbetaler die slechts een paar euro zullen hebben bedragen. Men kan zich in dit geval
afvragen hoe legitiem het is om de prikkel voor een gewenste economische activiteit (arbeid)
te verlagen door hogere belastingen te heffen (op inkomsten of vermogen) en op deze manier
een relatief kleine groep te compenseren om op te houden met het ondernemen van
schadelijke activiteiten (Goulder, 1998).
Experts/Ervaringsdeskundigen:

Zie de bijlage in het rapport Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij (2005)

Voor meer informatie zie:

Commissie Schadebepaling Kokkelvisserij (2005). Financiële vergoeding beëindiging
mechanische kokkelvisserij Waddenzee, Adviesrapport 7 juli 2005.
http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Visserij/pdf/advies-kokkels.pdf

Goulder, L. 1998. Environmental Policy Making in a Second-Best Setting, Journal of Applied
Economics 1(2): 279-328.

Perman, R., Y. Ma, J. McGilvray & M. Common. 2011. Natural Resources &
Environmental Economics. Pearson Education Limited, Harlow, England.

Soest, D.P. van & Dijk, J.J. (2011). De economische efficiëntie van agrarisch natuurbeheer.
Economische Statistische Berichten, ESB Dossier “De economie van natuur”, Vol. 96

http://www.waddenzee.nl/fileadmin/content/Dossiers/Visserij/pdf/advies-kokkels.pdf
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(46125): 11-15.

Type instrument: Economisch
VEILINGEN EN SLIMME SUBSIDIES
Slimme subsidies (of zelfselecterende subsidies) onderscheiden zich van standaard
subsidies door agenten een menu van contracten aan te bieden in plaats van één contract
met een vast subsidiebedrag (en een specifieke klimaatdienst die daar bij hoort). Bij
subsidieregelingen met een vast subsidiebedrag kunnen de (private) kosten om de
gesubsidieerde activiteit uit te voeren kleiner zijn dan de subsidie die er voor wordt
aangeboden, wat resulteert in een zogenaamde windfall profit. Slimme subsidies hebben als
doel de windfall profits te verminderen door het menu van contracten zo te construeren dat
agenten het contract kiezen dat het beste bij hen past (Ferraro, 2008; Arguedas en van
Soest, 2011; van Soest en Dijk, 2011). Het idee is dat de contracten verschillen in de
doelstelling (schaal of duur van een gecontracteerde klimaatdienst) en ook in de hoogte van
de compensatie, waarbij contracten met een ambitieuzere doelstelling een hogere
compensatieregeling hebben. Het optimale menu is zodanig geconstrueerd dat de agenten
met lage adaptatiekosten zullen kiezen voor de meer ambitieuze contracten (zie van Soest en
Dijk (2011) voor een uitgebreide toelichting).

Veilingen kunnen ook de hoeveelheid windfall profits verminderen omdat ze
concurrentie genereren tussen de potentiële aanbieders van klimaatdiensten (Latacz-
Lohmann en Van der Hamsvoort, 1997; Latacz-Lohmann en Schilizzi, 2005) – het verschil
tussen de gevraagde compensatie en de feitelijk te maken kosten wordt kleiner omdat de
kans om een contract te winnen nu eenmaal hoger is naarmate de gevraagde compensatie
lager is. De winnaars in de veilingen zijn de agenten die de kleinste compensatie vragen voor
het aanbieden van klimaatdiensten (van Soest en Dijk, 2011).

Vergeleken met het Subsidies instrument is het dus wellicht mogelijk – dankzij het
reduceren van de windfall profits – om met slimme subsidies of veilingen meer
klimaatdiensten aan te kopen met het hetzelfde budget (of hetzelfde niveau aan diensten
voor een kleiner budget). Let op dat slimme subsidies en veilingen per definitie minder
agenten prikkelen om diensten uit te voeren dan het geval zou zijn wanneer een vaste
subsidie zou worden geïntroduceerd – er wordt een selectie toegepast. Dit is de reden
waarom we een lage score hebben toebedeeld met betrekking tot de effectiviteit van het
instrument. Echter, als een beleidsmaker juist op zoek is naar flexibiliteit (bijv. groenblauwe
diensten per 5 jaar contracteren) kunnen veilingen en slimme subsidies juist effectiever zijn
dan een technische maatregel of een (voor onbepaalde tijd vastgestelde) norm.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 3 - hoge flexibiliteit
Handelende actoren: Publiek-Privaat
Rechtszekerheid 3 - hoog
Handhaafbaarheid 3 - hoog
Efficiëntie 2 - gemiddeld
Effectiviteit 1 - laag (* zie nuancering m.b.t. flexibiliteit)
Afrekenbaarheid 2 - gemiddeld
Legitimiteit 3 - hoog
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Er zijn veel buitenlandse voorbeelden van veilingen te vinden met betrekking tot agrarisch
natuurbeheer. Veilingen zijn onder andere toegepast in de Verenigde Staten, Australië en
Schotland. Vanwege de onbekendheid met het veilinginstrument is de animo om deel te
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nemen niet altijd even groot (Brown et al., 2011), maar de baten kunnen aanzienlijk zijn. Zo
hebben veilingen in het Scottish Challenge Fund Scheme een kostenbesparing van ongeveer
35 procent per hectare opgeleverd (CJC Consultants, 2004), en veiligen in het Australische
BushTender-programma zelfs zo’n tachtig procent (Stoneham et al., 2003).

Experts/Ervaringsdeskundigen:
Daan van Soest (http://www.agci.vu.nl/en/people/researchers/soest/index.asp)
Andrew Reeson (http://www.csiro.au/en/Organisation-Structure/Divisions/Ecosystem-
Sciences/AndrewReeson.aspx)

Voor meer informatie zie:

Arguedas C. & D.P. van Soest (2011). Optimal Conservation Programs, Asymmetric
Information and the Role of Fixed Costs. Environmental Resource Economics 50: 305-323.

CJC Consultants (2004) Economic evaluation of the Central Scotland Forest and Grampian
Challenge Funds. Edinburgh: Forestry Commission Scotland.

Ferraro, P.J. (2008). Asymmetric information and contract design for payments for
environmental services. Ecological Economics 65: 810-821.

Latacz-Lohmann, U. & S. Schilizzi (2005). Auctions for Conservation Contracts: A Review
of the Theoretical and Empirical Literature. Report to the Scottish Executive Environment
and Rural Affairs Department.

Latacz-Lohmann, U. & C.P.C.M. van der Hamsvoort (1997). Auctioning conservation
contracts: a theoretical analysis and an application. American Journal of Agricultural
Economics 79: 407-418.

