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1 Richting van de Klimaatbank 

1.1 Proeftuin voor de ontwikkeling van een Klimaatbank 

Met een Klimaatbank willen we bij de ontwikkeling van de Internationale KnoopXL, en andere grote 

binnenstedelijke ontwikkelingen, zorgen voor een duidelijke, concrete visie en ambities over 

klimaatadaptatie – zodat iedereen weet wat de bedoeling is en er een gelijk speelveld is voor alle partijen – 

en flexibiliteit bieden in plannen, planning en uitvoering. Een Klimaatbank maakt de doelen voor het gebied 

concreet en geeft aan hoe deze zijn te verdelen over plots, clusters en het gebied. Met de Klimaatbank 

kunnen partijen de invulling van de ambities verdelen: op het ene plot wordt een parkje aangelegd, terwijl 

het naastliggende plot een grote fietsenstalling bouwt. Zo worden de klimaatdoelen behaald, zonder dat ze 

andere ontwikkelingen in de weg staan. Samengevat, de Klimaatbank is een instrument voor het invullen 

van de klimaatopgave binnen het plangebied, met kwalitatief waardevolle, robuuste structuren voor water 

en groen en doet dit op een financieel efficiënte manier. 

 

Deze proeftuin is ontstaan vanuit een verkenning van de kansen en knelpunten in het klimaatadaptief 

inrichten van steden. Deze verkenning heeft geleid tot een plan van aanpak voor een proeftuin in de Knoop 

XL in Eindhoven. Dit is het eindrapport van deze proeftuin. In september 2020 zijn we begonnen om een 

prototype van de Klimaatbank te ontwikkelen en te testen binnen de Knoop XL. 

 

1.2 Proeftuin in de Internationale Knoop XL 

De Internationale KnoopXL is een integrale gebiedsontwikkeling rond het station Eindhoven Centraal. De 

komende jaren maakt het gebied een transformatie door van functioneel stationsgebied naar aantrekkelijk 

gebied voor wonen, werken en verblijven. De woningbouwopgave is in de orde grootte van 5.000-6.000 

woningen. De status van de planvorming is dat de gebiedsvisie is opgesteld en bestuurlijk vastgesteld, de 

Ontwikkelvisie Fellenoord. Het beleid en de visie in deze ontwikkelvisie vormt het kader van de te 

ontwikkelen Klimaatbank. De ontwikkeling zal plaatsvinden in verschillende clusters. Het grondeigendom 

versnipperd: 50 % gemeente, vooral openbare ruimte, 50 % privaat, vooral bestaande bebouwing. 

Klimaatadaptatie in het versteende KnoopXL naast de Dommel is nog niet concreet uitgewerkt. Duurzame 

mobiliteit en het creëren van een gezonde leefomgeving zijn ook zeer bepalend in de ontwikkeling. 

 

Ervaring leert dat in dit soort langjarige stedelijke ontwikkelingen het lastig is om de klimaatopgave een 

kwalitatief hoogwaardige plek te geven. Groen-blauwe ambities versnipperen en verminderen met de tijd, 

omdat andere opgaves ook ruimte nodig hebben en zo gaandeweg minder ruimte overblijft voor groen en 

blauw. En doordat deze ontwikkelingen lang lopen worden de klimaatopgaves vaak op plotniveau ingevuld, 

waardoor er voor kleine oplossingen wordt gekozen. De uiteindelijke groen-blauwe oplossingen voldoen 

uiteindelijk wel aan de criteria, maar zijn kwalitatief minder hoogwaardig dan wenselijk en mogelijk.   

 

1.3 Proces van de proeftuin 

Van september 2020 tot december 2021 is door een consortium van de gemeente Eindhoven, RHDHV, 

Sweco en TAUW gewerkt aan de ontwikkeling van een prototype van de Klimaatbank. Binnen het project is 

nauw samengewerkt om de verschillende sporen (beschreven in paragraaf 1.4) binnen de Klimaatbank en 

KnoopXL goed op elkaar te laten aansluiten. Via werksessies met RHDHV, Sweco, TAUW en de 

gemeente Eindhoven zijn de uitgangspunten, de methode en het eindproducten ontwikkeld.  



 

 6/45  

 

Kenmerk R001-1277653LVA-V03-sal-NL 

 

 

Naast de interne werksessies zijn de stakeholders binnen het gebiedsproces van KnoopXL om ook de 

input en belangen mee te nemen in de Klimaatbank. 

Een apart spoor was de samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/E). De TU/E heeft 

onderzoek gedaan naar een waardensysteem voor klimaatadaptieve kwaliteit als onderdeel van de 

Klimaatbank. 
 

1.4 Inhoud van dit rapport 

Bij de ontwikkeling van het prototype van de Klimaatbank onderscheiden we drie sporen: 

1. De klimaatopgave en oplossingen in het gebied. Hiervoor wordt een methode ontwikkeld die 

gestructureerd en onderbouwd aangeeft hoe groot de opgave is en met welk type maatregelen deze 

kan worden ingevuld 

2. De klimaatbank. Hiervoor is een rekentool ontwikkeld en een handelssysteem bedacht dat ervoor zorgt 

dat handel en/of verrekening mogelijk is in de klimaatopgave van het gebied 

3. Het gebiedsproces. Hiervoor wordt gekeken naar de partijen die actief zijn in het gebied en wordt bij al 

gaande processen aangesloten om tot uitvoering van de Klimaatbank te komen. Het gebiedsproces is 

gestart in januari 2021 
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2 Spoor 1: Klimaatopgave en inrichtingsscenario’s 

Een heldere bepaling van de klimaatopgave én bouwopgave is essentieel om de noodzaak voor de 

klimaatbank te onderbouwen. Op basis van de klimaatopgave is het mogelijk oplossingen te ontwikkelen 

die recht doen aan de klimaatopgave en passen in de ontwikkeling. Dit hoofdstuk gaat in op de bepaling 

van de klimaatopgave en beschrijft een eerste richting voor de inrichtingsscenario’s. 

 

2.1 Basisinformatie 

De analyse en oplossingen zijn gebaseerd van de huidige ontwerpen, het beleid van Eindhoven en de 

input vanuit overleggen. Het gaat om de volgende informatie: 

• Ontwerp en gebiedsontwikkeling: 

- Ontwikkelvisie & ontwikkelkader Fellenoord, Internationale KnoopXL, KCAP, oktober 2020 

- Circulaire gebiedsontwikkeling en nulmeting en ontwikkelvisie voor de Internationale KnoopXL, 

Metabolic, mei 2019 

- Ontwikkelperspectief 2040 Centrum Eindhoven, POSAD MAXWAN, TAUW, Goudappel Coffeng, 

april 2020 

- Masterplan stedebouw KnoopXL, KCAP, oktober 2020 

- Massa raamwerk en clusters, KCAP, oktober 2020 

- Ontwikkelclusters, KCAP, oktober 2020 

• Beleid en uitgangspunten: 

- Rekentool Klimaatopgave, gemeente Eindhoven, https://rekentool.eindhovenduurzaam.nl/, 

gebruikt vanaf september 2020 

- Klimaatrobuust bouwen, gemeente Eindhoven, https://www.eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-

bouwen, gebruik vanaf september 2020 

- Beslisboom opgave wateroverlast openbare ruimte, gemeente Eindhoven, gebruikt vanaf 

september 2020 

• Achtergrondinformatie gebied KnoopXL: 

- Onderzoek grondwaterstromingspatroon Eindhoven Centrum-Noord, Grontmij, juni 2015 

- Grondwater meetpunten, https://grondwater.webscada.nl/eindhoven/, gebruikt vanaf september 

2020 

• Achtergrondinformatie klimaatscenario’s en -adaptatie: 

- Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer, KNMI & STOWA, 2019 

- De hittebestendige stad, Hogeschool van Amsterdam & Wageningen University, mei 2020 

 

2.2 Gebiedseigenschappen 

 

Huidige situatie 

Het plangebied van Knoop XL ligt ten noorden van station Eindhoven centraal en is circa 38 hectare groot. 

Het gebied bestaat in de huidige situatie uit een verhard stationsgebied met kantoren en andere 

voorzieningen. Het gebied wordt verder gedomineerd door infrastructuur, zoals de 2x driebaansweg van de 

Fellenoord en de brede toeleidende wegen als de Professor Dorgelolaan, de Kennedylaan en de 

Montgomerylaan.  
  

https://rekentool.eindhovenduurzaam.nl/
https://www.eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-bouwen
https://www.eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-bouwen
https://grondwater.webscada.nl/eindhoven/
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In het plangebied is een groene zone aanwezig in het westen van het gebied rondom het Dommeldal. Het 

plangebied is ingedeeld in 11 ontwikkelclusters die stapsgewijs ontwikkeld worden tot een aantrekkelijk 

gebied voor wonen, werken en verblijven. 

 

 

Figuur 2.1 Huidige situatie van het plangebied van KnoopXL met clusters en oppervlakten van clusters 

 

Het plangebied is in de ontwikkelvisie voor KnoopXL verdeeld in het raamwerk (de hoofd(infra)structuur in 

de openbare ruimte) en 11 clusters. Figuur 2.1 geeft met de rode lijnen de grenzen van het plangebied en 

de clusters aan. Het huidige ruimtegebruik van de clusters (exclusief het raamwerk) is opgenomen in tabel 

2.1. In de openbare informatie bronnen is geen landgebruik weergegeven voor private terreinen. Daarom is 

aan de hand van luchtfoto’s vastgesteld wat verhard en onverhard oppervlak is. De gebouwen zijn uit de 

BAG gehaald. In de tabel is te zien dat in de clusters 4 en 9 een groot groen oppervlak aanwezig is. In de 

afbeelding is dit niet te zien, omdat hier alleen de bebouwing en het maaiveld is weergegeven. De overige 

clusters zijn grotendeels verhard. In deze analyse is nog geen oordeel gegeven over de kwaliteit van het 

groen binnen de clusters voor klimaatadaptatie (hittestress) en/of ruimtelijke kwaliteit. 
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Tabel 2.1 Overzicht oppervlakte verdeling binnen de clusters in KnoopXL 

Cluster Totaal [m2] Verharding [opp.] Gebouw [m2] Groen [m2] 

1 23.237 12.947 8.563 1.727 

2 7.887 4.921 2.462 504 

3 31.205 21.209 9.773 223 

4 21.998 8.449 6.552 6.996 

5 21.136 8.512 11.051 1.573 

6 21.482 17.355 3.742 385 

7 21.096 11.518 9.578 0 

8 10.891 6.312 3.872 706 

9 32.966 16.487 5.390 11.089 

10 5.280 2.377 538 2.366 

11 1.152 720 0 432 

 

De oppervlakteverdeling binnen het raamwerk is uit de BGT en de TOP10NL vastgesteld. In tabel 2.2 is 

een overzicht te zien van de oppervlakteverdeling. Te zien is dat er veel onverhard oppervlak (+/- 36 %) 

aanwezig is in het projectgebied, dat met name wordt veroorzaakt door de zone aan de Dommel en de 

groene middenbermen van de diverse hoofdwegen (vooral Fellenoord, de Kennedylaan en de Prof. 

Dorgelolaan). 

 

Tabel 2.2 Overzicht oppervlakte verdeling binnen het raamwerk 

Raamwerk Oppervlakte [m] 

Wegen 100.746 

Water 3.833 

Loofbos/bomen 7.831 

Gras 40.852 

Overig 24.536 

Spoor 10.329 

Totaal 188.127 

  

Verhard 113.014 

Onverhard 64.784 

Totaal 177.798 

 

Het verschil van ruim 10.000 m2 tussen de eerste bepaling van het raamwerk komt door het dubbel tellen 

van functies op een locatie waar sprake is van dubbel ruimtegebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

Dommel en het spoor. Het totaaloppervlak van 177.798 m2 is leidend voor het vervolg. 

 

Bodem en watersysteem 

KnoopXL ligt op een laag punt binnen de centrumring van Eindhoven, nabij de Dommel. De Dommel kent 

er een fluctuerend waterpeil rond ongeveer NAP +13,5 m. Verder zijn rondom Fellenoord (meerlaagse) 

ondergrondse constructies (kelders, tunnels e.d.) aanwezig. Het hoge grondwater en de beperkte ruimte in 

de bodem zijn bepalend voor de inrichting van KnoopXL en de haalbaarheid van maatregelen.  
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Het gebied is hydrologisch in te delen in drie delen: 

• Campus-hoog: het gebied ten oosten van de Dommel ligt op circa NAP 17,5 m en hoger. Dit gebied 

kan onder natuurlijk verval water afvoeren richting de Dommel 

• Fellenoord-hoog: het gebied ten westen van de Dommel ten noorden van de Fellenoord ligt op circa 

NAP 18 m. Dit gebied kan onder natuurlijk verval water afvoeren richting de Dommel 

• Fellenoord-laag: het gebied ten zuiden van de Fellenoord ligt laag op circa NAP 15,0 m en kan niet op 

natuurlijke wijze water afvoeren naar de Dommel. De lage ligging zorgt voor hoge grondwaterstanden 

in dit deelgebied 

 

 

2.3 Uitgangspunten opgave Klimaatbank 

De klimaatopgave is voor het raamwerk en de clusters bepaald, zodat uitwisseling in de klimaatbank 

mogelijk is. De opgaven is opgedeeld in drie thematische delen: 

Wateroverlast:  

1. Gebaseerd op de rekentool van de gemeente Eindhoven voor de clusters 

2. De beslisboom voor de openbare ruimte van de gemeente voor het raamwerk 

 

Hitte: gebaseerd op het groenbeleidsplan van de gemeente Eindhoven en het onderzoek van de 

Hogeschool van Amsterdam en de Wageningen Universiteit over het hittebestendig inrichten van stedelijke 

gebieden.  

Droogte: gebaseerd op het groenbeleidsplan van de gemeente en de beslisboom van de gemeente voor 

de openbare ruimte. 

Fellenoord-hoog 

Campus-hoog 

Fellenoord-laag 

Figuur 2.2 Indeling hydrologische gebieden 
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In de Klimaatbank hanteren we in aanvulling hierop de volgende uitgangspunten:  

• Het hele gebied binnen KnoopXL wordt als opnieuw in te richten beschouwd, behalve bij behoud van 

het bestaande vastgoed: 

- In de huidige situatie is in KnoopXL veel verharding aanwezig. Als alleen rekening gehouden 

wordt met verhardingstoename (zoals het uitgangspunt is in de Keur van het waterschap), leidt dit 

tot een lage extra bergingsopgave vanuit beleid/regelgeving. Om de klimaatopgave doelmatig in te 

vullen en in te spelen op de intensere buien en langere periodes van hitte en droogte wordt de 

toekomstige inrichting van KnoopXL als nieuw beschouwd bij sloop/nieuwbouw en herinrichting 

van de buitenruimte. Dit is geborgd in het beleid en het paraplubestemmingsplan van de 

gemeente Eindhoven 

• Huidig beleid voor waterberging en groen zorgt voor borging: 

- Indien een gebiedspartner zich niet aansluit bij de Klimaatbank is het huidige beleid van de 

gemeente Eindhoven de terugvaloptie. Het beleid voor waterberging is juridisch geborgd. Het 

groenbeleid kent geen juridisch harde verplichting. Dit is een achilleshiel. De uitdaging is de 

Klimaatbank aantrekkelijker te maken dan het huidige beleid 

 

Wateroverlast: voorkomen van schade bij extreme neerslag 

Dit zijn de belangrijkste beleidsbepalingen en uitgangspunten voor de klimaatbank voor wateroverlast: 

• Primair doel van het wateroverlastbeleid is dat er geen schade optreedt aan panden en voorzieningen 

bij extreme neerslag 

- Definitie: bij een maatgevende extreme bui staat er geen hemelwater tegen de gevel van een 

pand aan. De inpandige en ondergrondse voorzieningen, inrichting van het maaiveld en de 

drempelhoogte hebben hier invloed op 

• Een bui van 60mm in 1 uur is de ondergrens voor de bergingsopgave per vierkante meter verhard 

oppervlak: 

- 60 mm is het huidige beleid geborgd in de rekentool via het paraplubestemmingsplan. Omdat de 

rekentool Klimaatopgave Eindhoven een hogere of lagere bergingsopgave geeft voor specifieke 

oplossingen – er zit een korting ingebouwd voor oplossingen die ook vergroenen - wordt voor de 

opgave een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 

• In beeld brengen potentiële extra waterberging voor extreme neerslag: 

- Gezien de nieuwe landelijke inzichten en standaarden die aangeven dat extreme neerslag 

toeneemt (70mm en meer) wordt ook in beeld gebracht hoe de inrichting presteert als er een 

zwaardere bui valt 

• Onderscheid maken tussen primaire en secundaire waterberging in de inrichtingsprincipes:  

- Primaire waterberging is een voorziening die specifiek bedoeld is om water te bergen en 

secundaire waterberging is een type landgebruik dat kan dienen als waterberging maar normaal 

een andere primaire functie heeft. 
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• Vanwege de hoogbouw is het hemelwater dat afstroomt van daken én gevels belangrijk: 

- Het hemelwater van de gevels en daken afkomt wordt als oppervlak meegenomen in de rekentool 

van de gemeente Eindhoven voor het bepalen van de wateropgave van de ontwikkelclusters 

 
Hitte: beperken van gevolgen van extreme hitte 

Dit zijn de belangrijkste beleidsbepalingen en uitgangspunten voor de klimaatbank voor hitte: 

• Primair doel is de gevolgbeperking van hitte; 

- Omdat de luchttemperatuur op de schaal van KnoopXL beperkt te beïnvloeden is, richt de 

klimaatopgave zich niet op de luchttemperatuur, maar op lokale gevolgbeperking via verlagen van 

de gevoelstemperatuur door meer groen, schaduw en het creëren van een kortere afstand tot een 

koelte plek. De inrichting en het ontwerp hebben hier invloed op. 

