Financieringsinstrumenten voor Klimaatbuffers
Nederland zal in toenemende mate rekening moeten houden met de effecten van klimaatverandering.
Hierdoor moeten zowel adaptieve (aanpassen aan de gevolgen, zoals overstromingen en droogte) en
mitigerende (afvangen en verminderen van broeikasgassen) maatregelen genomen worden. Aan deze
investeringen zit een aanzienlijk kostenplaatje vast dat de komende jaren significant op de nationale uitgaven
gaat drukken. Het PBL (2020) heeft uitgerekend dat tussen 2000 en 2030 jaarlijks tussen de 1 tot 3 miljard euro
moet worden uitgetrokken om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen zoals afgesproken in het Parijs
Akkoord. In een rapportage van SWECO (2018) is onderzocht dat de totale kosten om Nederlandse steden te
beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering van 42 tot 83 miljard euro bedragen. Daar bovenop
komen dan nog de kosten die moeten worden genomen om het buitengebied aan te passen aan de gevolgen.
Het is een vrijwel onmogelijke opgave om deze kosten volledig te financieren vanuit publieke middelen.
Derhalve zijn investeringen vanuit de private sector en de samenleving nodig.
Verschillende studies en verkenningen laten zien dat honderden financieringsmodellen en opties mogelijk zijn
binnen het groene domein. REBEL (2019) heeft een overzicht gepresenteerd van bekostigings- en
financieringsinstrumenten die kunnen worden toegepast voor de bekostiging van Integrale Gebiedskwaliteit.
Volgens dit essay is het co-financieren en bekostigen van gebiedsontwikkelingen zeker mogelijk als slimme
plannen worden ontwikkeld die voorzien in de behoeften van particulieren, bedrijven of overheden die
daarvoor willen betalen. Het overzicht van instrumenten geeft aan wat het karakter, fase, toepassing en
rechtsgebied is zodat hieruit voor iedere specifieke situatie het juiste instrument geselecteerd kan worden.
Het vertalen van natuur in “natuurlijk kapitaal” of ecosysteem diensten is een veel gebruikte methode om de
baten van natuur(ontwikkeling) in beeld te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan watervoorziening, voedsel
en recreatie. Ondernemers, maatschappelijke organisatie en overheden zoeken daarom naar wegen om ook in
de toekomst te kunnen blijven profiteren van het natuurlijk kapitaal (PBL, 2016). In dit kader heeft het PBL
(2016) een studie uitgevoerd naar verdienmodellen voor natuurlijk kapitaal door te kijken naar de mogelijke
toepasbaarheid van verdienmodellen die in de cultuur, onderwijs en zorgsectoren worden toepast. Hieruit
blijkt dat een grote variatie aan verdienmodellen mogelijk ook kunnen werken voor groene ontwikkelingen. De
SER (2018) heeft een verkenning uitgevoerd naar financiële instrumenten voor publiek-private stakeholders in
het kader van het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Uit deze verkenning blijkt dat
verschillende instrumenten zoals belastingen, subsidies en overheidsinkopen hieraan kunnen bijdragen onder
bepaalde voorwaarden. De Federatie Particulier Grondbezit heeft een overzicht van 350 verdienmodellen voor
natuur geformuleerd waarmee zij praktische inspiratie bieden aan alle grondeigenaren, natuurbeheerders en
beleidsmakers die zoeken naar duurzame financiering van natuur en landschap (FPG, 2021). Tot slot heeft
Deloitte (2020) een studie uitgevoerd naar financiële instrumenten voor klimaatadaptief bouwen. Hierin
worden de voor- en nadelen van negen instrumenten beschreven die zich met name richten op de stedelijke
omgeving.
Het toepassen van het juiste instrument voor klimaatbuffers is gezien de grote variatie en (locatie)specifieke
omstandigheden een complex proces. Als eerste moet gekeken worden naar de klimaatbufferdoelstelling die in
een bepaald gebied gerealiseerd moet worden (bijv. droogte, biodiversiteit, CO2 afvang, verkoeling, water
beheer, levende kust of inrichten groenblauwe ruimten). Daarnaast is een analyse nodig van mogelijke
additionele voordelen, of ecosysteemdiensten, die door klimaatbufferontwikkeling kunnen ontstaan en voor
wie die baten gelden. Als blijkt dat baten te behalen zijn voor zowel publiek, private en maatschappelijke
partijen liggen er mogelijkheden om deze in co-creatie te ontwikkelen en/of te financieren.

Op basis van bovengenoemde literatuur en kijkend naar de specifieke klimaatbufferdoelstellingen is een lijst
met tien instrumenten opgesteld. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit geen uitputtende lijst is en dat
bovendien vele sub-instrumenten kunnen worden gedefinieerd zoals ook uit literatuur blijkt waar honderden
instrumenten zijn beschreven/verkend. De lijst moet dan ook worden gezien als een eerste weergave die een
aantal uiteenlopende opties weergeeft die gebruikt zouden kunnen worden voor klimaatbuffers op basis van
literatuurstudie. Het gaat om de volgende instrumenten:
•

Stimuleren natuurontwikkeling op bedrijfslocaties en zorginstellingen

•

Grondexploitatie, residuele grondwaarden en toerekening bovenwijks

•

Anterieure overeenkomst

•

Onderhoud door externen

•

Crowdfunding

•

Natuurlabel / certificaat

•

Verpachten of verhuren van natuurgebieden

•

Fondsvorming

•

Participatie in natuurwaarden met koppeling aan business cases van private partijen

•

Betalen voor voorzieningen in de natuur

Voor ieder instrument is schematisch weergegeven op welk schaalniveau het toepasbaar is (zie bijlage X). Bij
lokale schaal moet gedacht worden aan specifieke terreinen of (woon)wijken terwijl regionale schaal zich meer
richt op natuurgebieden en stroomgebieden. Daarnaast zijn er instrumenten die meer bij een nationale
benadering passen. Ook wordt het karakter van ieder instrument weergegeven onder de categorieën vrijwillig,
stimulerend of verplichtend. Het verschil tussen vrijwillig en stimulerend ligt in de prikkel die een instrument
beoogt. Daarnaast zijn er instrumenten waarbij publieke partijen natuurdoelen verplichtend kunnen opnemen.
Daarnaast is voor ieder instrument een onderscheid gemaakt naar de fase van ontwikkeling van de
natuur/klimaatbuffer doelstellingen; sommige instrumenten zijn meer geschikt voor natuurbeheer terwijl
anderen zich beter lenen voor ontwikkeling, implementatie of opschaling. Op basis van CBS bedrijf categorieën
is een onderscheidt gemaakt voor welke bedrijfsgroepen de instrumenten geschikt en/of specifiek bedoeld zijn.
Tot slot is voor ieder instrument een korte beschrijving en praktijkvoorbeeld genoemd.
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Annex X: factsheets van financiële instrumenten klimaatbuffers