Soest, D.P. van & Dijk, J.J. (2011). De economische efficiëntie van agrarisch natuurbeheer.
Economische Statistische Berichten, ESB Dossier “De economie van natuur”, Vol. 96
(46125): 11-15.

Stoneham, G., V. Chaudhri, A. Ha & L. Strappazzon. 2003. Auctions for conservation
contracts: an empirical examination of Victoria’s BushTender trial. Australian Journal of
Agricultural and Resource Economics, 47(4), 477-500.

Type instrument: Economisch
VERHANDELBARE RECHTEN
Verhandelbare rechten zijn vergelijkbaar met het Quota instrument, met het belangrijkste
verschil dat de gebruiksrechten verhandelbaar zijn. Het toestaan van handel in emissie- of
verbruiksrechten heeft substantiële gevolgen voor de efficiëntie. De overheid heeft over het
algemeen minder informatie over de waarde van de rechten dan de agenten zelf hebben. Een
top-down toewijzing van quota kan dus zeer inefficiënt zijn, terwijl de mogelijkheid om te
handelen ervoor zorgt dat rechten belanden in de handen van degenen die hen het meest
waarderen (tenzij de markt gedomineerd wordt door één of een klein aantal agenten).
(Perman et al., 2011).
Verhandelbare rechten zijn toepasbaar in het geval van klimaatadaptatie: ze maken het
bijvoorbeeld mogelijk een (regionale) markt te creëren voor het gebruik van water (of
energie). Bij het creëren van een watermarkt zal, afhankelijk van de waterschaarste waar de

http://www.agci.vu.nl/en/people/researchers/soest/index.asp
http://www.csiro.au/en/Organisation-Structure/Divisions/Ecosystem-Sciences/AndrewReeson.aspx
http://www.csiro.au/en/Organisation-Structure/Divisions/Ecosystem-Sciences/AndrewReeson.aspx
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toezichthouder mee wordt geconfronteerd, een totaalpakket aan gebruiksrechten worden
verdeeld over verschillende stakeholders, die vervolgens kunnen worden verhandeld op de
markt.
Verhandelbare rechten leveren hoge prestaties op rechtszekerheid, handhaafbaarheid en ook
op billijkheid – tenzij het toezicht zwak is (Keohane et al., 1998; Stavins 1998). Vraag en
aanbod zorgen voor allocatieve efficiëntie. Dit is (grotendeels) onafhankelijk van hoe de
vergunningen in eerste instantie worden toegewezen. Oftewel, de overheid kan elke
gewenste verdeling van kosten en baten bereiken door te kiezen voor een gewenste initiële
toewijzing: bijvoorbeeld door meer rechten te geven aan bedrijven die in het verleden al veel
hebben geïnvesteerd in klimaatadaptatie, of vergunningen juist via een veiling aan te bieden.
Vergunningen zijn een enigszins omslachtig instrument, ook vanwege juridische
overwegingen met betrekking tot hun geldigheid – kunnen rechten worden gebruikt in een
bepaalde periode, of kunnen ze ook aangekocht worden voor toekomstig gebruik? Tenslotte
presteren verhandelbare rechten goed in termen van afrekenbaarheid, maar minder in termen
van legitimiteit. Dit komt omdat de maatschappij verhandelbare rechten in sommige gevallen
zou kunnen associëren met een overheid die het bedrijven toestaat om te vervuilen of
overmatig te verbruiken (Sandel, 1997).
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 3 - hoge flexibiliteit
Handelende
actoren:

Publiek-Privaat

Rechtszekerheid 3 - hoog
Handhaafbaarheid 3 - hoog
Efficiëntie 3 - hoog
Effectiviteit 3 - hoog
Afrekenbaarheid 2 - gemiddeld
Legitimiteit 2 - gemiddeld
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Een goed voorbeeld van hoe verhandelbare rechten (niet) werken in de praktijk kan
gevonden worden in het Europese Commissie (EC) besluit om 100W en 60W gloeilampen te
verbieden om zo een directe bijdrage aan de doelstellingen van het Kyoto-protocol te
realiseren. Feit is dat een dergelijke maatregel in aanwezigheid van een emissiemarkt in het
beste geval alleen een indirecte bijdrage levert. Een verbod op het gebruik van energie-
intensieve lampen vermindert namelijk alleen de vraag naar CO2-emissierechten in het
European Trading System. Dus tenzij de EC beslist om het emissieplafond te verlagen, is het
enige gevolg dat de prijs op de emissierechtenmarkt afneemt en het totaal aan toegestane
emissies wordt herverdeelt. Een ander voorbeeld waarin de principes van verhandelbare
rechten (deels) worden toegepast kan gevonden worden in de Waterhouderij casus.

Experts/Ervaringsdeskundigen:
-
Voor meer informatie zie:
Keohane, N.O., R.L. Revesz & R.N. Stavins 1998. The Choice of Regulatory Instruments in
Environmental Policy, Harvard Environmental Law Review 22(2), 313-367.
Perman, R., Y. Ma, J. McGilvray & M. Common. 2011. Natural Resources & Environmental
Economics. Pearson Education Limited, Harlow, England.
Sandel, M.J. 1997. It’s Immoral to Buy the Right to Pollute, New York Times, December 17.
Stavins, R.N. 1998. What Can We Learn from the Grand Policy Experiment? Lessons from
SO2 Allowance Trading, Journal of Economic Perspectives 12(3), 69-88.
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Type instrument: Economisch
VERZEKERINGEN
Dit instrument richt zich op private verzekering tegen overstromingen (of droogte). In sommige
landen kunnen eigenaren van onroerend goed in overstromingsgevoelige gebieden zich
verzekeren tegen de risico’s van overstromingsschade. Ook is het in sommige gevallen zo dat
verzekeringsmaatschappijen kortingen geven op de verzekeringspremie aan huizeneigenaren die
investeren in maatregelen die de overstromingsrisico’s beperken, zoals een “groen dak” (zie
Kleindorfer en Kunreuther, 1999; Kunreuther en Pauly, 2006). In de praktijk zijn er weinig
verzekering tegen overstromingsschade beschikbaar. In Nederland was het tot voor kort niet
mogelijk om een verzekering tegen overstromingsschade af te sluiten (zie
http://www.eigenhuis.nl/webwinkel/verzekeringen/catastrofeverzekering/) en in Duitsland worden
de verzekeringen zelden afgesloten. Bovendien is gebleken dat de publieke druk voor vergoeding
van schade door de overheid aanzienlijk is en resulteert in significante compensatiebetalingen
(van Rijswick en Havekes, 2012). En als huishoudens verwachten dat overheden toekomstige
overstromingsschade toch wel zal compenseren, zal de vraag naar particuliere verzekeringen
beperkt blijven (Botzen en Van den Bergh, 2008).

Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 2 - gemiddelde flexibiliteit
Handelende actoren: Privaat
Rechtszekerheid 2 - gemiddeld
Handhaafbaarheid 3 - hoog
Efficiëntie 3 - hoog
Effectiviteit 2 - gemiddeld
Afrekenbaarheid 3 - hoog
Legitimiteit 1 - laag
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:

Een potentiële toepassing van het instrument wordt hierboven aangegeven. Verzekeraars
zouden korting kunnen geven op de verzekeringspremie als huizeneigenaren investeren in
een groen dak. In Nederland was het tot voor kort niet mogelijk om een verzekering tegen
overstromingsschade af te sluiten, maar in het buitenland wordt er al vaker met vergelijkbare
maatregelen geëxperimenteerd

“Chicago, Londen en Rotterdam laten de initiatieven over aan de private sector, terwijl de
autoriteiten in Basel en Stuttgart nadrukkelijk een rol blijven spelen. In deze steden is het verplicht
om bij nieuwbouw op een plat dak groen aan te brengen. De lokale autoriteiten beoordelen de
ingediende plannen en controleren de uitvoering ervan. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat er in
deze steden veel meer groene daken te vinden zijn: qua relatieve oppervlakte wel 25 keer zoveel
als in de andere steden in het onderzoek. Ter compensatie krijgt de eigenaar van het gebouw
korting op de rioolheffing.” Bron: Effectief beleid voor groene daken – Annemieke Bos en Heleen
Mees
(http://promise.klimaatvoorruimte.nl/pro1/publications/show_publication.asp?documentid=7333&G
UID=206dd250-367a-4ac7-b49a-f6d4e43f989d)

Een dergelijke korting op de rioolheffing kan vergeleken worden met een korting op de
verzekeringspremie. Aerts en Botzen (2011) zien kortingen vooral als een prikkel om
(adaptief) bouwen (of verbouwen) in overstromingsgevoelige gebieden aantrekkelijker te
maken. Bouwvoorschriften kunnen in deze gebieden beperkingen opleggen en bijvoorbeeld
alleen nieuwbouw van huizen op palen of woonboten toelaten. De uitvoering van dergelijke
projecten zou gestimuleerd kunnen worden door het verstrekken van kortingen: (relatief

http://www.eigenhuis.nl/webwinkel/verzekeringen/catastrofeverzekering/
http://promise.klimaatvoorruimte.nl/pro1/publications/show_publication.asp?documentid=7333&GUID=206dd250-367a-4ac7-b49a-f6d4e43f989d
http://promise.klimaatvoorruimte.nl/pro1/publications/show_publication.asp?documentid=7333&GUID=206dd250-367a-4ac7-b49a-f6d4e43f989d
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duurdere) adaptieve nieuwbouw kan met een verzekeringskorting voordeliger zijn dan het
kopen van een bestaand huis waarbij geen verzekeringskorting wordt verstrekt. (Aerts en
Botzen, 2011).

Experts/Ervaringsdeskundigen:
1. Wouter Botzen, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit

Amsterdam
(http://www.ivm.vu.nl/en/people/researchers/environmental-economics/botzen/index.asp)

2. Heleen Mees, Copernicus Instituut of Sustainable Development,
Universiteit Utrecht (Expert op gebied van groene daken,
http://www.uu.nl/staff/HLPMees/0)

Voor meer informatie zie:
Aerts, C.J.H. & Botzen, W.J. 2011. Flood-resilient waterfront development in New York City:
Bridging flood  insurance, building codes, and flood zoning, Annals of the New York
Academy of Sciences 1227, 1-82.
Botzen, W.J.W. & J.C.J.M. Van Den Bergh. 2008. Insurance against climate change and
flooding in the Netherlands: Present, future, and comparison with other countries. Risk
Analysis 28:413-426.
Kleindorfer, P.R. and H. Kunreuther. 1999. The complementary roles of mitigation and
insurance in managing catastrophic risks. Risk analysis 19:727-738.
Kunreuther, H. & M. Pauly. 2006. Rules rather than discretion: Lessons from Hurricane
Katrina. Journal of Risk and Uncertainty 33:101-116.
Van Rijswick, H.F.M.W. & H.J.M. Havekes. 2012. European and Dutch Water Law.  Europa
Law Publishing, Groningen, the Netherlands.

Type instrument: Economisch
GEBIEDSOFFERTE
Met een gebiedsofferte brengen gebiedspartijen een aanbieding uit voor het uitvoeren van
verschillende groene en blauwe diensten in een bepaald gebied. De offerte bevat de
randvoorwaarden voor uitvoering en bevat een kostenberekening. De offerte kan als basis
dienen voor een overheid (waterbeheerder) om te komen tot uitbesteding van een
gevarieerde set van activiteiten: klimaatdiensten (waterberging); agrarisch natuurbeheer;
landschapsbehoud; realisatie KRW doelstellingen etc.
Op basis van de offerte is een heel scala van nadere instrumenten nodig om de afspraken te
borgen (overeenkomsten, regelingen). De offerte biedt daarvoor het kader en maakt het
mogelijk om over een integraal pakket afspraken te maken. Partijen die offreren doen dat in
onderlinge samenspraak en moeten dus eerst onderling duidelijk krijgen wat zij kunnen
aanbieden.
De mate van flexibiliteit van dit instrument is afhankelijk van de afspraken die met de offerte
worden gemaakt, waarbij met name de looptijd belangrijk is als ook de vraag of het mogelijk
is om tussentijds zaken aan te passen. De gebiedsofferte kan vergeleken worden met andere
vormen van uitvoering (zelf doen; uitbesteding aan aannemer). Als zodanig kan het de
efficiëntie vergroten. De gebiedsofferte bevat ook alle voorwaarden voor controle van
uitvoering en de sancties die horen bij het niet (voldoende) leveren van de afgesproken
diensten.
Uitgangspunten
Uitganspunt Score
Mate van flexibiliteit: 2
Handelende actoren: Een gebiedsofferte wordt door private en publieke partijen gebruikt

om te komen tot overeenstemming over de uitbesteding van

http://www.ivm.vu.nl/en/people/researchers/environmental-economics/botzen/index.asp
http://www.uu.nl/staff/HLPMees/0
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groenblauwe diensten
Rechtszekerheid 1
Handhaafbaarheid 1
Efficiëntie 3