• De capaciteit van de groenvoorzieningen moet afgestemd zijn op het toekomstige aantal inwoners en 

gebruikers, uitgaande van 8 m2 per woning + 10% van het BVO (huidig beleid); 

- Het groenbeleidsplan van de gemeente uit 2017 benoemt op een extra groenoppervlak van 4 tot 8 

m2 per extra woning. Binnen de Klimaatbank stellen we de ondergrens op 8 m2, zoals vastgelegd 

in het ontwikkelperspectief voor het centrum. In de waardering van de Klimaatbank wordt een 

mechanisme opgenomen om invulling te geven aan deze 8 m2, waarbij we de mogelijkheid van 

meervoudig ruimtegebruik open houden bijvoorbeeld ruimtegebruik onder bomen, of gebruik van 

groenzones voor infiltratie 

• De focus binnen de Klimaatbank ligt op de buitentemperatuur (uitgangspunt klimaatbank); 

- De binnentemperatuur binnen de panden van KnoopXL is geen onderwerp binnen de 

Klimaatbank. Deze opgave is onderdeel van het ontwerp van de gebouwen en van het 

energiesysteem voor het gebied. De klimaatbank richt zich op de openbare ruimte en de 

buitenruimte van clusters en de samenhang ervan met het bodem-, water-, ecosysteem  

• Een koelteplek is vanuit elk pand binnen 300 meter lopen beschikbaar, is minimaal 200 m2 groot, heeft 

een gevoelstemperatuur van <35 graden Celsius en is publiek toegankelijk (uitgangspunt klimaatbank); 

- Vanuit het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Wageningen Universiteit komt 

voort dat dit de maximale afstand moet zijn voor mensen om een koelteplek te kunnen bereiken 

• Er is op het heetst van de dag ook op loop- en fietsgebieden in buurten voldoende schaduw. Het 

beleid hiervoor is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan van de gemeente Eindhoven waarin 

wordt gestreefd naar minimaal 40% schaduw op loopgedeelten tussen 12.00 en 16.00 uur in de 

zomer(klimaatadaptatiemonitor label b)(uitgangspunt klimaatbank); 

- Het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Wageningen Universiteit geeft aan op 

loop- en fietspaden minimaal 40 % schaduw aanwezig moet zijn, idealiter is dit schaduw van groen 
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Droogte: vasthouden van water voor droge perioden 

Hieronder volgen de belangrijkste elementen en begrippen van het huidige beleid ten aanzien van droogte: 

• Primair doel is het verhogen van de 'sponswerking' van het gebied; 

- De bedoeling is het beter benutten van de bodem gericht op het infiltreren van het hemelwater, 

maar daarnaast ook het vasthouden van het hemelwater in de bodem voor droge periodes 

• Waterkwaliteit wordt binnen KnoopXL nog niet beschouwd, omdat dit geen ordenend principe op 

gebiedsniveau is. Bij het ontwerp wordt het wel betrokken door rekening te houden met doorgaande 

waterstructuren, voorkomen van stilstaand water en een minimale omvang van waterpartijen 

• Bodemdaling is geen opgave in het gebied 

• De sponswerking is vertaald naar een eis om 10 % minder verharding toe te passen dan in de huidige 

situatie. Door het oppervlak verharding te verminderen, wordt ook de bergingsopgave lager. Deze eis 

dient vooral om water vast te houden in de bodem of andere voorziening;  

- Droogte is een toenemend probleem, omdat de droge periodes langer zijn en verdamping 

toeneemt. Het vasthouden van water geeft invulling aan de sponswerking. Deze richtlijn van 10 % 

minder verharding is geborgd in het GRP van de gemeente Eindhoven 

• Bij groeninrichting rekening houden met de droogtebestendigheid van de vegetatie 

 

2.4 De opgave 

Samengevat is de klimaatopgave voor KnoopXL vertaald naar de onderstaande eisen voor de 

Klimaatbank, gebaseerd op het huidige beleid en enkele aanvullende uitgangspunten:  

• Wateroverlast: 

- Per vierkante meter verhard oppervlak (voor her in te richten gebied) geldt een vaste 

bergingsopgave van 60 mm. Voor deze bergingsopgave is met de rekentool en de beslisboom 

voor openbare ruimte van de gemeente Eindhoven een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hierbij is 

het midden-scenario overgenomen 

• Hitte: 

- Op gebiedsniveau is er een koele plek op maximaal 300 meter loopafstand van elk pand 

- Voor elke nieuwe woning wordt 8 m2 groen toegevoegd 

• Droogte: 

- Binnen het plangebied van KnoopXL is na herontwikkeling 10 % minder verharding aanwezig dan 

in de huidige situatie. Deze opgave is alleen van toepassing voor het raamwerk, omdat de clusters 

een grote extra groenopgave hebben door extra woningen 
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Figuur 2.3  

 

Samenvattende tabel 

De totale opgave is berekend per cluster en weergegeven in onderstaande tabel. De waterbergingsopgave 

uit de rekentool is afhankelijk van de gekozen oplossing. De bergingsopgave midden gaat uit van het 

midden-scenario’s voor waterberging in deze tool. 

 

Tabel 2.3. Waterberging- en groenopgave per cluster en raamwerk 

Planonderdeel Oppervlak [m2] Aantal extra 

woningen 

Percentage 

verhard 

raamwerk en 

percentage 

gebouw clusters 

Extra 

groenopgave 

Bergingsopgave 

midden [m3] 

Raamwerk 177.798 - 64 11.301 6.781 

      

Cluster 1 23.237 770 53 6.160 889 

Cluster 2 7.887 350 70 2.800 390 

Cluster 3 31.205 623 45 4.984 1.131 

Cluster 4 21.998 910 66 7.280 1.073 

Cluster 5 21.136 1036 80 8.288 1.085 

Cluster 6 21.482 588 40 4.704 677 

Cluster 7 21.096 385 48 3.080 781 

Cluster 8 10.891 448 57 3.584 428 

Cluster 9 32.966 826 48 6.608 1.220 

Cluster 10 5.280 154 41 1.232 186 

Cluster 11 1.152 119 100 952 94 

Totaal 376.126 6209 - 60.973 14.733 

N.B.1: bestaande verharding in het raamwerk is 113.010 m2
→ 10 % minder: 11.301 m2 

N.B.2:  het percentage toekomstige bebouwing is bepaald in overleg met de planeconoom van de gemeente 
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Belangrijke aanvulling op tabel 2.3 is de kwaliteit van het groen. In de huidige situatie is groen aanwezig, 

maar dit groen is van een lage kwaliteit. Dit houdt in dat het groen niet bereikbaar is, niet bijdraagt aan een 

gezondere leefomgeving en niet voor verkoeling zorgt tijdens hitte. In paragraaf 3.5.1 wordt ingegaan op 

de waarde van het groen. De groenopgave in de tabel gaat uit van hoogwaardig groen dat bijdraagt aan de 

leefomgeving, klimaatadaptatie en/of de biodiversiteit. 

 

2.5 Inrichtingsscenario’s spoor 1 

 

Invulling opgave 

De klimaatopgave voor Knoop XL is substantieel. Vooral de groenopgave van ruim 6 hectare op een 

plangebied van 38 hectare heeft grote ruimtelijke impact. Daarnaast vraagt de wateropgave om het maken 

van ruimte voor vasthouden, bergen en afvoeren. In de inrichtingsscenario’s is het de uitdaging om de 

opgave voor groen en water in te passen in de ontwerpen en waar mogelijk te combineren met elkaar en 

andere opgaven in een oplossing 

 

Handelingsperspectief voor groenopgave 

Tijdens afstemming met het Gebiedsteam Knoop XL bleek dat de groenopgave van ruim 6 hectare als 

grote uitdaging wordt ervaren. Om handelingsperspectief te bieden is het voorstel een voorkeursvolgorde 

te hanteren om de opgave een plek te geven: 

1. Nieuw groen op maaiveld in het raamwerk en in clusters 

2. Groen op daken en binnenterreinen van vastgoed toevoegen 

 

Als de eerste optie niet mogelijk is, komt optie 2 in beeld. In tabel 2.4 is voor de clusters en het raamwerk 

berekend wat de benodigde ruimte is. De percentages geven per planonderdeel aan hoeveel % nodig is 

om volledig invulling te geven aan de opgave. Een percentage van meer dan 100 % geeft aan dat meer 

dan 100 % van het beschikbare oppervlak nodig is en het planonderdeel afzonderlijk onvoldoende ruimte 

heeft om in de opgave te voorzien. Hieronder worden de verschillende onderdelen van de tabel toegelicht: 

• Groenopgave te realiseren: groenopgave die volgt vanuit de ontwikkelingen met de gestelde 

uitgangspunten; 

• Groen bestaand te houden: is het huidige groen aanwezig in de clusters of raamwerk dat 1 op 1 qua 

oppervlak moet terugkomen; 

• Realiseren op maaiveld: het percentage van het maaiveld dat nodig is om aan de groenopgave te 

voldoen. Bij een percentage van >100% houdt dit in dat het oppervlak van het maaiveld niet genoeg 

oppervlak heeft om de groenopgave in te borgen; 

• Realiseren op het dak: het percentage van de daken in de clusters dat nodig is om aan de 

groenopgave te voldoen. Bij een percentage van >100% houdt dit in dat het oppervlak van de daken 

niet genoeg oppervlak heeft om de groenopgave in te borgen; 

• Realiseren op maaiveld en dak: het percentage van het oppervlak van het maaiveld en de daken 

samen dat nodig is om aan de groenopgave te voldoen. 
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Tabel 2.4. Handelingsperspectief groenopgave 

Planonderdeel Oppervlak 

[m2] 

Bebouwd 

toekomst 

[m2] 

Groen-

opgave te 

realiseren 

[m2] 

Groen 

bestaand 

te 

behouden 

[m2] 

Realiseren 

op maaiveld 

[% van 

oppervlak] 

Realiseren 

op dak 

[% van 

oppervlak] 

Realiseren 

op maaiveld 

en dak 

[% van 

oppervlak] 

Raamwerk 177.798 0 11.301 64.784 43% 0 43% 

Cluster 1 23.237 12.316 6.160 1.727 72% 64% 22% 

Cluster 2 7.887 5.521 2.800 504 140% 60% 25% 

Cluster 3 31.205 14.042 4.984 223 30% 37% 12% 

Cluster 4 21.998 14.518 7.280 6.996 191% 98% 39% 

Cluster 5 21.136 16.909 8.288 1.573 233% 58% 26% 

Cluster 6 21.482 8.593 4.704 385 39% 59% 17% 

Cluster 7 21.096 10.126 3.080 0 28% 30% 10% 

Cluster 8 10.891 6.208 3.584 706 92% 69% 25% 

Cluster 9 32.966 15.824 6.608 11.089 103% 112% 36% 

Cluster 10 5.280 2.165 1.232 2.366 115% 166% 48% 

Cluster 11 1.152 1.152 952 432 n.v.t. 120% 60% 

Totaal 376.126 107.372 60.973 90.785 56% 141% 31% 

 

Twee rekenvoorbeelden: 

• Raamwerk:  

- Op maaiveld: bestaand groen plus extra groen (64.784 + 11.301) en dan gedeeld door 

totaaloppervlak (177.798) geeft 43 % 

- Opwaardering: extra groen (11.301) gedeeld door bestaand groen (64.784) geeft 17 % 

• Cluster 9:  

- Op maaiveld: extra groen plus te behouden groen (6.608+11.089) en dan gedeeld door 

totaaloppervlak min (32.966 – 15.824) geeft 103 % 

- Op daken: extra groen plus te behouden groen (6.608+11.089) en dan gedeeld door bebouwd 

oppervlak (15.824) geeft 112 % 

 

Het is duidelijk dat het realiseren van de groenopgave op maaiveld of dak alleen niet mogelijk is vanwege 

een gebrek aan ruimte. 56 % van de totale planruimte op maaiveld zou nodig zijn of 141 % van het dak in 

het totale plangebied. Door in te zetten op meervoudig ruimtegebruik, verevening van de opgave via de 

klimaatbank en het kiezen voor een combinatie van groen op daken, binnenterreinen, maaiveld en 

opwaardering van bestaand groen is de opgave goed in te vullen. Ook ontstaat hiermee een kans voor het 

ontwikkelen van een aantrekkelijk, groen hoogstedelijk gebied. 

 

De klimaatadaptieve opgave betekent een grote ruimtevraag voor het raamwerk en de clusters. De 

ruimtevraag varieert per cluster, maar samenwerking tussen de clusters en het raamwerk is essentieel om 

de opgave ook in te passen. De Klimaatbank is een belangrijk middel om deze opgaven inzichtelijk te 

maken, te kunnen verhandelen en zo de gebiedskwaliteit te vergroten. 
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2.5.1 Schets oplossingen  

Er zijn eerste schetsen voor de inrichtingsscenario’s gemaakt om voorbeelden te geven hoe de opgave 

kan worden vertaald naar maatregelen die meerwaarde bieden voor het gebied. Door deze oplossingen te 

koppelen aan de klimaatbank worden deze ruimtelijk haalbaar. Als basis is de indeling van de kavels en 

het raamwerk gebruikt, zoals opgenomen in het stedenbouwkundig traject. Er zijn twee dwarsprofielen en 

een bovenaanzicht geschetst om de kansen en beperking in capaciteit (m3 water en m2 groen) en kwaliteit 

(de waardering in samenhang met spoor 2) van maatregelen in beeld te brengen. 
 

Dommelvallei 

De eerste uitwerking richt zich op de Dommelvallei. Hier bevindt zich een van de voorlopers: cluster 9A en 

het initiatief van de Dutch Mountains. Op deze plek is er een kans om de bestaande Dommelvallei te 

versterken, en groen en water toe te voegen binnen de context van het deelgebied Campushoog.  

De uitdaging hier is een voorstel te doen hoe het water en groen, in het raamwerk, cluster en gebouw 

elkaar kunnen versterken.

 

 

Het dwarsprofiel voor de Dommelvallei gaat uit van het toevoegen van een watergang parallel aan de 

Dorgelolaan. Deze watergang vervangt de bestaande duiker en zorgt voor een beleefbaar watersysteem 

met meer waterberging. Door de afwatering van het dakoppervlak aan te sluiten op de watergang, ontstaat 

er een kans voor een geïntegreerd watersysteem. Vanwege het hoogteverschil met de Dommel is er ook 

een kans om een cascade te creëren richting de lager gelegen Dommel. De bestaande parkeerplaats bij 

de Dommel geeft ruimte om een koele plek te creëren met ruimte voor schaduw, groen, en ontmoeting. 
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Deze optie geeft aantoonbaar invulling aan een deel van de groen-wateropgave. Dit blijkt uit de volgende 

voorbeeldberekening voor deze maatregelset van een watergang en een koele plek in de Dommelvallei. 

