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Nieuwe verbindingen tussen 
kosten, opbrengsten en waarden 
1 december 2022



Wij werken aan vernieuwende economische en organisatorische 
concepten voor mens- en klimaatpositieve stedelijke ontwikkeling. 
Centraal staat de waarde van duurzaamheid en collectief 
eigenaarschap.

Voorbeelden: 

• Combinatie van energieproducerend woongebouw met 
parkeerhub op Ijburg

• Investeren in de impact van de groen-blauwe ambities van 
Almere Pampus

• Ontwikkelen van nieuwe concepten voor deelmobiliteit, een 
coöperatief energiebedrijf en een regionaal CO2 fonds

• Brede welvaartsgedachte vertalen naar nieuwe 
investeringsmogelijkheden en samenwerkingen voor de 17 
NOVI gebieden met het Watertorenberaad

• Ontwikkelen duurzaam betaalbaar wonen als initiatief van Club 
WOWW 

www.thepositivelab.earth

Opdracht 

Visie The Positive Lab 

Voorbeeld Greater Manchester

Groen/Blauwe ambities Almere Pampus
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Overview of GMEF Approach

• GMEF is a charitable vehicle to 
strategically aggregate and leverage 
funding to deliver environmental 
ambitions, 

• The GMEF is designed to collate a range of 
non-restricted funds from public and 
philanthropic sources to strategically 
channel into delivering GM’s 
environmental priorities.

• Returns beyond those due to other 
investors will be recycled back into the 
GMEF to support its environmental aims. 

The GMEF provides a transparent mechanism to collate funding sources and provide a governance 
framework to house further vehicles designed to fund specific natural capital projects in GM.

£1bn - total annual benefit from 
our natural capital

£38m

£372m £56m£264m

£3m

£5m £3m

£44m£74m

£9bn – total value of avoided 
healthcare costs (over 60 yrs)

Developing the evidence base

Putting in place the right local structures –
Greater Manchester Environment Fund
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doel maatregel effect impact baathebber financiering

doel maatregel effect impact baathebber financiering



Waterrobuust 
Pampus



Eerder en Meer 
Groen



Minder 
Drinkwaterverbruik



2. 
Meer en Eerder  Groen (20%) 

DOEL MAATREGELEN EFFECTEN IMPACT

Hoger woongenot

Minder bodemdaling 

Meer CO2 opslag

Lager grondwaterverbruik uit 
waterwingebied 

Minder hitte (stress)

Meer sport en beweging

Betere lucht-, natuur- en 
waterkwaliteit 

Lagere belasting afvoer grijs water

BAATHEBBERS FINANCIERING

3. Grotere oppervlaktes groen, 
van hogere kwaliteit met 
betere eco.verbindingen,  

juiste plantensoorten, 
bodemkwaliteit, bodemreliëf.

Lagere energiekosten verwarmen 
huish.water 

Energie/aquathermie

Vergroten 
waterbergingscapaciteit 

2. Creëren oppervlaktewater

1.  Grondwaterpeil verhogen

4. Besparen gebruik 
drinkwater (bv. zuinige 

douchekop)

5. Direct gebruik regenwater 
voor tuin, bad, t/m 

wasmachine

6. Hergebruik grijs water via 
helofytenfilter

3. 
Minder drinkwater-verbruik 

(10%) 

1. 
Waterrobuust Pampus 

Groter bewustzijn lozen 
chemische middelen 

Klimaatmitigatie/CO2-reductie

Publieke beheer- en 
vervangingskosten 

(wegen/riool/nutsvoorz.)

Lagere woonlasten (energie, 
drinkwater) 

Hogere vastgoed- en grondwaarde 

Particuliere schade (wateroverlast)

Minder infrastructuur

Gezondheidswinst

Minder drinkwatergebruik

Projectontwikkelaars 

Waterschap

Gemeente

Grondeigenaar

Natuur

Woningeigenaren/ 
beleggers

(Rijks)overheid

Drinkwaterbedrijf

Bewoners

Energiebedirjven

OZB en andere heffingen 

Voorfinanciering

Waterschapsbelasting/ 
Drinkwaterbelasting 

Grondexploitatie

Green/Social bonds

CO2-rechten

Garanties

Gebiedsobligaties

Algemene middelen

Subsidies

Filantropie

Maatregelen 
hebben 

soortgelijke en 
meervoudige 

effecten

Effecten hebben 
impact op 

verschillende 
waarden

De impact 
kent veel 

verschillende 
baathebbers

De financiering beoogt 
verschillende baten om 

te zetten naar 
investeringen



SIGARENDOOS BEREKENINGEN

Maatregelen 
hebben soortgelijke 

en meervoudige 
effecten



SIGARENDOOS BEREKENINGEN

De impact kent veel 
verschillende 

baathebbers (en zijn 
ook niet zomaar bij 
elkaar op te tellen)
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