Effectiviteit 1
Afrekenbaarheid 2
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Bekende toepassingen zijn de gebiedsofferte Midden Delfland en het gebiedsaanbod Ster
van Loosdrecht.
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Zie website Paul Terwan: www.paulterwan.nl
Voor meer informatie zie:
Gebiedspartijen Midden Delfland – gebiedsofferte. http://www.vockestaert.nl/wp-
content/uploads/2011/12/Gebiedsofferte-groenblauwe-diensten-Midden-Delfland-20112.pdf

http://www.paulterwan.nl/
http://www.vockestaert.nl/wp-content/uploads/2011/12/Gebiedsofferte-groenblauwe-diensten-Midden-Delfland-20112.pdf
http://www.vockestaert.nl/wp-content/uploads/2011/12/Gebiedsofferte-groenblauwe-diensten-Midden-Delfland-20112.pdf
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COMMUNICATIE INSTRUMENTEN

Type instrument: Communicatie
VOORLICHTINGSCAMPAGNES
“Communicatie is cruciaal bij het verwerven van draagvlak voor overheidshandelen”, schrijft de
commissie Wallage in 2001, “Voorlichting en communicatie zijn verschoven van een belangrijk
verschijnsel in de marge naar het hart van het proces van beleidsontwikkeling en
beleidsverantwoording” De Rijksoverheid voert campagnes om burgers te informeren of om
een beroep op hen te doen om bij te dragen aan een actueel probleem.
Voorlichtingscampagnes kunnen zowel door publieke als private partijen worden ingezet.
Voorlichting/Reclame kan worden gezien als een vorm van massacommunicatie, in de zin dat
de boodschap de volgende kenmerken heeft: openbaar, voor iedereen hetzelfde, bedoeld voor
veel mensen, er is sprake van eenrichtingsverkeer, de zender kent zijn ontvangers niet
persoonlijk, de ontvangers zijn anoniem, heterogeen en verspreid er wordt gebruik gemaakt
van communicatie middelen (Scheers, 2012). Zowel overheden als private partijen kunnen van
deze vorm van communicatie gebruik maken. Het verschil is wel dat de overheid – tenminste
in Nederland- met de informatiecampagne ook tot doel heeft om te voldoen aan het recht van
de burger op communicatie met en informatie van de rijksoverheid en het ondersteunen van
goed democratisch bestuur.

Uitgangspunten
Uitganspunt Score
Mate van flexibiliteit: 3
Handelende actoren: Publiek, Privaat
Rechtszekerheid 1
Handhaafbaarheid 1
Efficiëntie 3
Effectiviteit 1
Afrekenbaarheid 1
Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Een voorbeeld van een informatiecampagne gerelateerd aan klimaatverandering is de
campagne “Nederland leeft met water, waarmee de Rijksoverheid in 2002 is gestart. Hierbij
werd Peter Timofeef ingezet als weerman die ons als Nederland bewust moest maken van de
uitdagingen van klimaatverandering voor Nederland.
Een ander voorbeeld van een informatiecampagne is ‘schoon water voor brabant’ (zie
http://www.schoon-water.nl/)
Een ander voorbeeld is de nationale campagne is het advies van de GGD over hittestress
(Nationaal Hitteplan)
Experts/Ervaringsdeskundigen:
- Communicatie adviseurs in de eigen organisatie
- Cees van Woerkum, overheidscommunicatie Wageningen Universiteit
Voor meer informatie zie:
Het stapsgewijs opstellen van een communicatieplan voor gemeenten:
http://www.tappan.info/presentaties/communicatieplanner/hoofdstuk0.htm
Uitgangspunten overheidscommunicatie:
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/az/documenten-en-
publicaties/richtlijnen/2010/12/09/uitgangspunten-overheidscommunicatie.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/campagnes
Scheers, G.J., (2012) Modern marketingmanagement, theorie en toepassing, Concept

http://www.schoon-water.nl/
http://www.tappan.info/presentaties/communicatieplanner/hoofdstuk0.htm
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/az/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2010/12/09/uitgangspunten-overheidscommunicatie.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/az/documenten-en-publicaties/richtlijnen/2010/12/09/uitgangspunten-overheidscommunicatie.html
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uitgeefgroep, Hilversum

Type instrument: Communicatie
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Corporate Social Responsibility (CSR) – in het nederlands maatschappelijk verantwoord
ondernemen – is van toepassing als een onderneming of organisatie zij haar activiteiten
bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds
opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier
verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert (www.
mvonederland.nl). De Europese Unie vertaald Corporate Social Responsibility als “een begrip
[dat gebruikt wordt] om aan te geven dat bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en
in hun relaties met andere partijen vrijwillig aandacht aan sociale kwesties en het milieu
schenken" (EU COM(2011) 681 definitief). CSR lijkt op een vorm van certificering omdat er bij
CSR ook sprake is van zelfregulering. Inmiddels is er ook ISO 26000 is een internationale
richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de
implementatie van MVO. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt
voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent.
Uitgangspunten
Uitganspunt Score
Mate van flexibiliteit: 3
Handelende actoren: Privaat
Rechtszekerheid 1
Handhaafbaarheid 1
Efficiëntie 3
Effectiviteit 1
Afrekenbaarheid 2
Legitimiteit 3

Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Bierbrouwer Bavaria in het Noord-Brabantse Lieshout is het eerste bedrijf in Nederland dat
gevestigd is in een beschermd natuurgebied. Op het gebied van waterduurzaamheid maakt de
brouwer bewuste keuzes. "De waterfootprint van Bavaria is een van de laagste in de
bierbranche. We hebben eigen mineraalwaterbronnen waar we erg zuinig op zijn; ook de
volgende generatie moet ervan kunnen genieten en van kunnen profiteren!"En hoe kun je als
bedrijf zuinig zijn op het eigen water? "We kijken voortdurend naar duurzame alternatieve en
hergebruik! We maken de kratten schoon met water waar we eerst bierflesjes mee hebben
gereinigd. Zo maken we een zo kort mogelijke cirkel." Ook het complete bedrijventerrein is
ingericht met aandacht voor water. "We hebben een compleet slotenstelsel op het terrein hier.
Dat is allemaal gereinigd afvalwater. Hiermee voorzien wij ook het  complete achterland van
het dorp van water." Wat MVO oplevert is moeilijk te meten, aldus Marthijn. "Maar we merken
bijvoorbeeld wél verandering in besluitvoering door de overheid: dat gaat veel sneller omdat zij
ons vertrouwen. Ze hebben eerder gezien hoe zuinig wij zijn op de natuur en als wij daarom
een nieuwe (milieu)vergunning willen, gaat dat soepeltjes. Dat vertaalt zich in snellere
besluitvoering en daardoor kunnen wij sneller anticiperen op marktontwikkelingen." (bron:
http://www.mvonederland.nl/content/praktijkvoorbeelden/bavaria-zuinig-het-zuivere-water)
Experts/Ervaringsdeskundigen:
- MVO Nederland als netwerkorganisatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord

ondernemen.
- Dr. Tineke Lambooy (Nijenrode University/ UU)

http://www.mvonederland.nl/content/praktijkvoorbeelden/bavaria-zuinig-het-zuivere-water