 

Tabel 2.5 Voorbeeldberekening uitwerking Dommelvallei 

Wateropgave Groenopgave 

Toevoegen watergang langs Dorgelolaan: 5 m x 400 m = 2.000 m2 Toevoegen koele plek voor parkeerplaats: 3.300 m2 

Peilstijging: 0,5 m Percentage verharding: 20 % 

Extra waterberging: 1.000 m3 Extra groen: 2.640 m2 

 

Door een belangrijk deel van de opgave op maaiveld in het raamwerk te realiseren, dragen de maatregelen 

bij aan de kwaliteit van het gebied en zijn van meerwaarde voor alle Eindhovenaren. Rondom cluster 9 

speelt wel de vraag wat de uitgangssituatie voor groen is. Naast 8 m2 extra per woning vereist het beleid 

ook behoud van bestaand groen. In de huidige situatie is er veel groen aanwezig dat dus moet worden 

behouden. Dit kan op plotniveau tot knelpunten leiden.  

 

Dwarsprofiel van Fellenoord 

De tweede uitwerking is gedaan voor het Dwarsprofiel van het Fellenoord. Dit dwarsprofiel heeft een link 

met cluster 2 (Holiday Inn). In het Fellenoord komen ook de waterdeelgebieden Fellenoord hoog en laag 

samen. Anders dan bij de Dommelvallei is het in dit deel van het plangebied veel drukker in de ondergrond 

en bovengrond. Juist in dit profiel is er een sterke noodzaak voor groen- en waterstructuur. Alleen dan is er 

uitwisseling van (overtollig) water, een aantrekkelijke verbinding naar de Dommelvallei en station en een 

gezonde en groene verblijfskwaliteit mogelijk. 
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Het voorstel gaat uit van een profiel dat 5 meter breder is dan het basisprofiel van 40 meter. Door 

verbreding van het basisprofiel ontstaat er ruimte voor een stadsgracht van 8 meter met een groene 

verblijfszone. De diepte van de watergang en de grootte van de bomen moet worden afgestemd op de 

ondergrondse ruimte in het profiel.   

 

Deze optie geeft voor een belangrijk deel invulling aan de groen-wateropgave rondom de Fellenoord. Dit 

blijkt uit de volgende voorbeeldberekening: 

 

Tabel 2.6 Voorbeeldberekening uitwerking Fellenoord 

Wateropgave Groenopgave 

Toevoegen watergang of wadi: 8 m x 500 m = 4.000 m2 Toevoegen groene corridors Fellenoord: 10 x 500 m2 = 5.000 m2 

Peilstijging: 0,5 m Schatting % bestaand groen: 50 % 

Gecreëerde waterberging: 2.000 m3 Gecreëerd groen: 2.500 m2 

 

Hoewel de berekening laat zien dat de water- en groenopgave een plek kan krijgen in het profiel van de 

Fellenoord. Voor daadwerkelijke realisatie is het echter noodzakelijk om of het profiel van de Fellenoord te 

verbreden en minder ruimte te houden voor verharding en verkeer. De druk vanuit verkeer is echter groot, 

waardoor het in dit gebied complexer is om ruimte te maken en houden voor groen en water. 
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2.6 Lessen 

In spoor 1 zijn een aantal specifieke lessen voor de uitwerking en borging van het ruimtelijke deel van de 

klimaatbank: 

1. Inhoudelijk bijdragen aan het integrale ontwerpproces op het juiste detailniveau: de voorstellen en 

analyses voor de klimaatbank moeten aansluiten bij de snelheid en het detailniveau van het integrale 

ontwerpproces om het juiste uitwerkingsniveau te bieden. Het ontwerpproces van KnoopXL bevindt 

zich in de vroege planvormingsfase. Dit betekende dat de bijdrage van de klimaatbank zich moest 

richten op het in beeld brengen van de ruimtelijke ontwerpopgave en een eerste beeld van 

oplossingen moest bieden. Zo werd beleid concreet in m2 groen en m3 water uitgedrukt en zijn 

structurende groen en waterstructuren ontwikkeld. Bij afstemming  met het integrale ontwerpproces 

worden de knelpunten en kansen duidelijk, bijvoorbeeld de afhankelijkheid van keuzes in de  

mobiliteitsstructuur (versmalling wegen voor meer groen en water) en de verdeling van de beperkte 

ruimte op openbaar en uitgeefbaar gebied. Dit ontwerpproces is ook in 2021 gaande en daarom is het 

essentieel ook actief aangehaakt te blijven 

2. Afstemmen van uitwerksnelheid en raakvlakken met het integraal ontwerp- en besluitvormingsproces 

bepalend voor de voortgang: aanvankelijk lag het uitwerkingstempo en de planning van de 

klimaatbank hoger dan het integrale ontwerpproces. De volledige uitwerking van de klimaatbank 

tussen september en december 2020 paste niet op de bestuurlijke besluitvorming en de voortgang in 

het ontwerpproces. Dit is tijdens de uitwerking van de klimaatbank ondervangen door afstemming te 

zoeken op verschillende niveaus: voor de politieke besluitvorming bij het gebiedsteam (ambtelijk 

besluitvormend overleg), voor het integrale ontwerptraject bij stedenbouwkundige overleggen 

(ontwerpend overleg), voor de inhoudelijke afstemming van raakvlakken met andere inhoudelijke 

disciplines bij ontwerpateliers(integrerend en agenderend overleg) 

3. Behoefte aan een integraal afwegingskader voor alle duurzaamheidsthema’s: klimaatadaptatie is een 

van de opgaven die in de ontwikkeling van de internationale knoopXL een plek moeten krijgen, naast 

bijvoorbeelde de energietransitie, de mobiliteitstransitie en gezonde verstedelijking. De integrale 

ontwikkeling heeft in de huidige planfase behoefte aan een integrale afweging van beleidsambities en 

ontwerpkeuzes waarbij een verhandelings-/vereveningsinstrument als een klimaatbank ook 

doorontwikkeld zou kunnen worden voor andere beleidsthema’s. Naast het stedenbouwkundige 

ontwerpproces, kan het aankomende proces voor de milieu-effectrapportage kan hier een rol inspelen. 

 

2.7 Doorkijk naar implementatie 

In september 2021 is het masterplan klimaatadaptatie gestart voor KnoopXL.  Het masterplan neemt de 

lessen en uitgangspunten vanuit de Klimaatbank mee en geeft concreet invulling aan klimaatadaptatie. Het 

masterplan brengt ruimtebeslag en de meerwaarde van klimaatadaptatie inzichtelijk via een ontwerp voor 

groen, (grond)waterhuishouding en riolering op het niveau van een schetsontwerp. Daarbij houdt het 

masterplan ook rekening met de druk in de boven- en ondergrond. Het masterplan focust op het raamwerk, 

maar brengt ook de mogelijkheden in beeld om een deel (maximaal 50 %) van de opgave van de clusters 

in het raamwerk een plek te geven. Hiermee wordt de potentiële mogelijk verhandelbare groen en 

wateropgave duidelijk. Het masterplan wordt als bouwsteen afgewogen in het integrale ontwerpproces van 

het Raamwerk van Knoop XL.  
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3 Spoor 2: Klimaatbank 

3.1 Algemene uitleg 

Met de Klimaatbank moet (doelstelling 1) de financiële kant 

van klimaatadaptatie inzichtelijk worden gemaakt en moet 

(doelstelling 2) een structuur worden geboden om (financiële) 

uitwisseling plaats te laten vinden van de klimaatopgave. De 

klimaatopgave voor het te ontwikkelen gebied is hierin de 

basis, deze wordt gegeven door de beleidseisen vanuit de 

gemeente en de mogelijkheden die er zijn om hier binnen de 

plannen van de projectontwikkelaars invulling aan te geven 

(spoor 1). Om dit uit te werken moet onderscheid worden 

gemaakt tussen de clusters (de ontwikkelvelden) en het 

raamwerk (de hoofdinfrastructuur en de hoofdstructuur voor groen en water). De beleidseisen hiervoor zijn 

verschillend en uitwisseling is in verschillende mate mogelijk. 

 

De wens is om de Klimaatbank niet alleen kwantitatief te benaderen (het uitruilen van hoeveelheden) maar 

ook een stimulans in te bouwen om bij te dragen aan de kwaliteit van groen- en waterstructuren 

(doelstelling 3). De Ontwikkelvisie Fellenoord is de basis om te toetsen op deze kwaliteit.  

 

3.2 Voorstudie: lessen van andere ‘banken’ 

In bijlage 2 staat een beschrijving van verschillende ‘banken’ die worden gebruikt bij 

gebiedsontwikkelingen. Uit de voorbeelden is te halen dat er heel verschillende doelen zijn, een 

verschillende mate van sturing is en de financiële afhandeling op een wisselende manier gebeurd. Kortom, 

er is veel vrijheid bij de invulling van een klimaatbank.   

 

3.3 Van lokale beleidseisen tot maatregelen 

Met de Klimaatbank kan een geoptimaliseerde invulling van de beleidseisen worden bereikt, namelijk het 

invullen van de volledige klimaatopgave op een manier die bijdraagt aan de kwaliteit van het gebied. Hier is 

eerst een goede analyse van het projectgebied voor nodig om de klimaatopgave en de mogelijke 

maatregelen te bepalen – dit is verkend in spoor 1 en moet worden uitgewerkt in de integrale planvorming - 

, daarna kan uitwisseling plaatsvinden tussen de deelnemende partijen. In dit hoofdstuk gaan we in op: 

• De klimaatopgave die in de Klimaatbank wordt opgenomen 

• De berekening van indicatieve kosten om  Knoop XL klimaatbestendig in te richten 

• Het bepalen van de een referentieprijs voor handel in de klimaatopgave 

• En hiermee het bepalen van de handelsmogelijkheden binnen de Knoop XL 

 

Deze stappen volgen de lijn van het prototype van de Klimaatbank, die als Excelmodel is gebouwd. Hierin 

wordt in dezelfde lijn berekend welke handelsmogelijkheden er zijn binnen het gebied.  
  

Karakter van de Klimaatbank 

Tijdens het project ontstond discussie over het 

karakter van de Klimaatbank: is het een 

handelsplatform of  een vereveningsfonds? 

Uiteindelijk is het een combinatie geworden. 

Handel is alleen mogelijk als gebieden in 

dezelfde periode worden ontwikkeld, wat vaak 

niet het geval is, en verevening is altijd mogelijk.  
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3.3.1 Rekenmethode voor opnemen van de klimaatopgave in de Klimaatbank 

De klimaatopgave wordt bepaald door de gemeentelijke beleidseisen, in hoofdstuk 2 is dit uitgewerkt. 

Samenvattend zijn de eisen dat 60mm neerslag in één uur kunnen verwerken zonder water in panden, 8 

m2 extra groen per woning aanleggen (of per + 10% extra BVO) en 10% minder verharding hebben binnen 

Knoop XL na herontwikkeling (zie hoofdstuk 2). Deze eisen zijn niet altijd uitwisselbaar, de limitering zit in: 

• Water: hoogteverschillen en de doorkruising van het gebied door de Dommel zorgen ervoor dat de 

Knoop XL in 3 gebieden moet worden beschouwd (zie figuur 2.2 paragraaf 2.2) 

• Groen: een grotere afstand tot bewoners zorgt ervoor dat de beleidseis van 300 meter tot groen niet 

meer wordt behaald. Elk cluster kan hierdoor uitwisselen met andere clusters tot een afstand van 300 

meter. 

 

De opgave voor minder 10 % verharding overlapt met de ontwikkeling van groen, daarom is deze komen te 

vervallen in de verdere uitwerking. De gehele Knoop XL is ongeveer 38 hectare groot en er worden zo’n 

6.000 woningen aangelegd, wat betekent dat er alleen voor de woningen al circa 6 hectare groen moet 

worden aangelegd. Met de aanleg van dit groen wordt de vermindering van 10 % verharding al bereikt. 

Achteraf moet er wel een toetsing plaatsvinden of er 10% vermindering van de verharding in het 

Raamwerk is bereikt. Door toepassing van de Klimaatbank is de verwachting dat de 10%-doelstelling van 

het Raamwerk sowieso wordt gehaald, daarom is ervoor gekozen om hier in de rekenmethode niet actief 

op te sturen. 
 

Per cluster is gekeken wat de bouwplannen zijn op basis van de voorlopige ontwerpen. De gemeente 

rekent in haar businesscase met verschillende vastgoedambities. Naast het basismodel en het 

ambitiemodel zoals verwoord in de ontwikkelvisie Fellenoord is er ook een model met maximaal 

laadvermogen van vastgoed berekend. De oppervlakteverdeling is per vastgoedmodel gelijk gehouden, 

omdat de verschillen in vastgoedambitie vertaald worden in extra bouwlagen. In de Klimaatbank is tot nu 

toe gerekend met het middelste scenario: het ambitiemodel. 

 

3.3.2 Indicatie kosten om Knoop XL klimaatbestendig in te richten 

Het doel voor het in beeld brengen van de indicatieve kosten voor klimaatadaptieve inrichting is om (1) te 

toetsen over financiële prikkels ontstaan om klimaatopgaven te gaan verhandelen en om (2) een basis te 

leggen voor een verrekenkosten bij verhandelen.  Om 

invulling te geven aan de klimaatopgave is een lijst met 

mogelijke maatregelen opgesteld. Per maatregel is op 

basis van expert judgement een inschatting gemaakt van 

de toepasbaarheid in het gebied. (zie tabel 3.1 voor de 

maatregelen). Door de klimaatopgave (uitgedrukt in m2 

of m3) te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs voor 

een maatregel (ook uitgedrukt in m2 of m3) komen de 

indicatieve kosten in beeld.  

 

Gebiedsfactoren als ruimtebeslag, dakoppervlak en 

infiltratiemogelijkheid in de bodem limiteren de 

toepasbaarheid van een maatregel, daarom is er per 

maatregel per cluster een maximum ingeschat. (Let op: 

in hoofdstuk 2 is ook een inschatting gemaakt van de 

De invulling van het groenbeleid nader uitwerken 

Voor waterberging is de toepasbaarheid van maatregelen 

grotendeels af te leiden uit de rekentool en de 

beslisboom, maar voor groen is de beleidsregel van 8 m2 

groen per toegevoegde woning niet in detail uitgewerkt. 

Er is bijvoorbeeld niet uitgewerkt of een m2 verticaal 

groen evenveel meetelt als een m2 horizontaal grasland, 

ook is niet uitgewerkt voor hoeveel m2 groen een boom 

meetelt (het beoogde kroonoppervlak of een indeling in 

m2 per stamgrootte). Wij hebben een voorzet gedaan 

voor de mogelijke beoordeling van een m2 groen. Dit 

behoeft nadere invulling en afstemming. 
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toepasbaarheid van maatregelen, maar deze is bedoeld om de maatschappelijke inpassing te bepalen en 

is daarom algemener van aard.) Zo kan worden bepaald met welke mix van maatregelen de klimaatopgave 

op de meest doelmatige manier kan worden ingevuld.  

 

Tabel 3-1. Maatregelentabel in Klimaatbank 

Maatregelen water Maatregelen groen 

Dakoplossingen - waterdak Dakoplossingen - groen dak (sedum) 

Dakoplossingen - groen dak (sedum) Dakoplossingen - groen dak (substraatlaag) 

Dakoplossingen - groen dak (substraatlaag) Dakoplossingen - parkdak (toegankelijk) 

Dakoplossingen - parkdak (toegankelijk) Verticaal groen 

Wadi (private ruimte) Bomen (1e Grootte) in groen (openbare ruimte) 

Groen verlagen en draineren (private ruimte) Bomen (2e Grootte) in groen (openbare ruimte) 

Water bergen op straat (private ruimte) Bomen (3e Grootte) in groen (openbare ruimte) 

Oppervlaktewater aanleggen/verbreden (private ruimte) Bomen (1e Grootte) in verharding (openbare ruimte) 

Oppervlaktewater aanleggen/bak (private ruimte) Bomen (2e Grootte) in verharding (openbare ruimte) 

Waterdoorlatende verharding (private ruimte) Bomen (3e Grootte) in verharding (openbare ruimte) 

Infiltratiekolken/-putten/-velden (private ruimte) Grasveld (openbare ruimte) 

Wadi (openbare ruimte) Beplanting (openbare ruimte) 

Groen verlagen en draineren (openbare ruimte) Bomen (1e Grootte) in groen (private ruimte) 

Water bergen op straat (openbare ruimte) Bomen (2e Grootte) in groen (private ruimte) 

Oppervlaktewater aanleggen/verbreden (openbare ruimte) Bomen (3e Grootte) in groen (private ruimte) 

Oppervlaktewater aanleggen/bak (openbare ruimte) Bomen (1e Grootte) in verharding (private ruimte) 

Waterdoorlatende verharding (openbare ruimte) Bomen (2e Grootte) in verharding (private ruimte) 

Infiltratiekolken/-putten/-velden (openbare ruimte) Bomen (3e Grootte) in verharding (private ruimte) 

 Grasveld (private ruimte) 

 Beplanting (private ruimte) 

 

De aannames en uitgangspunten voor de berekening van de indicatieve kosten verschillen per gebied en 

kunnen bij de verdere uitwerking van de Knoop XL worden verfijnd.  

 

3.3.3 Bepalen van de referentieprijs en opbouw naar de handelsprijs 

Uit de berekening van indicatieve kosten om de Knoop XL doelmatig klimaatbestendig in te richten volgen 

de kosten per cluster. Door dit bedrag te delen door de klimaatopgave ontstaat de referentieprijs: de 

gemiddelde kosten om 1 m2 te vergroenen of 1 m3 water te verwerken. De clusters hebben allemaal een 

andere referentieprijs, doordat ze andere gebiedsfactoren en plannen hebben. Ook het raamwerk heeft 

een referentieprijs. 

 

Door de verschillen in referentieprijs ontstaat een handelsmogelijkheid. Voor een cluster met een relatief 

hoge referentieprijs is het voordelig als een cluster met een lagere referentieprijs een deel van de 

klimaatopgave overneemt.  

 

De handelsprijs kan verschillen van de referentieprijs, omdat de gebiedspartijen dit onderling kunnen 

afspreken. Tevens zijn er enkele prijsverhogende factoren: 

• Kosten door extra afstemming. 
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• Kosten door ‘transport’: water dat van het ene cluster naar het andere cluster moet komen, 

loopmogelijkheden naar het groen in een ander cluster. 

 

Het is mogelijk om hier een vaste toeslag voor te bepalen. Dit heeft als voordeel dat de handel 

voorspelbaarder wordt, omdat er een vaste prijs is. Het heeft als nadeel dat zo’n toeslag niet altijd 

toereikend hoeft te zijn. 

 

Het raamwerk kan een andere – hogere – handelsprijs hebben dan de clusters. Hiermee wordt 

gestimuleerd dat er eerst handelsmogelijkheden met andere clusters worden onderzocht. Dit geeft ook 

financiële ruimte om kwalitatief hoogwaardige inpassing van klimaatadaptatiemaatregelen te belonen (zie 

paragraaf 3.5).  

 

3.3.4 Handelsmogelijkheden aan de hand van de referentieprijs 

Met de referentieprijzen wordt inzichtelijk welke clusters waarschijnlijk een financiële prikkel hebben om te 

willen verhandelen via een klimaatbank. Tabel 3.2 toont indicatieve uitkomsten (op basis van voorlopige 

getallen over de indeling van de clusters) van de berekening en laat zien dat handel vooral voor clusters 2, 

4, 5 en 11 financieel aantrekkelijk lijkt te zijn. Zij hebben een bovengemiddeld hoge kostprijs als ze zelf de 

opgave moeten invullen. Vooral voor clusters 1, 6 en 9 lijkt het financieel aantrekkelijk om een deel van de 

opgave van andere clusters op zich te nemen. Zijn hebben namelijk relatief veel ruimte om een extra deel 

van de klimaatopgave in te vullen en hebben een lage referentieprijs.  

Als deze clusters de klimaatopgave van de andere clusters overnemen ontstaan meer robuuste structuren 

en kan een grotere ruimtelijke kwaliteit worden behaald. 

 

Tabel 3.2 Voorlopige uitkomsten kostprijsberekening volgens inschatting eigenschappen clusters en maatregelen 

 

 

Aan de hand van de berekening kan worden bepaald met wie het prijstechnisch interessant is om de 

opgave uit te wisselen. Hiervoor is het relevant om te weten of er technisch gezien handel mogelijk is (is de 

afstand niet te groot) en of het financieel aantrekkelijk is.  
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Tabel 3-2 Voorlopig beeld van handelsmogelijkheden wateropgave. Eerst moet in onderste deel worde gekeken of handel 

technisch mogelijk is, daarna moet in bovenste deel worden gekeken of handel financieel aantrekkelijk is. 

 

 

Hieruit komen een aantal ontwikkelclusters die uitwisselkansen hebben, ook stelden we hiermee vast dat 

een aantal clusters juist geen uitwisselkansen hebben. De projectontwikkelaars die binnen de clusters aan 

de slag gaan kunnen hiermee bepalen hoe zij de klimaatopgave willen invullen. In clusterpaspoorten 

leggen ze dit vast, daarom kijken we voor de bepaling van de opgave en kansen naar het clusterniveau. 

 

De uitkomsten zijn voorlopig en behoeven in de uitwerking nog de nodige inhoudelijke verfijning. Het model 

doet echter zijn werk en laat zien waar ruimte en krapte in de opgave zit. De kostprijsverschillen tussen de 

clusters geven aan dat in het ene cluster de opgave makkelijker te realiseren is dan in de andere. Als 

ontwikkelingen plaatsvinden zullen clusters waartussen de opgave uitwisselbaar is tot afspraken kunnen 

komen, omdat uitwisseling voor beide partijen gunstig is. Op het moment dat er tempoverschillen in de 

ontwikkeling van clusters zijn, en een cluster niet of tegen een hoge kostprijs aan haar opgave kan 

voldoen, dan zou deze haar opgave kunnen verhandelen met het openbare raamwerk (verevenen) indien 

het Raamwerk voldoende ruimte biedt om die opgave over te nemen en te realiseren.  

Verhandelen van de wateropgave is binnen het huidige paraplubestemmingsplan Waterbergingen niet 

mogelijk. Voor de optie om te verhandelen met het Raamwerk moet daarom een beleidsaanpassing 

worden doorgevoerd. De gemeente heeft hierover nog geen (bestuurlijk) besluit genomen. Dit geldt ook 

voor de groenopgave, waarbij eerst nog een verordening (of ander instrument) moet worden gemaakt om 

de groenopgave uit het beleid in hoeveelheid te borgen en juridisch te koppelen aan een ontwikkeling.  

 

Hoewel deze verevening in eerste instantie financieel gedreven lijkt en geen kwaliteit toevoegt, maakt de 

uitwisselingsmogelijkheid de invulling van de opgave op maaiveld aantrekkelijker. Ervan uitgaande dat 

maaiveldoplossingen naar verhouding goedkoper zijn dan “technische” oplossingen ontstaat er financiële 

ruimte om tot een kwalitatief betere inrichting te komen.  

 

3.4 Handel tussen deelnemende partijen 

De wenselijkheid voor handel is besproken met de gebiedspartijen (1e helft 2021). Door de wens om 

binnen het gebiedsproces gelijk op te lopen met andere thema’s (als de energietransitie en circulariteit) 

was dit enige tijd uitgesteld. In het gebiedsproces is een spel gebruikt om de deelnemende partijen de 

principes achter de Klimaatbank uit te leggen. Verder zijn aandachtspunten besproken en is de vraag 

voorgelegd of men achter de verdere uitwerking staat. Hier gaf men aan verder te willen gaan. (Zie 

hoofdstuk 4 voor een verdere omschrijving.) 
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3.5 Aanvullend stimuleren van waarderen van 

kwaliteit 

Naast de beleidseisen heeft de gemeente ambities 

uitgesproken voor het gebied (o.a. in de Ontwikkelvisie 

Fellenoord). Het gaat om het bereiken van kwaliteitsambitie 

van de leefomgeving, uitgedrukt in meerdere subdoelen over 

onder andere biodiversiteit, inclusiviteit en 

klimaatbestendigheid.  

 

De Klimaatbank kan het invullen van deze ambities stimuleren 

door naast een kwantitatief verhandelingsinstrument ook een 

waardensysteem voor bijdrage aan kwaliteit van de leefomgeving op te nemen. Hier is een 

beoordelingskader en een waardering voor nodig. 

 

3.5.1 Beoordelingskader voor waardering van kwaliteit 

Met de beleidseisen van de gemeente Eindhoven wordt verplicht om 

een minimale hoeveelheid waterberging en groen aan te leggen. De 

gemeente Eindhoven spreekt de ambitie uit om deze kwalitatief 

hoogwaardig aan te leggen. Met een beoordelingskader is concreter 

gemaakt wat dit ‘kwalitatief hoogwaardig’ betekent en is er een 

waardering gegeven aan verschillende soorten oplossingen.  

 

Voor het onderdeel water is het beoordelingskader gebaseerd op de 

rekentool. De maatregelen die hier een hogere waardering krijgen 

hebben vaak een kwalitatief element in zich. Voor het onderdeel 

groen is het beoordelingskader gebaseerd op de waarde die het 

heeft voor de groenbeleving, gebruiksgroen, biodiversiteit en groen 

oppervlak. Enkele voorbeelden staan hieronder.  

 

 

Figuur 3.2 Voorbeelden beoordelingskader groen 

  

Figuur 3.1 Mogelijkheid tot toetsing aan de hand van 

beoordelingskader (Ontwikkelvisie Fellenoord, p.138) 
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Aan de hand van de thema’s groenbeleving, gebruiksgroen, biodiversiteit, groen oppervlak, bebouwing, 

verlichting, verharding, water en innovatie zijn wensbeelden getoond. Deze wensbeelden hebben een 

score gekregen gebaseerd op een inschatting van de bijdrage die ze leveren aan de groenbeleving en 

waterinfiltratie. Door het oppervlak wat zo wordt ingericht te vermenigvuldigen met de score ontstaat een 

kwaliteitsscore per cluster.  

 

In de Ontwikkelvisie Fellenoord is de instelling van een kwaliteitsteam opgenomen. Dit kwaliteitsteam zal 

alle plannen toetsen op een groot aantal aspecten, waaronder klimaatadaptatie. Het kwalitatieve aspect 

hiervan kan met dit beoordelingskader worden beoordeeld. Het lijkt logisch om hierbij aan te sluiten.  

 

Parallel aan dit onderzoek heeft de gemeente Eindhoven de TU Eindhoven gevraagd om een uitwerking te 

maken voor waardensysteem en zover mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen. De resultaten van dat 

onderzoek worden na afronding meegenomen in de afweging en inrichting van een waarderingssysteem 

voor ruimtelijke kwaliteit.  

 

3.5.2 Stimuleren van hogere kwaliteit 

Met de beleidseisen wordt een eis gesteld, met de ambities wordt een vrijwillige bijdrage aan de 

ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig gebied gevraagd. Door de betrokken partijen hiertoe te stimuleren 

wordt het aantrekkelijker om hieraan te voldoen. 

  

Er zijn verschillende stimuleringsmogelijkheden onderzocht. Hieronder leggen we de opties uit en lichten 

we toe wat de voor- en nadelen zijn: 

• De mogelijkheid om extra bruto vloeroppervlak (bvo) toe te staan. In de grondexploitatie is uitgegaan 

van een normaal scenario, met de mogelijkheid om een ambitieus scenario toe te passen. Met het 

toestaan van extra bvo zouden partijen worden gestimuleerd om een hoogwaardiger plan in te dienen, 

ervan uitgaande dat er dan meer verdiencapaciteit in de vastgoedontwikkeling ontstaat waarmee de 

extra kwaliteit kan worden gefinancierd. Volgens de gebiedsvisie zou de afdracht aan bovenwijkse 

voorzieningen dan ook toenemen op basis van het aantal extra bvo’s. De Wet Ruimtelijke Ordening en 

straks ook de Omgevingswet zegt echter dat bij het wijzigen van het programma ook de 

exploitatiebijdrage moet worden herzien, zodat de totaal te verhalen kosten gelijk blijven. Dit zou 

betekenen dat ook de exploitatiebijdrage per bvo dan lager wordt. De extra bvo’s zouden dan 

vrijgesteld moeten worden van bijdrage om de waardering bij de betreffende ontwikkelaar te laten 

landen. Punt van aandacht is wel dat de gemeente al streeft naar een omvangrijker vastgoedmodel 

dan de basis, en het is het de vraag hoeveel ruimte er is om extra bvo’s toe te kennen. 

• De mogelijkheid om een korting te geven op de afdracht voor bovenwijkse voorzieningen. Dit gebeurt 

binnen dezelfde wettelijke kaders als de vorige optie. Om partijen een korting te kunnen geven vraagt 

het van anderen een hogere bijdrage om de totaal te verhalen kosten te blijven dekken. De gemeente 

geeft echter aan dat de exploitatiebijdrage al hoog is en dat daarmee mogelijk een aantal 

herontwikkelingen niet meer financieel haalbaar zijn. 

• De mogelijkheid om een bijdrage te doen vanuit de gemeente. De gemeente geeft echter aan hiervoor 

geen budget te hebben. Door het budget voor beloning onderdeel van de te verhalen kosten te maken 

kan er via de exploitatiebijdrage budget gecreëerd worden. Ook hier is de zorg dat de 

exploitatiebijdrage leidt tot onhaalbare ontwikkelingen 
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• De mogelijkheid om uit de afkoop van de verplichte opgave budget te creëren voor beloning van 

ambitie. Als de afkoopsom hoger is dan de kostprijs om de opgave elders te verevenen, dan ontstaat 

er financiële ruimte om ambitie te waarderen. Een nadeel is dat de extra kwaliteit afhankelijk wordt van 

het volume dat wordt verevend. 

• De mogelijkheid om partijen te overtuigen van het positieve effect op lange termijn van een 

klimaatadaptieve inrichting van het gebied. Binnen de gemeente bleken verschillende inzichten te 

bestaan over dit positieve effect: sommigen zagen hier grote (financiële) voordelen van, terwijl anderen 

het beeld hebben dat het voordeel beperkt is, zich pas op termijn voordoet en de partijen die het 

voordeel ondervinden nog niet betrokken zijn. 

 

De ontwikkelvisie biedt nog de mogelijkheid om een vereniging van gebiedseigenaren aan te gaan (zie 

figuur 3.3). Doordat de voordelen van een klimaatadaptieve inrichting vooral na aanleg/verbouwing 

merkbaar zijn, hebben vooral gebiedseigenaren en gebruikers belang bij een klimaatadaptieve inrichting. 

Wellicht zien zij voordelen in een kwalitatief hoogwaardiger inrichting van de klimaatadaptieve ingrepen. 

Doordat er nog geen contact kon worden opgenomen met de gebiedseigenaren is deze optie nog niet 

onderzocht.  

 

 

Figuur 3.3 Overzicht financiële bijdragen volgens de ontwikkelvisie Fellenoord (p.137) 

 

3.6 Monitoring 

In dit hoofdstuk is een voorstel gegeven om de doelen van de Klimaatbank te bereiken, opgesplitst in de 

wateropgave en de groenopgave. De doelen van de Klimaatbank zijn: 

1. Het invullen van de klimaatopgave binnen het plangebied 

2. Met kwalitatief waardevolle, robuuste structuren voor water en groen 

3. Op een financieel efficiënte manier 

 

3.6.1 Wateropgave 

Monitoring doel 1: invulling van de klimaatopgave binnen het plangebied 

Belangrijkste maatstaf is hierbij de invulling van de klimaatopgave. Om de voortgang te meten is het nuttig 

om per cluster te registeren hoeveel waterberging ze moeten realiseren en aan de hand van de plannen 

afstrepen in hoeverre dit wordt behaald (of wordt verhandeld met een ander cluster of wordt verevend met 

het raamwerk). De gemeente werkt aan een tool waarmee ruimtegebruik van bestaande voorzieningen 

worden vastgelegd en ruimteclaims voor toekomstige voorzieningen kunnen worden afgewogen en 

geprogrammeerd.  
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De ruimteclaims worden vastgelegd in een dashboard verbonden met een Digital Twin van het 

centrumgebied. Dit biedt mogelijk een kans om ook de monitoring van de klimaatopgave in Knoop XL te 

programmeren en registreren. 