Adaptive Circular Cities-WP1

22 januari 2016, definitief

A-24

Voor meer informatie zie:
www. mvonederland.nl
Een vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord
ondernemen (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-
responsibility/index_en.htm)
Het is mogelijk om met behulp van de door de OECD opgestelde richtlijnen een eerste MVO
beleid op te stellen met de MVO beleidstool: http://www.oesorichtlijnen.nl/aan-de-slag/maak-
mvo-beleid/

Type instrument: Communicatie
COMMUNITY OF PRACTICE (CoP)
Een ‘Community of Practice’ (CoP) of leergemeenschap is een groep mensen die een
gezamenlijke interesse hebben rond een bepaald onderwerp of in een bepaald gebied.
Belangrijk is dat een dergelijke  groep zomaar kan ontstaan of bewust kan worden gecreëerd
met als doel om kennis te ontwikkelen rond een bepaald onderwerp, zoals klimaatadaptatie in
een bepaald gebied. Door het delen van informatie en ervaringen kunnen de leden van elkaar
leren.  CoP’s kunnen ook virtueel worden opgezet als een discussiegroep of nieuwsgroep.
CoP’s of leergemeenschappen zijn over het algemeen zeer informeel opgezet en kunnen heel
verschillende vormen en uitingen krijgen in de praktijk.
Uitgangspunten
Uitgangspunt Score
Mate van flexibiliteit: 3
Handelende actoren: Publiek-privaat
Rechtszekerheid 1
Handhaafbaarheid 1
Efficiëntie 3
Effectiviteit 1
Afrekenbaarheid 1
Legitimiteit 3
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Een voorbeeld van een community of practice is de Community of Practice (CoP) van Platform
Slappe Bodem. Hierin komen medewerkers van slappebodemgemeenten samen om kennis te
delen van de bouw en het beheer van de openbare ruimte. Centraal in de CoP staat de slappe
ondergrond die kenmerkend is voor de deelnemende gemeenten
(http://www.slappebodem.nl/CoP/).
Experts/Ervaringsdeskundigen:
- Remco Kranendonk, Wageningen UR, Alterra, remco.kranendonk@wur.nl, 0317-481938.

Voor meer informatie zie:

Kersten, Paul, Kranendonk, Remco (2001). CoP op Alterra, Alterra-rapport 546, Wageningen
(http://edepot.wur.nl/21817).

Lave, Jean; Wenger, Etienne (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation.
Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-42374-0.; first published in 1990 as
Institute for Research on Learning report 90-0013.

Wenger, Etienne (1998). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity.
Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66363-2.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
http://www.oesorichtlijnen.nl/aan-de-slag/maak-mvo-beleid/
http://www.oesorichtlijnen.nl/aan-de-slag/maak-mvo-beleid/
mailto:remco.kranendonk@wur.nl
http://edepot.wur.nl/21817
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MONITORING INSTRUMENTINSTRUMENTEN

Type instrument: Monitoring
MONITORING GERICHT OP EFFECTMETING (DATA COLLECTION)
Bij de monitoring  van effecten gaat het niet zozeer om het meten van klimaatverandering
zelf, maar vooral om  meten van de effecten van bepaalde maatregelen en/of
(overheids)beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld over of de wateroverlast voor burgers en
landbouw daadwerkelijk afneemt ten gevolge van waterretentie-maatregelen. Het gaat er dan
bijvoorbeeld om of de wateroverlast voor burgers en landbouw daadwerkelijk afneemt ten
gevolge van waterretentie-maatregelen. Dit kan worden gebruikt in algemene evaluaties en
bij herziening van beleid bijvoorbeeld bij de verplichte herziening van een peilbesluit. Met
behulp van de monitoringsresultaten kan dan worden bepaald of de maatregelen moeten
worden bijgesteld of dat nieuwe maatregelen nodig zijn of niet.

Monitoring gericht op effectmeting kan ook worden getypeerd als flexibel, míts de doelen in
de tijd ook flexibel zijn, bijvoorbeeld doordat er sprake is van voortschrijdend inzicht,
geboekte resultaten of voortschrijdend inzicht.  De daarop toegesneden effectmeting zal dan
ook mee moeten schuiven. Afhankelijk van de aard van de doelen is het
monitoringsinstrumentarium aanpasbaar. Ingewikkelde grondwatermeetsystemen zijn lastiger
aanpasbaar dan meetsystemen voor de hoogte van het oppervlaktewater. Aanpassen de
monitoring gericht op effectmeting kan soms wel hoge transactiekosten met zich meebrengen
wat de flexibiliteit belemmerd.
Uitgangspunten
Uitgangspunt: Score:
Mate van
flexibiliteit:

2

Handelende
actoren:

Publiek, Publiek-Privaat, en Privaat

Rechtszekerheid 3
Handhaafbaarheid 3
Efficiëntie 2
Effectiviteit 1
Afrekenbaarheid 2

Legitimiteit 2
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Het continue meten van de waterpeilen door het waterschap in het project Flexibel Peilbeheer
in de Loosdrechtse Plassen.