Onderliggend doel van de klimaatopgave is dat schade door water en langdurige overlast worden 

voorkomen. Aanvullend kan daarom worden gemonitord:  

• Dat het meldingensysteem van de gemeente bijhoudt of er meldingen uit de Knoop XL komen 

• Dat er meetpunten komen op de riooloverstorten en hemelwateruitlaten, om te zien hoe vaak het 

rioolsysteem onvoldoende capaciteit heeft 

• Dat er op enkele goedgekozen plekken camera’s worden opgehangen die het signaleren als er water 

op straat blijft staan. Dit kan door een camera zo op te hangen dat er een gebied wordt overzien dat 

belangrijk is om toegankelijk te blijven, bijvoorbeeld een doorgaande weg of een belangrijke 

voetgangersroute. Dit hoeven geen permanente camera’s te zijn, ze kunnen bijvoorbeeld enkele jaren 

blijven staan na oplevering van een cluster en dan worden verplaatst naar een ander cluster. Hiervoor 

dient goed nagegaan te worden of met de gekozen opstelling wordt voldaan aan de privacyregelgeving 

• Het steekproefsgewijs inspecteren en controleren van hemelwatervoorzieningen op de beoogde 

werking, zowel in het Raamwerk als in de clusters/ private ontwikkelingen 

 

Monitoring doel 2: realisatie van kwalitatief hoogwaardige robuuste structuren 

Het kwaliteitsteam toetst de plannen van de clusters op criteria van het waardensysteem. Door de 

monitoren hoe zij de plannen waarderen wordt zichtbaar welk effect de Klimaatbank hierin heeft.  

 

Monitoring doel 3: financiële efficiëntie 

De Klimaatbank biedt mogelijkheden om handel en/of verevening in te zetten om de klimaatopgave in te 

vullen. Een belangrijke reden om tot handel en/of verevening over te gaan is dat dit goedkoper kan zijn.  

Door het gebruik van de Klimaatbank te registreren ontstaat daarmee inzicht in de financiële efficiëntie. Dit 

kan bijvoorbeeld door in de clusterpaspoorten vast te leggen dat voor alle transacties vooraf instemming 

nodig is van de gemeente.    
 

3.6.2 Groenopgave 

Monitoring doel 1: invulling van de klimaatopgave binnen het plangebied 

Belangrijkste maatstaf is hierbij de invulling van de klimaatopgave. Om de voortgang te meten is het nuttig 

om per cluster te registeren hoeveel groenoppervlak ze moeten realiseren en aan de hand van de plannen 

afstrepen in hoeverre dit wordt behaald (of wordt verhandeld met een ander cluster of wordt verevend met 

het raamwerk).  

 

Onderliggend doel van de klimaatopgave is dat hittestress wordt tegengegaan en droogte wordt 

verminderd. Aanvullend kan daarom worden gemonitord: 

• Dat er op goedgekozen plekken thermometers worden gehangen, vooral op de locaties waar veel 

mensen langskomen. Hiermee kan worden gemonitord of hittestress werkelijk tegen wordt gegaan. 

Het is belangrijk om voorafgaand aan de aanpassingen te beginnen met meten 

• Het plaatsen van verschillende grondwaterpeilbuizen om daarmee de grondwaterstanden te meten 

• Om de voortgang te meten is het nuttig om met satellietbeelden regelmatig foto’s van het groengehalte 

van het gebied te maken. Zo kan per cluster worden gemeten of ze voldoen aan de groenopgave 
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• Bij de zes-jaarlijkse klimaatstresstest een analyse van de berekende hittestress bij de dan 

gerealiseerde inrichting. Hierbij is vooral belangrijk dat de hittestress niet toeneemt en bij voorkeur 

zelfs afneemt 
 

Monitoring doel 2: realisatie van kwalitatief hoogwaardige robuuste structuren 

Het kwaliteitsteam toetst de plannen van de clusters op criteria van het waardensysteem. Door de 

monitoren hoe zij de plannen waarderen wordt zichtbaar welk effect de Klimaatbank hierin heeft.  

 

Monitoring doel 3: financiële efficiëntie 

De Klimaatbank biedt mogelijkheden om handel en/of verevening in te zetten om de klimaatopgave in te 

vullen. Een belangrijke reden om tot handel en/of verevening over te gaan is dat dit goedkoper kan zijn.  

Door het gebruik van de Klimaatbank te registreren ontstaat daarmee inzicht in de financiële efficiëntie. Dit 

kan bijvoorbeeld door in de clusterpaspoorten vast te leggen dat voor alle transacties vooraf instemming 

nodig is van de gemeente.    

 

3.7 Keuzes voor de Klimaatbank in de Knoop XL 

Op basis van bovenstaande analyses worden de volgende principekeuzes gemaakt voor de ontwikkeling 

en toepassing van de Klimaatbank in de Knoop XL: 

1. Deelname aan de Klimaatbank betekent dat de gemeente uitwisseling van klimaatopgaven toestaat en 

dat de gebiedspartijen zich inzetten om de doelen van de Klimaatbank te behalen (ontwikkeling van 

robuuste, kwalitatief hoogwaardige groen- en blauwstructuren) 

2. Om uitwisseling van opgaven mogelijk te maken realiseert de gemeente een waterstructuur en 

groenstructuur in het raamwerk. Hiermee kunnen opgaven worden uitgewisseld tussen de clusters 

3. De gemeente stelt per cluster vast welk deel van de opgave minimaal binnen het cluster gerealiseerd 

moet worden. Uitgangspunten hierbij zijn dat de klimaatopgave zoveel mogelijk binnen het eigen 

cluster wordt gerealiseerd en dat als er mogelijkheid is om te handelen de benodigde ruimte zoveel 

mogelijk beschikbaar wordt gesteld 

4. De Klimaatbank berekend op basis van de plannen op een bepaald moment de verwachte kosten om 

de klimaatopgave in te vullen voor de verschillende clusters. Dit toont de handelsmogelijkheden. 

Handel tussen clusters wordt tussen de marktpartijen vastgelegd, voor handel met het raamwerk wordt 

een vereveningsprijs vastgesteld. Er is een vaste toeslag (per m2 en m3) op handel die wordt gebruikt 

om kwalitatief hoogwaardige klimaatadaptieve maatregelen te stimuleren 

5. Indien partijen tot vrijwillige handel komen dan stellen zij de gemeente hiervan op de hoogte en wordt 

de verschuiving van de opgave contractueel vastgelegd. De prijs waarvoor zij dat doen bepalen zij zelf, 

maar de partij die haar opgave afkoopt betaalt een afdracht per m2 of m3 aan de Klimaatbank. De 

gedachte hierachter is dat dit nog altijd goedkoper is dan het zelf uitvoeren 

6. Als partijen door tempoverschillen niet tot handel komen, dan kan een partij haar opgave afkopen bij 

de Klimaatbank. Dit is alleen mogelijk als het zeer aannemelijk is dat de klimaatopgave nog tegen 

lagere kosten kan worden gerealiseerd binnen de dan nog te realiseren gebieden 

7. De gemeente heeft, naast de waterstructuur, indien nodig een buffer in haar raamwerk waarmee zij 

boven haar eigen opgave afkoop van clusters kan compenseren. Zij ontvangt voor compensatie ook 

de vereveningsprijs uit de Klimaatbank 
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8. De Klimaatbank stimuleert kwaliteitsambitie door die te waarderen. Dit doet zij uit een kapitaal dat 

ontstaat door handel en verevening, en door beloning in bijvoorbeeld bouwopgave of korting op de 

exploitatiebijdrage. Hoe dit vorm te geven moet nader afgestemd te worden met de businesscase van 

de gemeente 
 

In bijlage 1 staan keuzes, aannames en uitgangspunten voor de toepassing van de Klimaatbank in de 

Knoop XL in meer detail uitgewerkt.  

 

3.8 Lessen 

Met deze rapportage kunnen we aangeven dat we een aantal lessen hebben geleerd. Hieronder 

benoemen we deze lessen. 

 

Vertaling van beleidseisen naar maatregelen in de praktijk 

Het heeft enige tijd gekost om heldere beleidseisen te formuleren voor de proeftuin in de Knoop XL. In 

verschillende documenten staan aandachtspunten, maar niet alle aandachtspunten hebben een 

verplichtend karakter. Verder blijkt dat de beleidseisen ook nog niet altijd even ver zijn uitgewerkt tot 

maatregelen. Om een voorbeeld te geven: is het voor de beleidseis om per woning 8 m2 groen toe te 

voegen ook mogelijk om halfverharding aan te leggen of om groene daken aan te leggen? Als hier nog niet 

een keuze voor is gemaakt, dan moet dat bij het invullen van de Klimaatbank nog gebeuren. 

 

Alles wat niet een verplichtend karakter heeft is een ambitie. Ambities zijn vaak algemeen en open 

geformuleerd. Dit is lastig om te waarderen in een Klimaatbank. Ook hier moeten de ambities worden 

omgezet in iets toetsbaars. Met de opgezette wensbeelden kan deze toetsing plaatsvinden.   

 

Handelsmogelijkheden/ vereveningsmogelijkheden in samenhang met andere opgaven 

Tot nu toe lijken er handelsmogelijkheden te bestaan tussen verschillende clusters. Door de ruimteclaims 

en opgaves die er al liggen kan het aantal handelsmogelijkheden nog toenemen, als blijkt dat andere 

opgaves meer ruimte nodig hebben en die ruimte niet aanwezig is binnen het cluster.  

Doordat er tussen clusters andere ontwikkelsnelheden worden gevolgd lijkt het al snel aantrekkelijk om te 

verevenen met het raamwerk, want deze wordt meer gelijktijdig met het cluster ontwikkeld. Echter, er 

liggen al veel ruimteclaims in de openbare ruimte en het is daardoor lastig om toezeggingen te doen om 

een groter deel van de klimaatopgave daar op te vangen. Een integraal ruimtelijk plan moet zicht gaan 

geven over de vereveningsruimte in het Raamwerk en de toegevoegde kwaliteit die dat oplevert. Als 

bouwsteen hiervoor wordt een Masterplan Klimaatadaptatie en riolering gemaakt.  

 

Reguleren van kansen die door tempoverschillen onbenut blijven 

Door andere ontwikkelsnelheden van clusters is er een risico dat kansen onbenut blijven. Elk cluster heeft 

een ander tempo en daardoor kan het voorkomen dat gebiedspartijen nog niet toe zijn aan het maken van 

afspraken over klimaatadaptatie. Juist hier zou de klimaatbank door afkoop en uitkering opgaven kunnen 

verleggen naar andere clusters, daar waar dat op vrijwillige basis niet tot stand komt. De klimaatbank zou 

dan ook de mogelijkheid bieden in clusters waar ruimte en kansen liggen een hogere opgave op te leggen 

dan het huidige beleid voorschrijft (en deze financieel te vergoeden), ter compensatie van clusters waar de 

opgave niet of moeilijk te realiseren is. Echter, dit is alleen mogelijk als alle partijen meedoen en heeft een 

meer dwingend karakter, daarom wordt hier voorlopig niet voor gekozen. 
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3.9 Voorstel voor vervolg 

In onderstaande model is uitgewerkt hoe elk deelspoor het vervolg voorstelt en hoe deze stappen 

samenhangen. Voor het deelspoor Klimaatbank wordt hier een nadere toelichting gegeven. De nummering 

van de volgende paragrafen komt overeen met de stappen in het figuur hieronder.  

 

 

Figuur 3.4  

 

3.9.1 Oprichten VVE Klimaatbank Knoop XL (of andere juridische vorm/ entiteit) 

Voor het eigenaarschap van de Klimaatbank bestaan verschillende mogelijkheden: 

• Een vrijblijvende vorm, zoals onderlinge afspraken of een convenant 

• Een bindend contract, dit kan ook een onderdeel zijn van een al bestaande contractvorm 

• Een eigenaarschap van de Klimaatbank bij één of meerdere partijen, bijvoorbeeld in de vorm van een 

gezamenlijke bv of vve 

 

Gezien de omvang van het projectgebied, het belang van een klimaatadaptieve inrichting en de benodigde 

bedragen, lijkt het raadzaam om te kiezen voor een verregaande vorm van eigenaarschap. Hier bestaan 

verschillende opties voor. Om het eigenaarschap van alle partijen te benadrukken, is het voorstel om hier 

een vve voor op te richten die eigenaar wordt van de Klimaatbank van het projectgebied. Afhankelijk van 

de wensen en beelden van de partijen zijn alternatieven mogelijk. Een eerste beeld uit het gebiedsproces 

levert op dat ontwikkelaars niet enthousiast zijn om mede-eigenaar te worden van een Klimaatbank omdat 

dit niet past in hun kernactiviteiten, niet alle ontwikkelaars eigenaar blijven na realisatie en ze de risico’s 

van een Klimaatbank niet zelf kunnen beheersen. Ook moet de discussie over de juridische vorm/entiteit 

van de Klimaatbank in een breder perspectief worden geplaatst: andere beleidsopgaven vergen ook 

afstemming en afspraken in het plangebied, waarbij een separate juridische entiteit voor enkel 

klimaatadaptatie niet voor de hand ligt.  

 

De entiteit die wordt gevormd moet de mogelijkheid bieden om de uitkomsten van de hierna volgende 

stappen goed te borgen.   
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3.9.2 Invullen Klimaatbank 

Afgelopen maanden is er gewerkt aan een Excel-model van de Klimaatbank. Hiermee kan de 

klimaatopgave worden bepaald en kan de gemiddelde kostprijs worden berekend. Uitwisselmogelijkheden 

worden in beeld gebracht met dit model. In de basis ligt er dus een model voor de Klimaatbank, wel geeft 

dit nog uitkomsten op een globaal niveau (met voorlopige uitkomsten en aannames).  

 

Dit voorlopige model moet worden omgezet tot een geaccepteerd model voor de Knoop XL. Hiervoor 

moeten de rekenregels in detail worden nagelopen, zodat alle partijen ermee akkoord gaan. Hiervoor valt 

te denken aan: 

• Hoe kan de groenverplichting worden ingevuld? Geldt bijvoorbeeld een verticale m2 groen even sterk 

mee als een horizontale m2? Telt bij een boom het verwachte kroonoppervlak of enkel de 

boomspiegel? 

• Wat zijn reële kostenkengetallen voor de verschillende maatregelen? Zolang er nog geen 

gedetailleerde plannen zijn, moet je werken met kostenkengetallen om de kansrijkheid van verevening/ 

verhandelen te onderzoeken en te bespreken. Deze hebben een grote invloed op de uitwisseling 

(financiële doelmatigheid).  

 

Het uiteindelijke model moet worden vastgesteld door de entiteit die eigenaar is van de Klimaatbank. Na 

vaststelling van het model kunnen de plannen worden doorgerekend. Uit het model blijkt de prijs die nodig 

is om de klimaatopgave in de verschillende clusters in te vullen.  

 

3.9.3 Verevening/handel 

De Klimaatbank moet uitwisseling mogelijk maken. Dit kan in de vorm van verevening (met openbaar 

gebied) of in de vorm van handel (met particulier gebied). Hierbij zijn er enkele aandachtspunten voor de 

entiteit die eigenaar wordt van de Klimaatbank Knoop XL: 

• Moet er een maximum aan verevening worden afgesproken? De druk op de openbare ruimte is groot 

en kan niet volledig worden gebruikt om de klimaatopgave in te vullen. Wetende dat er hier beperkte 

ruimte is, kun je ervoor kiezen om een maximum te geven aan de klimaatopgave die mag worden 

verevend. 

• Tijdsperspectief: hoe kom je tot een ‘eerlijke’ uitwisseling als het gebied over een periode van 20 jaar 

wordt ontwikkeld? Hiervoor kun je kiezen tussen: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, een 

reservering maken voor de toekomst (klimaatfonds?) of werken volgens een plan en dat met de tijd 

steeds bijstellen.  

• Mag de Klimaatbank zelf ook positie nemen? Oftewel, kan de Klimaatbank zelf ingevulde 

klimaatopgave opkopen (groenoppervlakken) en later verkopen?  

 

De werkelijke verevening of handel komt tot stand als partijen inzicht hebben in de overschotten en 

tekorten die er bestaan. Hiervoor moeten de plannen worden doorgerekend in het model van de 

Klimaatbank. Bij wijzigingen in de plannen (wat regelmatig zal voorkomen als de plannen worden 

gedetailleerd) wijzigen de uitkomsten. Het is daarom raadzaam om minimaal 1x per jaar te plannen van dat 

moment opnieuw door te rekenen, om weer een actuele stand te verkrijgen. 
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3.9.4 Monitoring (en handhaving) 

Om te komen tot een eerlijk systeem is monitoring nodig. Elke partij moet aantonen dat de eigen 

klimaatopgave is ingevuld en er moet worden gehandhaafd als dit niet gebeurt. Voorstel is om dit te doen 

door: 

• Vooraf per perceel vast te stellen wat de klimaatopgave is. Dit wordt uitgewerkt door de Klimaatbank 

en vastgelegd in de clusterpaspoorten. 

• Per perceel een plan te laten indienen voor invulling van de klimaatopgave bij de plantoetsers van de 

gemeente Eindhoven. Dit kan dus bestaan uit eigen maatregelen, handel en/of verevening. Dit wordt 

vastgelegd door de Klimaatbank. 

• Na aanleg een controle te laten uitvoeren door de Klimaatbank. De uitkomst wordt vastgelegd door de 

Klimaatbank.  

- Indien het voldoet, is daarmee alles afgehandeld voor dit perceel. 

- Indien het niet voldoet, wordt de mogelijkheid geboden om via handel of verevening alsnog te 

voldoen aan de klimaatopgave. 

- Indien hierna nog niet wordt voldaan, dan worden acties ingezet volgens het huidige 

handhavingssysteem.  

 

In de vergunningsaanvraag zal alle benodigde informatie worden verstrekt. Aangezien vergunningen 

moeten worden aangevraagd bij de gemeente, ligt het voor de hand om de controle te laten uitvoeren door 

de gemeente en te baseren op de plannen die worden ingediend bij de aanvraag van de 

Omgevingsvergunning.  

 

3.9.5 Beloning van kwaliteit 

Met de Klimaatbank wordt nagestreefd dat klimaatadaptieve maatregelen leiden tot een hogere kwaliteit 

van de leefomgeving. Dit gaat om beleving, biodiversiteit, recreatie en andere doelen, naast dat er 

voldoende groenoppervlakken (in m2) en ruimte voor water (in m3) komt. Dit is belangrijk om te komen tot 

een mooie leefomgeving die wordt gewaardeerd door bewoners en gebruikers, waarbij invulling wordt 

gegeven aan de kwaliteiten van het gebied zoals weergegeven in de Ontwikkelvisie Fellenoord. Bepaalde 

maatregelen krijgen daarom een beloning. 

 

Voorstel is om dit te doen aan de hand van een beeldenboek en een beoordelingscommissie. De 

beoordelingscommissie bekijkt de plannen en waardeert ze aan de hand van een beeldenboek. Voor de 

mogelijke beloning is gekeken naar verschillende opties (zie onderstaande tabel en paragraaf 3.5.2). Uit 

een eerste analyse blijkt dat de eerste twee opties. 

 

Beloning Afweging Keuze 

Extra bruto 

vloeroppervlak (bvo) 

toestaan.  

De rekenregels geven een extra klimaatopgave als er extra bvo wordt 

gerealiseerd. Dit heeft daarom een ongewenst versterkend effect. Bovendien is 

de realisatie van extra bvo een mogelijkheid die in een groter kader dient te 

worden afgewogen. 

Niet verder 

uitwerken. 

Korting geven op 

afdracht bovenwijkse 

voorzieningen. 

De overgebleven kosten voor de bovenwijkse voorzieningen moeten bij een 

korting worden gedragen door de overgebleven partijen. Hiermee zou de 

korting worden gefinancierd met de extra bijdrage van andere partijen.   

Niet verder 

uitwerken. 
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Beloning Afweging Keuze 

Extra bijdrage vanuit 

gemeente. 

De gemeente financiert (deels) de extra kosten voor een hogere kwaliteit van 

particuliere maatregelen. Dit zou de vraag kunnen oproepen waarom dit niet 

voor de gehele gemeente op een gelijke manier gebeurt. 

Voorlopig niet 

verder 

uitwerken. 

Met een afdracht op 

handel budget creëren. 

De betrokken partijen financieren op deze manier zelf de waardering van een 

hogere kwaliteit. Bovendien wordt het bekostigd door een doelmatiger aanpak 

van de klimaatopgave, waarmee het geen extra kosten geeft voor de betrokken 

partijen t.o.v. het niet participeren in de Klimaatbank.  

Verder 

uitwerken. 

Intrinsieke motivatie.  Uit veel onderzoeken blijken er voordelen te zijn bij een hogere kwaliteit van 

klimaatadaptieve maatregelen. Echter, de voordelen liggen niet 

noodzakelijkerwijs bij de ontwikkelaars en eigenaars en zijn vaak niet om te 

zetten in een concrete financiële waarde. 

Voorlopig niet 

verder 

uitwerken. 

 

Hiermee ligt het nu het meest voor de hand als er een beloning komt uit de afdracht op handel. Als de 

plannen een hogere score krijgen, dan krijgen ze daar geld voor. De financiering hiervoor wordt behaald 

door een premie te zetten op de handel en verevening (bijvoorbeeld 10 %). Het bedrag dat hiermee wordt 

verdiend, wordt via de beoordelingscommissie teruggegeven aan de deelnemende partijen.  

 

Hier zijn enkele aandachtspunten bij: 

• Het tijdsperspectief is lastig op te lossen: je weet pas in 2040 hoeveel er is verhandeld en verevend, 

maar je moet al eerder aangeven hoeveel er beschikbaar is als beloning voor kwaliteit. Voorstel is om 

een inschatting te maken en deze periodiek bij te stellen. Dit betekent dat met de tijd het 

beloningsbedrag kan veranderen. 

• Aangezien de beloning moet worden betaald vanuit een premie op de handel en verevening, wordt de 

doelmatigheidswinst deels omgezet in een kwaliteitsbeloning.  

• Is de beloning van kwaliteit alleen toepasbaar op particuliere ruimte of ook op openbare ruimte? 

Voorgesteld wordt om dit alleen op particuliere ruimte van toepassing te verklaren, omdat de openbare 

ruimte al een hoge kwaliteit zou moeten hebben. 
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4 Gebiedsproces 

4.1 Informatie 

De ontwikkelvisie is een belangrijk document om te hanteren als verhaallijn. De ontwikkelvisie is 

eind 2020 vastgesteld. Begin 2021 zijn de gesprekken ten aanzien van het gebiedsconvenant door 

het gebiedsteam gestart en de planning is dat in het eerste kwartaal 2022 voor alle clusters 

clusterpaspoorten zijn opgesteld . Inzicht in de planning en fasering op hoofdlijnen van de gehele 

ontwikkeling is in de ontwikkelvisie opgenomen. In onderstaande figuur is een voorlopige planning 

aangegeven. 

 

 

 

Samenwerking tussen marktpartijen en de overheid lijkt mogelijk binnen de ontwikkelvisie.  Dit zou 

moeten worden verwoord in de clusterpaspoorten. In de Ontwikkelvisie is dit als volgt omschreven: 

“Voor de planontwikkeling door grondeigenaren/ ontwikkelaars geldt deze Ontwikkelvisie als basis; 

met de uitgangspunten die hierin worden beschreven, worden door de overheid clusterpaspoorten 

opgesteld. De clusterpaspoorten geven de kaders aan waarbinnen ontwikkeld kan worden; dit zijn 

ruimtelijke en programmatische kaders en ook kaders op onder andere de thema’s duurzaamheid 

(energie, klimaat, circulair) en mobiliteit.” (Ontwikkelvisie Fellenoord, p.134). 

 

Voor elk onderscheiden ontwikkelcluster is het aan de betrokken partijen om op basis van de kaders 

uit de Ontwikkelvisie en het clusterpaspoort een collectief stedenbouwkundig plan te maken. 

Inspelend op de ruimtelijke kansen en opgaven die deze visie meegeeft, inclusief eventueel 

gebiedsbrede functies rond mobiliteit, duurzaamheid, etc. 

 

4.2 Proces 

In het proces zijn er twee aandachtspunten: de borging van de Klimaatbank binnen het grotere 

proces van de totstandkoming van de Knoop XL en de samenwerking met de gebiedspartijen om te 

komen tot een succesvolle toepassing van de Klimaatbank. 
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4.2.1 Borging van de Klimaatbank in de Knoop XL 

In het gebiedsteam van de gemeente Eindhoven worden alle werkzaamheden over de Knoop XL 

afgestemd. Om hier aansluiting bij te vinden is de Klimaatbank een vast agendapunt geworden in 

de overleggen van het gebiedsteam. 

 

4.2.2 Samenwerking met gebiedspartijen 

Om de opgave ten aanzien van de klimaatadaptatie binnen Knoop XL in kaart te brengen, zijn de 

belanghebbenden in het gebied geïnterviewd. Daarnaast zijn partijen geïnterviewd die landelijk 

betrokken zijn bij adaptatieopgaven. De interviews geven inzicht in het ontwikkelproces en de 

specifieke uitdagingen van klimaatadaptatie. De belangrijkste publieke en private partijen in de 

ontwikkeling van Knoop XL zijn geïnterviewd. Informatie uit diverse publicaties  (maatregelen 

klimaatadaptief bouwen in opdracht van het Ministerie van BZK pagina 11) laat zien dat 

klimaatadaptief bouwen te weinig een gezamenlijke opgave is. Het betrekken van marktpartijen en 

het benutten van de knowhow en expertise van deze partijen in de opgave kan een brug slaan in 

het spanningsveld tussen enerzijds het belang van gebiedsspecifiek maatwerk en anderzijds het nut 

van eenduidigheid en versimpeling.  

Het ‘verdelingsvraagstuk’ (wat kost het en wie betaalt wat) behoeft aandacht: door inzicht in, kennis 

over en mogelijkheden voor het realiseren van een betaalbare en financierbare businesscase kan 

klimaatadaptief bouwen versneld worden. Het verdelingsvraagstuk verdient vooral aanscherping op 

twee punten: 

• Ontwikkelaars dragen al financieel bij voor het inrichten van de openbare ruimte. Ze hebben de 

vraag aan welk deel van de klimaatadaptieve opgave voortkomend uit de beleidsambities ze via 

deze afdracht al betaald hebben. (Groen: 8 m2 per woning + 10% BVO, Water; voldoen aan 

paraplu bestemmingsplan waterberging). Voor de waterbergingsopgave ligt de 

verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de initiatiefnemer, voor de groenopgave is het 

eigenaarschap niet helder verwoord in het beleid en juridisch niet geborgd. 

• Balans tussen wie de kosten maakt en wie de baten ontvangt en hoe dat doorwerkt in de 

businesscase. Sommige klimaatadaptieve investeringen leveren vooral baten op in de 

exploitatiefase terwijl de kosten worden gemaakt in de ontwikkelfase of andersom.  

 

Algemene inhoudelijke issues en ideeën op het gebied van klimaatadaptie, hittestress en ontharding 

die tijdens de interviews begin 2020 zijn benoemd door eigenaren en ontwikkelaars:  

• Minder direct opbrengsten en een langere terugverdientijd door groenopgave.  

• Meer investeren in omgeving. 

• Verantwoording invullen beleid ten aanzien van groen (en wie heeft welke rol).  

• Aandacht voor Hittestress.  

• Minder goede bereikbaarheid door ontharding.  

• Hogere kwaliteit van leefomgeving realiseren. 

• Gebiedsgericht aanpak is zeer gewenst. 

• Klimaatadaptieve opgave in alle plots en clusters is uitdaging.  

• Oplossingen met elkaar combineren levert meerwaarde op.  

• Gevolgen voor bewoners/werknemers in gebied, leefbaarheid tijdens realisatie.    

• Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen?  

• Geen versnipperd groen realiseren maar combineren.   

• Waterberging creëren als systeem (ruimte gebruik). 
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Figuur 4.1 Omgevings- en krachtenveldanalyse 
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Knoop XL is een project met veel verschillende stakeholders. Om ervoor te zorgen dat het proces 

tot een goed einde wordt gebracht, is samenwerken en communicatie een ‘key’. Het is van belang 

dat wij ons bewust zijn van de betrokken partijen en de zaken die zij belangrijk vinden. Hiervoor is 

een omgevings- en krachtenveldanalyse gemaakt. 

 

Gewenste samenstelling werkgroep klimaatadaptatie: max. 15 deelnemers. Klimaatadaptatie 

gebaseerd op de analyse t.a.v. belang en invloed in bovenstaande geanonimiseerde tabel: 

• Vertegenwoordiger gebiedsteam t.b.v. borging integraliteit: 2 deelnemers. 

• Vertegenwoordiger gemeente klimaatadaptatie: 2 deelnemers. 

• Eigenaren cluster 2 en 9: 5 deelnemers. 

• Actieve en betrokken Ontwikkelaars: 3 deelnemers. 

• Eerder actieve betrokkenen in het voortraject van de ontwikkelvisie: 3 deelnemers. 

• Begeleiding vanuit Proeftuin: 3 deelnemers. 

Op basis van de belangen en krachtenveldanalyse is het doel, de aanpak en samenstelling van de 

werkgroep voorgesteld. 

 

Doel van de werkgroep:  

• Het verkrijgen van een gezamenlijk beeld van de klimaatadaptieve opgave en ambitie in de 

clusters en Knoop XL totaal.  

• Het verkennen van de voorwaarden en werking van een klimaatbank.  

• Een principe uitspraak of een vereveningsinstrument als de klimaatbank helpend is om de 

opgave en ambitie te laten landen.  

• Deze vraagstukken in een gezamenlijke reactie van de werkgroep vastleggen ter gebruik voor 

een gezamenlijke aanpak van de klimaatadaptatie in Knoop XL in de proeftuin.  

 

De aanpak om tot nadere samenwerking te komen met de betrokkenen in de vorm van een op te 

richten werkgroep bestaat uit een aantal stappen: 

• Informeren van de Green Business Club en eerder actief betrokkenen; 

• Eerste sessie werkgroep informeren en ophalen d.m.v. dialoog; 

• Tweede sessie dialoog over waardering en werking klimaatbank; 

• Derde sessie gezamenlijke reactie (participeren) vanuit de werkgroep vormen. Afronden fase 

2 Topsector; 

• Vervolg: werkgroep blijft betrokken met deelnemers/partners aan koploper projecten in de 

proeftuin. 

 

Tijdens het informeren, ophalen en de dialoog zijn een aantal onderwerpen voor nadere 

onderbouwing naar voren gekomen: 

• Het financieel waarderen van groenblauwe kwaliteit is nog een punt van nadere uitwerking. 

• De verhouding klimaatbank tot de financiële afdracht aan de gemeenten: De klimaatbank is een 

middel om de klimaat opgave gezamenlijk in te vullen met de meeste waarde. Tegelijkertijd 

betalen ontwikkelaars al een afdracht aan de gemeente voor de inrichting van het gebied. De 

vraag is hoe de klimaatbank en de afdracht zich tot elkaar verhouden. Wat wordt via de 

afdracht betaald en wat wordt via de afdracht betaald? 
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• Hoe toets je of de clusters voldoen? Hoe verreken je eventuele overschotten of tekorten 

objectief? Hoe ga je om met de fasering?  

 

            

Digitale werkvorm m.b.v. 5 vragen                  Digitaal opgave waterberging en groen plaatsen 

 

De tweede workshop was leerzaam. Het is duidelijk dat iedereen het belang van klimaatadaptief 

ontwikkelen inziet en hier ook oog voor heeft. Daarbij lijkt het ook duidelijk hoe 

waardevermeerdering toegevoegd kan worden en hoe groene en blauwe maatregelen elkaar 

kunnen versterken.  

Verder wordt de kracht die de klimaatbank kan hebben binnen Knoop XL benadrukt; voor de 

deelnemers werd het duidelijker hoe de grootste kansen voor groen en water maatregelen opgepakt 

kunnen worden in de clusters en het raamwerk. Ook werd duidelijk tijdens de workshop waar nog 

verbeteringen mogelijk zijn. Zo werd aangehaald dat het ontwikkelen van en investeren in 

klimaatadaptieve maatregelen geen probleem is omdat de noodzaak tot klimaatadaptief inrichten 

wordt omarmd, maar ook dat de vergroeningsopgave op basis van woningaantal als een 

gebiedsopgave wordt gezien die nog een grote uitdaging kent, waarbij de ontwikkelaars inzetten op 

het maximaal haalbare in hun ontwikkeling. Tijdens de workshop was het niet duidelijk wie en hoe 

de samenwerking in de klimaatbank organiseert en ervoor zorgt dat iedereen meewerkt aan de 

opgave, het onderhoud van het openbaar groen en hoe de klimaatbank dit kan waarborgen.  

 

Aandachtspunten en tips uit de werkgroep: hoe kan de klimaatbank de samenwerking en 

toekomstig beheer worden bevorderd? 

• Bij geleverde meerwaarde een positieve prikkel inbrengen vanuit de klimaatbank waardoor de 

investering reduceert zou zeker goed werken. Deze prikkel zal dan hoger moeten zijn dan de 

extra investering. Ideaal zou zijn als de klimaatbank concrete maatregelpakketten kan 

aanbieden die invulling geven in een deel van de water/groenopgave in de clusters elders in het 

KnoopXL gebied.  