Experts/Ervaringsdeskundigen:
Moeilijk in algemene zin aan te geven. Hangt af van type maatregelen of effecten dat moet
worden gemonitord. Per type effecten is dit weer anders.
Voor meer informatie zie:
-

Type instrument: Monitoring
PARTICIPATIEVE MONITORING (GERICHT OP LEREN)
Monitoring is hier vooral gericht op het leren. Waterschappen, burgers, maatschappelijke
organisaties, bedrijven en/of andere overheden werken samen aan de uitwerking van
adaptatiemaatregelen. Participatieve monitoring houdt in dat deze samenwerking niet stopt bij
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het ontwerp van een plan of een maatregelen, maar doorgaat in de implementatiefase.
Gezamenlijke metingen van de effecten en/of bijeenkomsten waarin de monitoringsresultaten
worden besproken zijn kenmerkend voor dit instrument. Participatieve monitoring is vooral
goed toepasbaar in situaties waarin niemand precies weet wat de effecten van bepaalde
maatregelen zijn of in situaties waarover hier erg veel discussie is tussen verschillende
actoren. Ook in situaties waar bijvoorbeeld boeren of burgers erg wantrouwend staan
tegenover het waterschap (en de monitoring door het waterschap) kan participatieve
monitoring een geschikt instrument zijn. Burgers en boeren kunnen zodoende zelf
meewerken aan effectmetingen en participeren in de discussies over wat deze uitkomsten nu
betekenen. Hierdoor kan het vertrouwen tussen overheden en burgers ook toenemen.
Wat er precies gemeten wordt, is niet in algemene zin te bepalen. Dat kan van alles zijn. Kern
van participatieve monitoring is alleen dat ook het besluit over wat en hoe er gemeten wordt
gezamenlijk wordt genomen. Het doel is uiteindelijk om hier gezamenlijk van te leren en tot
betere adaptatiemaatregelen te komen. Nadelen van participatie van burgers in monitoring
zijn de continuïteit van de metingen (burgers kunnen na enige tijd zomaar afhaken) en de
betrouwbaarheid van de metingen.
Uitgangspunten
Uitgangspunt: Score:
Mate van flexibiliteit: 3
Handelende actoren: Publiek-Privaat
Rechtszekerheid 2
Handhaafbaarheid 2
Efficiëntie 3
Effectiviteit 2
Afrekenbaarheid 1
Legitimiteit 3
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Participatieve monitoring door burgers in het project Flexibel Peilbeheer in de Loosdrechtse
Plassen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft in 2008 ten behoeve van het
behalen van KRW doelen in de Loosdrechtse Plassen besloten voor een flexibel peilbeheer
tussen -1,05 +NAP en -1,20 +NAP. Waterschap AGV had bij invoering van dit peilbesluit te
maken met grote weerstand bij de bevolking, vooral bij de recreatiesector. Zorgen waren er
t.a.v. de bevaarbaarheid en de houten funderingen bij lage waterstand en onderlopende
kelders, weilanden en boomgaarden bij een hoge waterstand. De zorgen en het proces
rondom en na het peilbesluit had geresulteerd in een moeizame communicatie tussen
waterbeheerder, bewoners en ondernemers, gebrek aan vertrouwen in het waterschap en
grote weerstand tegen het flexibele peil. Deltares heeft met waterschap AGV/Waternet2 een
innovatief participatief meetnet opgezet waarbij de bezorgde burgers uitgenodigd werden
mee te werken aan het meten van waterstanden. Negen particulieren en organisaties,
waaronder vijf jachthaveneigenaren, hebben zelf een jaar lang handmatig grond en
oppervlaktewaterstanden gemeten parallel aan continue peilregistratie door Waternet.
Daarnaast gaven nog zes anderen toestemming tot het plaatsen van meetinstrumenten op
hun terrein. In vier bijeenkomsten met de deelnemers werden eerst het doel en de opzet van
het participatieve meetnet vastgesteld en vervolgens de meetresultaten van zowel de
bewoners als van Waternet besproken. Aan het eind van de meetperiode was het resultaat:
- goede meetreeksen op de extra meetpunten
- meer inzicht in de relatie tussen oppervlaktewater en grondwater, neerslag,
verdamping en wind
- een sterk toegenomen 2-richtings communicatie
- minder weerstand tegen het flexibel peilbeheer bij de deelnemers
- een sterk gegroeid vertrouwen in het waterschap bij de deelnemers.
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Monitoring door boeren in het project www.landbouwoppeil.nl
Experts/Ervaringsdeskundigen:
Gerald Jan Ellen (Deltares), Bouke Ottow (Deltares),
Annemarie Groot, Bas Breman, Wiebren Kuindersma (Alterra Wageningen UR).

Voor meer informatie zie:
- Atkins, A. and S. Wildau (2008). Participatory Water Monitoring, A guide for Preventing

and Managing Conflict. Washington D.C., CAO. 4: 109.
- http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf
- kennisonline.deltares.nl/product/30219

http://www.wageningenur.nl/nl/project/Participatieve-monitoring-gebruiken-om-legitimiteit-
en-vertrouwen-in-watermanagement-op-te-bouwen.htm

- www.landbouwoppeil.nl

Type instrument: Monitoring
MONITORING TEN BEHOEVE VAN CONTROLE (COMPLIANCE MONITORING)
Monitoring is hier vooral gericht op het vaststellen of burgers, bedrijven of andere overheden
adaptatiemaatregelen uitvoeren zoals is afgesproken, bijvoorbeeld in contracten,
overeenkomsten of vergunningen. In deze betekenis is het dus vooral een
handhavinginstrument voor bijvoorbeeld waterschappen. Dit type monitoring zal vooral aan
de orde zijn in situaties waarin een waterschap afhankelijk is van grote groepen actoren, die
allemaal hun gedrag of beleid moeten aanpassen om adaptatiebeleid effectief te laten zijn.
Bijvoorbeeld als het gaat om beregeningsmaatregelen door boeren of groen blauwe diensten.
In dit soort gevallen zal het wel 100% duidelijk moeten zijn wat er van de burger/boer wordt
verwacht en waar hij of zij op wordt afgerekend. Meestal ligt dit op het niveau van uitgevoerde
werkzaamheden. Er is relatief weinig ervaring met het afrekenen op effecten (zoals
verminderde wateroverlast of opgevangen hoeveelheid water), omdat dit vaak moeilijk is vast
te stellen en omdat externe factoren (zoals de weersomstandigheden) hierop een grote
invloed kunnen hebben. Meestal zijn er sancties verbonden aan het niet nakomen van
verplichtingen (bv een boete of terugbetalen van een ontvangen subsidie). 100% controle is
niet altijd mogelijk (want te duur). In dat geval worden vaak steekproeven genomen.
Uitgangspunten
Uitgangspunt: Score:
Mate van flexibiliteit: 1
Handelende
actoren:

Publiek

Rechtszekerheid 3
Handhaafbaarheid 3
Efficiëntie 1
Effectiviteit 3
Afrekenbaarheid 3
Legitimiteit 3
Voorbeeld van een toepassing van het instrument:
Een voorbeeld van compliance monitoring is de jaarlijkse ‘schouw’ die het waterschap
uitvoert om te controleren of de afvoerfunctie van de kleine watergangen nog wel voldoende
is. Zie bijvoorbeeld de schouw van waterschap Zuiderzeeland:
http://www.zuiderzeeland.nl/agrariers/schouw
Experts/Ervaringsdeskundigen:
- Moeilijk in algemene zin aan te geven. Hangt af van type maatregelen of dat moet worden
gemonitord. Per type effecten is dit weer anders.