• Kan er een relatie worden gemaakt met de grondexploitatie? De klimaatbank moet niet leiden 

tot een “dubbele afdracht” vanuit de projectontwikkelaars voor investeringen in de openbare 

ruimte. Er moet echt sprake zijn van aanvullende gebiedskwaliteit via de klimaatbank. Stel dat 

de gemeente in de basis 2 wadi’s aanlegt, dan zou de klimaatbank kunnen leiden tot realisatie 

van een extra wadi die via de klimaatbank is betaald door een ontwikkelaar. 

• Wat gebeurt er als je onder de minimale opgave komt? Hierdoor zal de klimaatbank een buffer 

in gebouwd moeten hebben zeker ook gezien de verschillende fasen en tijdverschillen. E.e.a. 

om een garantie op de opgave te kunnen afdekken. Concreet betekent dit dan de klimaatbank 

niet negatief kan staan: de te verhandelen maatregel(pakketten) moeten zijn gerealiseerd of 
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minimaal financieel en planologisch zijn geborgd op het moment dat de ontwikkeling waar de 

maatregel aan gekoppeld is ook is gerealiseerd.  

• Een mogelijke financieringsbron voor het stimuleren van klimaatadaptieve kwaliteit is door een 

toeslag te betalen bij handel in de Klimaatbank wanneer er opgaven worden verhandeld met de 

gemeente. Omdat mogelijk wat omvang betreft en zeer waarschijnlijk kasritme betreft hiermee 

het stimuleringssysteem niet volledig gevuld kan worden, is daarnaast een startkapitaal nodig.  

• Effecten bereiken door bij de beschikbare geldstromen aan te sluiten. Mogelijk dat de Bis 

wetgeving kan helpen waar in het centrum van Eindhoven momenteel ook een financiële 

samenwerkingsvorm loopt. 

• De klimaatbank actief met 1 eigenaar inzetten zodat echt iets wordt bereikt. Een actieve entiteit 

wordt die opgaven opkoopt, verkoopt of realiseert. 

• Uitkomsten uit de klimaatstresstest gebruiken om maatregelen effectief in te zetten voor het 

oplossen van knelpunten, waar mogelijk ook financiering vanuit de Impulsregeling 

Klimaatadaptatie gezocht kan worden. Dit landelijke uitvoeringsprogramma kan 

klimaatinvesteringen cofinancieren. Voorstellen moeten worden ingediend via de werkregio 

waar de gemeente Eindhoven onderdeel van uitmaakt.  

• Interessant om de RvO tools en mogelijke combinaties met energie verder te onderzoeken. 

 

Figuur 4.2. Interactie deelsporen 

 

• Het verder (juridisch) uitwerken van de klimaatbank volgens de stromen 

Klimaatbank/planologie/borging geënt op het doel van de klimaatbank: het bereiken van een 

ingevulde opgave voor water en groen met meerwaarde voor de klimaatadaptieve kwaliteit van 

het gebied. Ook is het belangrijk om te ontwerpen aan klimaatadaptatie om zo in kaart te 

brengen welke maatregelen verhandelbaar zijn en welke niet en op welke locaties 

(klimaatadaptieve) kwaliteit kan worden toegevoegd. 

• Het beeld van de werkgroep is dat de gestelde vragen oplosbaar zijn door specialisten en het 

gepresenteerde figuur hierbij het vertrekpunt kan zijn. Vooral de clusterpaspoorten en de 

anterieure overeenkomsten zijn belangrijke plekken voor borging van de klimaatadaptatie-
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opgave en de principes van de klimaatbank. In de VO-fase van een ontwikkeling worden de 

keuzes gemaakt die de businesscase sterk beïnvloeden, bij verdere uitwerking in het DO 

worden veel plankosten gemaakt waardoor het logisch is om ervoor te zorgen dat voor start van 

het DO de afspraken vastgelegd zijn.  

• Tevens is geopperd om dit in fase 3 van de proeftuin met de werkgroep verder uit te werken 

met betrokkenheid van de gemeente planeconomen. Borging/uitwerking en implementeren. Zo 

kan worden voorkomen dat ontwikkelaars dubbel belast worden en de klimaatbank echt leidt tot 

aanvullende gebiedskwaliteit. 

 

Samenvattend advies van de werkgroep: 

• De werkgroep spreekt zich unaniem uit dat ze zelf aan een verdere uitwerking willen 

meewerken; ze zien de meerwaarde van het op gebiedsniveau ontwerpen en verhandelen van 

klimaatadaptieve opgaven, waarbij verhandelen met de openbare ruimte als meest kansrijk 

wordt gezien. 

• De private partijen willen geen mede eigenaar zijn van een Klimaatbank of anderszins 

risicodragend participeren. Op basis van de gesprekken lijkt eigenaarschap bij de gemeente 

Eindhoven de enige gedragen oplossing.  

• Betrokkenheid bij het vervolg behouden via de werkgroep klimaatadaptatie en de Green 

Business Club. 
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5 Conclusie en doorkijk 

5.1 Conclusies 

1. Vanuit de beleidsambities van de gemeente Eindhoven doorvertaald in de ontwikkelvisie 

Fellenoord, is er inhoudelijk en ruimtelijk een noodzaak om klimaatadaptieve opgaven 

onderling te verhandelen of te verevenen. 

Deze verkenning laat zien dat waarschijnlijk niet alle clusters de mogelijkheid hebben om de 

volledige klimaatadaptieve opgave (groen en water) te realiseren binnen het eigen cluster. Dit geldt 

vooral voor de groenopgave. De waterbergingsopgave is waarschijnlijk voor het overgrote deel wel 

in een ontwikkellocaties te realiseren, en zit het positieve effect van verhandelen vooral in het 

bereiken van een hogere gebiedskwaliteit (bovengrondse oplossingen) en het ruimte vrijspelen voor 

andere beleidsopgaven. In clusters waarin de ambitie moeilijk te realiseren zijn, is het waarschijnlijk 

dat er in hogere mate oplossingen gekozen gaan worden die in mindere mate bijdragen aan de 

kwaliteiten van het gebied.  

 

2. Vanuit financieel oogpunt is het wenselijk om de klimaatadaptieve opgaven onderling te 

verhandelen of te verevenen. 

Deze verkenning heeft op basis van kentallen in beeld gebracht dat er grote verschillen gaan 

ontstaan in het realiseren van klimaatadaptieve opgaven tussen de clusters. Daaruit ontstaat 

mogelijk een financiële prikkel om een deel van de opgave te realiseren op een locatie waar deze 

goedkoper is te realiseren. Door een deel van het verschil in prijs tussen maatregelen van de te 

verhandelen locatie en de locaties waar de maatregelen worden gerealiseerd via een toeslag aan 

de Klimaatbank toe te voegen, wordt er een fonds gemaakt waarmee klimaatadaptieve maatregelen 

die kwaliteit toevoegen aan het gebied kunnen worden gestimuleerd. 

 

3. Vanuit ruimtelijke oogpunt is het mogelijk om de klimaatadaptieve opgaven onderling te 

verhandelen of te verevenen. 

Deze verkenning heeft in beeld gebracht dat er waarschijnlijk clusters en vooral openbare ruimte in 

het plangebied aanwezig zijn waarin meer dan de eigen klimaatadaptieve opgave opgenomen kan 

worden. Een nadere ruimtelijke uitwerking in stedenbouwkundige plannen en ruimtelijk ontwerp van 

de openbare ruimte is nodig om dit uit te werken: Is deze ruimte er echt? Waar is deze ruimte? 

Welke samenhangende groene en blauwe structuren zijn hierin te maken?  Welke gebiedskwaliteit 

gaat dat opleveren?  
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4. Vanuit instrumenteel oogpunt is het mogelijk, maar complex om klimaatadaptieve opgaven 

onderling te verhandelen of te verevenen. 

In dit project hebben we een prototype van het instrumentarium van de Klimaatbank gemaakt 

waarmee het verhandelen of verevenen van klimaatadaptieve opgaven in beeld kan worden 

gebracht. De belangrijkste nog uit te werken punten t.a.v. het instrumentarium zijn: 

- Eigenaarschap van de klimaatbank en de uitvoering daarvan, passend in de organisatie 

van de realisatie van Knoop XL (taak gebiedsteam Knoop XL) 

- Borging en sturing van de totale klimaatadaptieve opgave in het gebied inclusief het 

toepassen van de klimaatbank. Mogelijk kan hierbij gebruik worden gemaakt van een 

dashboard in ontwikkeling bij de gemeente om de opgaven van de programma’s te sturen. 

- De keuze om een Klimaatbank al dan niet te integreren in een instrument voor andere 

programma’s zoals energie, parkeren, duurzaamheid. 

- Heldere uitleg van de waardering en kostenverrekening de klimaatbank is essentieel. 

Hierop moet het model nog worden gedetailleerd. 

- Borging van maatregelen toegerekend worden aan een cluster maar buiten dit cluster 

gerealiseerd worden: het moet juridisch mogelijk zijn deze bij de omgevingsvergunning van 

het cluster mee te nemen en moet de maatregel tijdig uitgevoerd zijn (in elk geval voor 

oplevering). 

 

5. Vanuit het oogpunt van draagvlak is het haalbaar om klimaatadaptieve opgaven onderling te 

verhandelen of te verevenen. 

De gesprekken met eigenaren en ontwikkelaars levert te conclusie op dat er draagvlak is voor 

Klimaatbank waarmee de eigen opgave van ontwikkelaars verhandeld kunnen worden. Om het 

draagvlak te behouden bij de implementatie is een randvoorwaarde dat het eigenaarschap en 

omvang van de groenopgave (juridisch) is geborgd. Er was een selectie van ontwikkelaars 

aanwezig. Daarom is het belangrijk ook een bredere groep van eigenaren/ontwikkelaars bij de 

vervolgfase te betrekken. Daarbij hebben de voorlopende clusters 2 en 9A prioriteit.   

 

6. Vanuit juridisch oogpunt is het (op dit moment) onmogelijk om klimaatadaptieve opgaven 

onderling te verhandelen of te verevenen. 

De waterbergingsopgave volgt voor de ontwikkelaars (private ruimte) uit de verplichtingen van het 

Paraplubestemmingsplan Waterberging en onderliggende beleidsregel. Deze opgave is juridisch 

voldoende hard geborgd maar binnen de huidige regels is het realiseren van een deel van de 

wateropgave buiten de plangrenzen van een ontwikkeling in principe juridisch niet mogelijk, 

waardoor verhandelen en verevenen niet goed te realiseren is. Om een Klimaatbank in het gebied 

van Knoop XL toe te kunnen passen, moet dit juridisch worden aangepast.  

De waterberging voor de openbare ruimte volgt uit het gemeentelijk waterbeleid en heeft geen 

belemmering voor het toepassen van de Klimaatbank. 

 

De groenopgave bestaat uit twee onderdelen: 

• Groencompensatie van het verlies aan groen als gevolg van een ontwikkeling. De compensatie 

hiervan is in de gemeente Eindhoven geborgd via een Beleidsregel Groencompensatie. 

• Realiseren van een hoeveelheid groen ter grootte van 8 m2 groen per woning (of per +10% 

BVO). Deze opgave volgt uit het Groenbeleid en is overgenomen in de Ontwikkelvisie 



 

 45/45  

 

Kenmerk R001-1277653LVA-V03-sal-NL 

 

 

Fellenoord. Dit is echter een “zachtere” ambitie waarbij het eigenaarschap van de ambitie niet is 

geregeld. Is dit een collectieve gebiedsopgave of een opgave voor de ontwikkeling waaruit de 

groenopgave ontstaat? Om een groenopgave te kunnen verhandelen of verevenen via een 

Klimaatbank moet zowel de omvang van de opgave als het eigenaarschap van de opgave 

juridische hard zijn geborgd.   

 

5.2 Doorkijk naar fase 3 

• Voor het implementeren van een Klimaatbank zijn de volgende stappen nodig: 

1. Een principebesluit van de gemeente Eindhoven over al dan niet implementeren van een 

Klimaatbank (fase 3). 

2. Maken van principiële richtinggevende keuzes voor de implementatie van een Klimaatbank 

(zie voor de belangrijkste beslispunten hieronder).  

3. Juridische borging van de groenopgave en mogelijk maken van realiseren van de 

waterbergingsopgave buiten de projectgrenzen van een ontwikkeling. 

4. Het borgen van de klimaatadaptieve opgave voor de ontwikkelaars in clusterpaspoorten en 

anterieure overeenkomsten en voor de openbare ruimte in een ruimtelijk 

plan/omgevingsplan. 

• Masterplan klimaatadaptatie voor KnoopXL bevat een ontwerp voor de eigen water en 

groenopgave van het raamwerk en geeft inzicht in de handelsruimte voor extra groen en water 

tussen het raamwerk en de clusters 

• Het ligt het meest voor de hand dat de gemeente het voortouw neemt in de implementatie 

 

Overzicht beslispunten 

1. Is de Klimaatbank een aparte organisatie/entiteit? Voorstel is om het als middel/dienst in te 

zetten om de klimaatopgave ingevuld te krijgen en daarom geen aparte organisatie/entiteit op te 

richten.  

2. Is de Klimaatbank verplicht om aan deel te nemen? Voorstel is om de Klimaatbank op vrijwillige 

basis in te zetten, waarbij het een aanvullende mogelijkheid is om invulling te geven aan de 

huidige regels. 

3. Wie betaalt voor de gewenste hogere kwaliteit van klimaatadaptieve maatregelen in de Knoop 

XL? Voorstel is om dit met een opslag op de handel in de Klimaatbank te bekostigen. Alleen 

deelnemers aan de Klimaatbank kunnen aanspraak maken op de opbrengsten. 

 

Het consortium van de gemeente Eindhoven, RHDHV, Sweco en TAUW heeft gewerkt aan de 

ontwikkeling van een prototype van de Klimaatbank en adviseert met behulp van bovenstaande 

input om de toepassing van de Klimaatbank te testen bij de koplopers (in snelheid en in aan ons 

uitgesproken duurzame ambities) binnen de Knoop XL. Hierbij gaat het om de volgende drie 

clusters: 

• Cluster 2 (huidige Holiday Inn). 

• Cluster 9 (onder andere het initiatief Dutch Mountains). 

• Ov-busstation. 
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Bijlage 1 Uitgangspunten Klimaatbank Knoop 
XL 

Voor de Klimaatbank van de Knoop XL worden de volgende keuzes, uitgangspunten en 

aannames gehanteerd. 

 

Maatregelenpakket 

Op basis van kostenkengetallen, ervaringscijfers en overleg tussen ingenieursbureaus en de 

gemeente is een lijst met mogelijke klimaatadaptieve maatregelen opgesteld, is een inschatting 

gemaakt van de aanlegkosten (prijspeil 2020), het ‘rendement’ (het aantal m3 waterberging of m2 

vergroening per de eenheid waarin de maatregelen wordt toegepast) en de mogelijkheid om dit 

toe te passen binnen de Knoop XL.  

 

Tabel B1.1 Maatregelenpakket wateropgave Klimaatbank Knoop XL 

Wateropgave Band

bree

dte - 

laag 

Band

breed

te - 

hoog 

Schattin

g 

berging 

in m3 per 

m2 

Maximaal 

in te 

zetten in 

Knoop XL 

Toelichting 

dakoplossingen - 

waterdak 

EUR 

150 

per 

m2 

EUR 

250 

per 

m2 

0,1 50 % Dit is per m3 waterberging de goedkoopste 

dakoplossing. Niet alle daken zijn geschikt, 

daarom inschatting dat het bij 50 % mogelijk is. 

dakoplossingen - 

groen dak 

(sedum) 

EUR 

55 

per 

m2 

EUR 

75 

per 

m2 

0,004 0 % Waterdaken geven meer m3 waterberging en 

zijn eerste keuze vanuit het perspectief van 

waterberging. 

dakoplossingen - 

groen dak 

(substraatlaag) 

EUR 

100 

per 

m2 

EUR 

120 

per 

m2 

0,04 0 % Waterdaken geven meer m3 waterberging en 

zijn eerste keuze vanuit het perspectief van 

waterberging. 

dakoplossingen - 

parkdak 

(toegankelijk) 

EUR 

120 

per 

m2 

EUR 

150 

per 

m2 

0,04 0 % Waterdaken geven meer m3 waterberging en 

zijn eerste keuze vanuit het perspectief van 

waterberging. 

wadi (private 

ruimte) 

EUR 

40 

per 

m2 

EUR 

80 

per 

m2 

0,4 1 % Door hoge grondwaterstanden zeer beperkt 

mogelijk. 

groen verlagen 

en draineren 

(private ruimte) 

EUR 

40 

EUR 

40 

0,2 50 % Alleen mogelijk bij grotere groenoppervlakken. 

Deze hebben soms ook een gebruiksfunctie.  
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Wateropgave Band

bree

dte - 

laag 

Band

breed

te - 

hoog 

Schattin

g 

berging 

in m3 per 

m2 

Maximaal 

in te 

zetten in 

Knoop XL 

Toelichting 

per 

m3 

per 

m3 

water bergen op 

straat (private 

ruimte) 

EUR 

20 

per 

m2 

EUR 

50 

per 

m2 

0,2 50 % Op veel straten mogelijk, maar sommige straten 

moeten altijd toegankelijk blijven (rondom 

busststation en Fellenoord). 

oppervlaktewater 

aanleggen/verbr

eden (private 

ruimte) 

EUR 

25 

per 

m3 

EUR 

75 

per 

m3 

1 100 % Geen beperkende factoren. 

oppervlaktewater 

aanleggen/bak 

(private ruimte) 

EUR 

1.500 

per 

m3 

EUR 

3.000 

per 

m3 

1 100 % Geen beperkende factoren. 

waterdoorlatend

e verharding 

(private ruimte) 

EUR 

150 

per 

m2 

EUR 

200 

per 

m2 

0,1 30 % Waterdoorlatende verharding kan worden 

toegepast op rustige wegen, zonder zwaar 

verkeer. Inschatting dat dit bij ongeveer 30 % 

van de verharding mogelijk is.  

infiltratiekolken/-

putten/-velden 

(private ruimte) 

EUR 

290 

per 

m3 

EUR 

670 

per 

m3 

0,1 5 % Door hoge grondwaterstanden zeer beperkt 

mogelijk. 

wadi (openbare 

ruimte) 

EUR 

40 

per 

m2 

EUR 

80 

per 

m2 

0,4 1 % Door hoge grondwaterstanden zeer beperkt 

mogelijk. 

groen verlagen 

en draineren 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

40 

per 

m3 

EUR 

40 

per 

m3 

0,2 50 % Alleen mogelijk bij grotere groenoppervlakken. 

Deze hebben soms ook een gebruiksfunctie.  

water bergen op 

straat (openbare 

ruimte) 

EUR 

20 

per 

m2 

EUR 

50 

per 

m2 

0,2 50 % Op veel straten mogelijk, maar sommige straten 

moeten altijd toegankelijk blijven (rondom 

busststation en Fellenoord). 

oppervlaktewater 

aanleggen/verbr

eden (openbare 

ruimte) 

EUR 

25 

per 

m3 

EUR 

75 

per 

m3 

1 100 % Geen beperkende factoren. 
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Wateropgave Band

bree

dte - 

laag 

Band

breed

te - 

hoog 

Schattin

g 

berging 

in m3 per 

m2 

Maximaal 

in te 

zetten in 

Knoop XL 

Toelichting 

oppervlaktewater 

aanleggen/bak 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

1.500 

per 

m3 

EUR 

3.000 

per 

m3 

1 100 % Geen beperkende factoren. 

waterdoorlatend

e verharding 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

150 

per 

m2 

EUR 

200 

per 

m2 

0,1 30 %  Waterdoorlatende verharding kan worden 

toegepast op rustige wegen, zonder zwaar 

verkeer. Inschatting dat dit bij ongeveer 30 % 

van de verharding mogelijk is.  

infiltratiekolken/-

putten/-velden 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

290 

per 

m3 

EUR 

670 

per 

m3 

0,1 5 % Door hoge grondwaterstanden zeer beperkt 

mogelijk. 

 

Tabel B1.2 Maatregelenpakket groenopgave Klimaatbank Knoop XL 

Groenopgave Band

breed

te - 

laag 

Band

breedt

e - 

hoog 

Schatting 

vergroende 

m2 per 

eenheid 

Maximaal 

in te zetten 

in Knoop 

XL 

toelichting 

dakoplossingen - 

groen dak 

(sedum) 

EUR 

55 per 

m2 

EUR 

75 per 

m2 

1 20 % Niet alle daken zijn geschikt, daarom 

inschatting dat het bij 20 % mogelijk is.  

dakoplossingen - 

groen dak 

(substraatlaag) 

EUR 

100 

per m2 

EUR 

120 

per m2 

1 0 % Een sedumdak vergroent in dezelfde mate 

en is goedkoper, daarom is die eerste 

keuze vanuit het perspectief van de 

groenopgave.  

dakoplossingen - 

parkdak 

(toegankelijk) 

EUR 

120 

per m2 

EUR 

150 

per m2 

1 0 % Een sedumdak vergroent in dezelfde mate 

en is goedkoper, daarom is die eerste 

keuze vanuit het perspectief van de 

groenopgave.  

verticaal groen EUR 

300 

per m2 

EUR 

1.000 

per m2 

0,5 3 % Mogelijk bij ongeveer 1 op de 10 

gebouwen en dan alleen de zuidzijde.  

Bomen (1e 

Grootte) in groen 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

150 

per 

stuk 

EUR 

250 

per 

stuk 

30 0 % Te groot voor dit plangebied. 

Bomen (2e 

Grootte) in groen 

EUR 

150 

EUR 

250 

10 13 % In 25 % van het grasoppervlak kunnen 

deze bomen worden geplaatst. 
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Groenopgave Band

breed

te - 

laag 

Band

breedt

e - 

hoog 

Schatting 

vergroende 

m2 per 

eenheid 

Maximaal 

in te zetten 

in Knoop 

XL 

toelichting 

(openbare 

ruimte) 

per 

stuk 

per 

stuk 

Bomen (3e 

Grootte) in groen 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

150 

per 

stuk 

EUR 

250 

per 

stuk 

5 38 % In 50% van het grasoppervlak en 25% van 

de beplanting kunnen deze bomen worden 

geplaatst. 

Bomen (1e 

Grootte) in 

verharding 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

1.500 

per 

stuk 

EUR 

5.000 

per 

stuk 

30 0 % Te groot voor dit plangebied. 

Bomen (2e 

Grootte) in 

verharding 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

1.500 

per 

stuk 

EUR 

5.000 

per 

stuk 

10 3 % Door omvang lastig te plaatsen. Alleen in 

verharding rondom groen. 

Bomen (3e 

Grootte) in 

verharding 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

1.500 

per 

stuk 

EUR 

5.000 

per 

stuk 

5 10 % Door ruimtebeslag lastig te plaatsen. Door 

omvang wel op meer locaties mogelijk. 

grasveld 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

15 per 

m2 

EUR 

20 per 

m2 

1 50 % In helft van plangebied mogelijk. 

beplanting 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

30 per 

m2 

EUR 

60 per 

m2 

1 50 % In helft van plangebied mogelijk. 

halfverharding 

(50% 

groenopgave) 

(openbare 

ruimte) 

EUR 

40 per 

m2 

EUR 

80 per 

m2 

0,5 10 % Vooral mogelijk op paden en licht belaste 

delen. 

Bomen (1e 

Grootte) in groen 

(private ruimte) 

EUR 

150 

per 

stuk 

EUR 

250 

per 

stuk 

30 0 % Te groot voor dit plangebied. 

Bomen (2e 

Grootte) in groen 

(private ruimte) 

EUR 

150 

EUR 

250 

10 13 % In 25 % van het grasoppervlak kunnen 

deze bomen worden geplaatst. 
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Groenopgave Band

breed

te - 

laag 

Band

breedt

e - 

hoog 

Schatting 

vergroende 

m2 per 

eenheid 

Maximaal 

in te zetten 

in Knoop 

XL 

toelichting 

per 

stuk 

per 

stuk 

Bomen (3e 

Grootte) in groen 

(private ruimte) 

EUR 

150 

per 

stuk 

EUR 

250 

per 

stuk 

5 38 % In 50 % van het grasoppervlak en 25 % 

van de beplanting kunnen deze bomen 

worden geplaatst. 

Bomen (1e 

Grootte) in 

verharding 

(private ruimte) 

EUR 

1.500 

per 

stuk 

EUR 

5.000 

per 

stuk 

30 0 %  Te groot voor dit plangebied. 

Bomen (2e 

Grootte) in 

verharding 

(private ruimte) 

EUR 

1.500 

per 

stuk 

EUR 

5.000 

per 

stuk 

10 3 % Door omvang lastig te plaatsen. Alleen in 

verharding rondom groen. 

Bomen (3e 

Grootte) in 

verharding 

(private ruimte) 

EUR 

1.500 

per 

stuk 

EUR 

5.000 

per 

stuk 

5 10 % Door ruimtebeslag lastig te plaatsen. Door 

omvang wel op meer locaties mogelijk. 

grasveld (private 

ruimte) 

EUR 

15 per 

m2 

EUR 

20 per 

m2 

1 50 % In helft van plangebied mogelijk. 

beplanting 

(private ruimte) 

EUR 

30 per 

m2 

EUR 

60 per 

m2 

1 50 % In helft van plangebied mogelijk. 

halfverharding 

(50% 

groenopgave) 

(private ruimte) 

EUR 

40 per 

m2 

EUR 

80 per 

m2 

0,5 10 % Vooral mogelijk op paden en licht belaste 

delen. 

 

Klimaatopgave 

De door de gemeente opgegeven klimaatopgave wordt gevolgd. Voorstel is om: 

• Te stellen dat elk cluster minimaal 50 % zelf moet oplossen en de rest mag worden 

verhandeld/verevend 

• Clusters met ruimte om een groter deel van de klimaatopgave in te vullen te verplichten om 

een groter deel van de klimaatopgave in te vullen 
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Kostprijsberekening, handelsprijs en vereveningsprijs 

De kostprijsberekening volgt uit de mogelijke toepassing van de maatregelen uit de 

maatregelentabel. Uitgangspunt hierbij is dat de goedkoopste maatregelen worden uitgevoerd.  

 

De handelsprijs wordt tussen de gebiedspartijen bepaald. Voorstel is om hier minimaal de 

volgende toeslagen toe te passen bovenop de kostprijsberekening: 

• 8 % voor ontwerp 

• 16 % voor engineering 

• 12 % voor voorbereiding en toezicht 

• 10 % voor risico en winst aannemer 

 

Het is belangrijk om ook afspraken te maken over het onderhoud en eventuele toekomstige 

vervangingen.  

 

De vereveningsprijs wordt bepaald door de Klimaatbank. Voorstel is om hier minimaal de 

volgende toeslagen toe te passen bovenop de kostprijsberekening: 

• 8 % voor ontwerp 

• 16 % voor engineering 

• 12 % voor voorbereiding en toezicht 

• 10 % voor risico en winst aannemer 

• 30 % voor overnemen van verplichtingen 

 

Het is belangrijk om ook afspraken te maken over het onderhoud en eventuele toekomstige 

vervangingen.  

  

Ruimtelijke kwaliteit 

De ruimtelijke kwaliteit wordt beoordeeld op groenbeleving, gebruiksgroen, biodiversiteit, groep 

oppervlak, bebouwing, verlichting, verharding, water en innovatie. Door het kwaliteitsteam worden 

punten toegekend aan de onderdelen van het ontwerp die overeenkomen met de wensbeelden. 

Het oppervlak vermenigvuldigt met de punten geeft een in een getal uit te drukken oordeel over de 

ruimtelijke kwaliteit voor het plan. Er wordt een financiële stimulans gegeven boven een bepaald 

aantal punten.  
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Bijlage 2 Lessen uit andere ‘banken’ 

1. Project “Maak Oosterwold”: flexibele strategie voor gebiedsontwikkeling 

Project ‘Maak Oosterwold’ is een ontwikkelstrategie met een raamwerk en een set van spelregels 

waarin veel flexibiliteit is. Een generieke kavel is opgesteld met daarin spelregels waaraan je je als 

projectontwikkelaar aan moet voldoen. Zo wordt verplicht om op de generieke kavel vijf functies 

(bebouwing, verharding, water, publiek, groen en land-of tuinbouw) te realiseren, en zich te 

houden aan de richtlijn voor ruimteverdeling tussen deze functies. Er wordt (in principe) alleen 

gebouwd door partijen die zich voor een langere termijn willen committeren aan de stad. De 

flexibiliteit zit er in dat de generieke kavel over de verschillende plots kan worden verspreid. De 

overheid (gemeente Almere, Zeewolde, provincie Flevoland & het RVOB) is hierin de 

‘gebiedsregisseur’. Voor de omgang tussen de gebiedsregisseur en de initiatiefnemers geldt een 

beperkte set van tien spelregels die voortkomen uit een zestal ambities. De spelregels 1 t/m 4 

hebben betrekking op de keuzevrijheid, beschikbaarheid en ruimteverdeling van de kavels. De 

spelregels 5 t/m 7 gaan in op het ruimtegebruik, zoals een restrictie voor bebouwing om groen te 

stimuleren en een onderscheid tussen publiek en privé groen. Spelregel 8 waarborgt duurzame 

zelfvoorziening van water, afvalwater en energie. En spelregels 9 en 10 beschrijven de financiële 

verhoudingen tussen de initiatiefnemers en de overheid. Het kostenverhaal wordt alleen toegepast 

op rendabele functies. (Bron: ‘Almere Oosterwold Land-goed voor initiatieven’, RRAAM.) 

 

2. Puntensysteem voor natuur inclusief bouwen Gemeente Den-Haag 

In dit puntensysteem wordt, afhankelijk van de omvang van het project en de ligging van het 

bouwproject in de stad (centrum, hoogbouw, bedrijventerrein), een te behalen puntenscore 

voorgeschreven. De ontwikkelaar heeft daarbij de vrijheid om een eigen mix van maatregelen te 

kiezen. Iedere maatregel staat voor een aantal punten, afhankelijk van de waarde voor natuur. 

Hoe natuurvriendelijker, hoe meer punten behaald kunnen worden. De toepassing van het 

puntensysteem moet worden vastgelegd in het tenderdocument, planuitwerkingskader en/of 

verkoopovereenkomst met de projectontwikkelaar. Een uitwisseling van maatregelen tussen plots 

komt hierin niet naar voren. (Bron: ‘Puntensysteem voor groen- en natuurinclusief bouwen’, 

gemeente Den Haag, 2018.) 

 

3. Het waterbankprincipe 

Het waterbankprincipe wordt al toegepast in verschillende gemeentes. In de waterbank wordt er 

een balans gevonden tussen partijen die m3 water onttrekken en partijen die infiltreren. De partij 

die infiltreert kan ook de gemeente zijn, of een waterschap. De waterbank regelt de compensatie 

of de afkoop in euro’s tussen de partijen. Op deze manier vindt er een gebiedsgericht waterbeheer 

plaats. Deze is bestuurlijk vastgelegd, en partijen dienen een uitvoeringsprogramma op te stellen. 

(Bron: ‘Haalbaarheid van waterbank in Westland onderzocht’, H2O waternetwerk, 2019.) 
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4. Sociale woningbouw vereveningsfondsen 

Meerdere gemeentes passen dit al toe. De gemeente stelt kaders aan het te behalen percentage 

sociale woningbouw. Als je daaraan niet voldoet omdat bijvoorbeeld de locatie zich daartoe niet 

leent dan kun je een bedrag storten in het fonds voor elke niet gebouwde sociale woning. Degene 

die meer sociale woningen bouwt dan de opgave krijgt dit bedrag gestort. Het bedrag is 

gebaseerd op het verschil tussen de (grond)waarde van een sociale woning

 en dat van een (koop)woning op de vrije markt in dezelfde categorie. (Bron: ‘Nota impuls sociale 

woningbouw’, gemeente Eersel, 2019.) 

 

5. Emissiehandelssysteem 

Het emissiehandelssysteem betreft de vraag en aanbod van emissierechten. Een maximaal aantal 

beschikbare emissierechten wordt vastgesteld. Voor elke ton koolstofdioxide uitstoot moet een 

emissierecht worden ingeleverd. Bedrijven die veel uitstoten moeten dus emissierechten bijkopen, 

terwijl bedrijven die minder uitstoten hun overschot aan rechten mogen verkopen. Op deze manier 

wordt de afweging gemaakt of het goedkoper is om zelf maatregelen te nemen die minder 

uitstoten, of om emissierechten te kopen. (Bron: ‘Emissiehandel uitgelegd’, NEA, 2015.). 

 