http://www.landbouwoppeil.nl/
http://www.kennisonline.deltares.nl/product/30219
http://www.wageningenur.nl/nl/project/Participatieve-monitoring-gebruiken-om-legitimiteit-en-vertrouwen-in-watermanagement-op-te-bouwen.htm
http://www.wageningenur.nl/nl/project/Participatieve-monitoring-gebruiken-om-legitimiteit-en-vertrouwen-in-watermanagement-op-te-bouwen.htm
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Voor meer informatie zie:
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B BIJLAGE: beschrijving betrokkenheid WP 1 bij  Utrecht-
Jaarbeursplein

Februari – juni 2015:
Eén van de onderzoekers uit WP 1 is vanaf de start van het project betrokken geweest bij
WP3:
25. Enerzijds heeft deze onderzoeker meegedacht over inhoudelijke kennisvragen op het

gebied van ‘stad en gezondheid’.
26. Anderzijds heeft zij kennis ingebracht over het bepalen van de maatschappelijke impact

van beoogde oplossingen en concepten vanuit haar betrokkenheid in WP1 en bijdrage
aan opstellen stap 2 uit de impact- en implementatie methode.

15 juni 2015:
Op 15 juni vond een kritische bijeenkomst plaats tussen de onderzoekers uit WP3 en de
betrokken gemeente-ambtenaren. Conclusies uit dit overleg waren:
27. Doel en bruikbaarheid van de onderzoeksactiviteiten in WP3 voor gemeente onvoldoende

helder.
28. Gemeente behoefte aan kennis die dichterbij eigen ambities en uitdagingen ligt.

19 juni 2015:
N.a.v. de kritische bijeenkomst met de gemeente nemen twee onderzoekers van WP1
initiatief voor een reflectiegesprek met de projectleider van WP3. Dit gesprek vindt plaats op
19 juni en gaat met name over de vraag wat de impact is van de kritische bijeenkomst met de
gemeente op het vervolgonderzoek van WP3 en wat er nodig is om de verbinding met de
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behoefte vanuit de gemeente opnieuw vorm te geven. Het gesprek leidt tot twee voorstellen
vanuit WP1 die door de PL van WP3 werden omarmd:
29. Interne integratie workshop inplannen waarin kruisbestuiving tussen en onderlinge

versterking van de verschillende lijnen in WP3 centraal staat + vertaling van
onderzoeksresultaten naar praktijk, ambities en uitdagingen van de gemeente.

30. Integratie workshop met de gemeente, waarin de vraag centraal staat, hoe helpen de
onderzoeksresultaten uit WP3 de gemeente bij het realiseren van een klimaatrobuuste en
gezonde stad, en welke ontwerpprincipes volgen hieruit?

PL vindt dit een goed voorstel en gaat dit inbrengen in gesprek met de gemeente.

25 juni 2015:
Op 25 juni vindt een vervolggesprek plaats tussen de projectleider van WP3, de projectleider
van TO2-ACC en de hoofdcontactpersoon bij de gemeente, om gezamenlijk te definiëren hoe
de onderzoeksactiviteiten en -resultaten van WP3 de gemeentelijke ambities en uitdagingen
beter kunnen versterken. Dit gesprek leidde tot een aantal resultaten:
31. Nieuwe afspraken over focus en aansluiting tussen project en gemeente.
32. Nieuwe afspraken over personele betrokkenheid vanuit gemeente bij

onderzoeksactiviteiten
33. Aangepast werkplan voor WP3.

26 juni 2015:
Op 26 juni praat de projectleider van WP3 het hele WP3-team bij over de uitkomsten van het
gesprek met de gemeente alsmede de gewijzigde koers van resterende
onderzoeksactiviteiten. Tevens kondigt hij in dit teamoverleg de interne integratieworkshop
aan, die vanuit WP1 zal worden vormgegeven en gefaciliteerd.

27 augustus 2015:
Op 27 augustus vindt een interne integratieworkshop plaats met alle onderzoekers van WP3
eb gefaciliteerd door WP1. Deze workshop leidt tot de volgende resultaten
34. Betere afstemming tussen ideeën en concepten uit de 4 inhoudelijke lijnen van WP3.
35. Sterker aanbod richting gemeente: hoe helpen de beoogde oplossingen en concepten op

het gebied van klimaatrobuuste en gezonde stad.
36. Eerste inventarisatie van kennisvragen voor de middellange termijn.

13 oktober 2015:
Op 13 oktober vindt een 2e workshop met de gemeente plaats met als doel te presenteren
wat in WP3 van ACC is ontwikkeld en de bruikbaarheid hiervan te bediscussiëren. In de
workshop worden ook tools gedemonstreerd om gezamenlijk een ontwerp te maken voor het
Jaarbeursterrein en Kanaleneiland. Deze workshop leidt tot de volgende resultaten:
37. Feedback op de infographic ontwikkeld in WP3
38. Evaluatie resultaten WP3 door gemeente

Reflectie op bovenstaande activiteiten:
Bijeenkomst 15 juni.
De workshop op 15 juni jl. maakte duidelijk dat de context van de gemeente onvoldoende te
herkennen was in de aanpak en tussenresultaten van WP3 tot dan toe. Daarnaast liet deze
workshop zien dat het niet eenvoudig is om betrokkenheid en commitment vanuit de
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gemeentelijke organisatie bij een onderzoeksproject te organiseren. Beiden zorgden ervoor
dat de onderzoeksactiviteiten en de context van de case te ver van elkaar af stonden, of in
ieder geval ontstond die indruk. Door de vervolgstappen hebben de onderzoekers en de
gemeente meer inzicht verkregen in elkaars belangen. Personele betrokkenheid, betere
afstemming en beter inzicht in de context van de casestudie zorgen ervoor dat de
onderzoeksactiviteiten beter zijn afgestemd op de ambities en uitdagingen uit de praktijk. Een
belangrijke les uit deze casestudie is het reserveren van voldoende tijd om aan het begin van
project af te stemmen met de gemeente. Uit onderling overleg moet voor beide partijen
duidelijk zijn wat er van de gemeente wordt verwacht en in  welke mate de gemeente kan
(mee)sturen.

Een belangrijke conclusie die de projectleider trekt na deze kritische bijeenkomst is dat het
erg lastig is om in een jaar tijd, zowel een samenwerking aan te gaan met een gemeentelijke
organisatie als inhoudelijke resultaten op te leveren. Het organiseren van betrokkenheid bij
de gemeente bleek een behoorlijke uitdaging te zijn. Mondeling commitment was er uiteraard
wel, maar er was vooraf onvoldoende tijd geweest om wederzijdse verwachtingen over de
samenwerking te delen, Daardoor hadden de onderzoekers in WP3 de verwachting dat de
gemeente tijd kon besteden aan het gezamenlijk ontwikkelen van oplossingsrichtingen.
Terwijl de gemeente eigenlijk niet zo goed wist wat van haar verwacht werd.

Interne workshop 27 augustus
Aanleiding voor deze sessie was de meeting met de gemeente Utrecht op 15 juni jl. waarin de
gemeente de zorg uitte dat het onderzoek in WP3 te sectoraal uitgevoerd wordt. Aan de ene kant
was die kritiek herkenbaar voor de WP3-onderzoekers, met name vanwege de opdeling van het
onderzoek in vier verschillende inhoudelijke onderzoekslijnen (gezondheid, groene infrastructuur,
watersysteem en luchtkwaliteit). Hoewel het niet de bedoeling is om die 4 inhoudelijke lijnen apart
van elkaar uit te werken, kreeg de gemeente een heel sectorale indruk.

Deze sessie is met name bedoeld om samen antwoord te geven op de vraag:
“Gezamenlijk tot een integraler & overkoepelend verhaal komen.”

Met in het achterhoofd de vraagstelling van de Gemeente Utrecht:
“Hoe moet invulling worden gegeven aan een groene, gezonde en klimaatbestendige stad, gezien
de verwachtte groei van de stad, de groei van mobiliteit en de keuze tot inbreiding?”.

De bijdrage vanuit WP3 aan deze gemeentelijke uitdaging richt zich op het drie componenten uit
het fysieke systeem: groene infrastructuur, watersysteem, luchtkwaliteit.

De workshop was opgedeeld in twee delen:
39. Deel 1: Welke bijdrage kan het fysieke systeem(*) leveren aan de verbetering van de

leefomgeving & gezonde verstedelijking? (* groene infrastructuur, watersysteem,
luchtkwaliteit)

40. Deel 2: Welke bijdrage levert WP3 met de in deel 1 genoemde oplossingsrichtingen aan de
ambities van Utrecht?

In drie subgroepen werd nagedacht over de 1e vraag. Het centraal stellen van ‘de verbetering van
de leefomgeving & gezonde verstedelijking maakte dat er al snel een integraal verhaal ontstond.
Het doel van de drie deelcomponenten (* groene infrastructuur, watersysteem, luchtkwaliteit) was
tenslotte gelijk. In deze subgroepen werden de volgende vragen beantwoord:
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Aan welke oplossingsrichtingen/ concepten/maatregelen werk je?
Wat kun je bijdragen aan de andere lijnen & wat heb je nodig van de andere lijnen?
Welke kennisvragen horen hierbij?

Een belangrijk resultaat van de integratieworkshop is dat er tijdens de terugkoppeling
verbindingen zichtbaar werden tussen de drie componenten van het fysieke systeem (groene
infrastructuur, watersysteem en luchtkwaliteit). Zo kon er een gedeeld samenhangend verhaal
ontstaan.

Er werden goede discussies gevoerd en afspraken over nauwere afstemming gemaakt. Het
belangrijkste resultaat van de integratieworkshop was een gedeeld beeld van het integrale en
overkoepelende verhaal alsmede inzicht in de bijdrage aan dat verhaal vanuit de verschillende
inhoudelijke lijnen. Er werd afgesproken dat WP3 één rapportage oplevert waarin de bijdragen
vanuit de inhoudelijke lijnen integraal is opgenomen.

Gemeente workshop 13 oktober.
Aanleiding voor deze workshop is feedback op de ontwikkelde kennis in WP3, maar ook het
gezamenlijk ontwerpen van een klimaatbestendige en gezonde omgeving. De demonstratie
van de ‘Adaptation Support Tool’ en de Quickscan application was erop gericht om samen
met de aanwezigen een deel van de stad ‘klimaatbestendig’ en ‘gezond’ in te richten.
In het eerste deel van de workshop werd het project en de gemaakte infographic toegelicht.
Deze infographic bestaat uit een visuele presentatie van de ontwerpprincipes van groene
infrastructuur. Tijdens de presentatie waren enkele deelnemers zeer kritisch op de kwaliteit
van de informatie. Er werd openlijk getwijfeld of het de ‘waarheid’ is of slechts een mening
van een expert. Niet alle betrokken onderzoekers zaten aan tafel, daarom kon de kritiek niet
altijd goed weerlegd worden. Achteraf werd de infographic inclusief presentatie door
deelnemers zeer wisselend beoordeeld. Sommige deelnemers vonden de informatie erg
bruikbaar, terwijl anderen de informatie niet bruikbaar vonden.

Het tweede onderdeel van de workshop was een werksessie met een demonstratie van twee
tools. De deelnemers konden een keuze maken tussen de ‘Adaptation Support Tool’ en de
‘Quickscan Tool’. Tijdens deze werksessies was er minder interactie dan verwacht op basis
van het format. Er kwam weinig discussie en vragen los. Ook is het niet gelukt om samen met
de aanwezigen een deel van de stad ‘klimaatbestendig’ en ‘gezond’ in te richten. Dit kwam
voornamelijk door tijdgebrek en de beperkte interactie. Achteraf werd dit deel van de sessie
door de meeste deelnemers als bruikbaar beoordeeld. In het vervolg zou men meer willen
weten hoe de gemeente deze tools zou kunnen toepassen.

Door de evaluatie aan het einde van de workshop is er meer inzicht verkregen in de mening
van de gemeente over de resultaten van het project. Uiteindelijk is het niet gelukt de
deelnemers uitspraken te laten doen over hoe de ontwikkelde kennis concreet kan worden
gebruikt.

Een belangrijke conclusie is dat de workshop heeft geleid tot informatie overdracht, maar niet
tot zicht op toepassing van de ontwikkelde kennis. Het leek erop dat er bij de gemeente maar
een beperkte behoefte was ten aanzien van de kennis of de demonstratie van de tools. Dit
kan komen doordat het tijdens het project niet gelukt is om voldoende aansluiting te vinden bij
de gemeente. Het kan ook liggen aan de insteek van de workshop. Mogelijk kan meer
interactie aan het begin van de workshop helpen om meer energie los te krijgen.


