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1 Van prototype naar toetsingskader 2022 

Inleiding 
Met het realiseren van dijkversterking wordt door het gebruik van dumpers, kranen en 
andere materieel grote hoeveelheden CO2 uitgestoten. Ook is er sprake van uitstoot van 
stikstof en fijnstof. Dijkversterkingsprojecten willen in het kader van het klimaatbeleid, 
Schone Lucht Akkoord en het stikstofbeleid de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof 
verminderen door de inzet van emissieloos materieel. Dit materieel is op dit moment 
duurder dan het materieel met fossiele brandstof. Het HWBP heeft daarom een 
toetsingskader vastgesteld om te bepalen of de extra kosten als gevolg van de inzet van 
emissieloos materieel subsidiabel zijn. In deze notitie wordt dit toetsingskader 
beschreven. 
 
Een prototype toegepast op vijf projecten 
September 2021 heeft het Programmabestuur HWBP een prototype toetingkader 
vastgesteld. Het doel hiervan was om dit toe te passen op een aantal projecten en deze 
toepassing voor de zomer van 2022 te evalueren. Het prototype is inmiddels toegepast 
op aanvragen van vijf projecten en deze toepassing is geevalueerd. 
 
Resultaten evaluatie 
Uit de evaluatie bleek dat het protype in de praktijk voldoet aan de verwachtingen en aan 
de van te voren  vastgestelde uitgangspunten. De belangrijkste conclusies van de 
evaluatie zijn dat: 
 Het toetsingskader aansluit bij de reguliere toetsing van het HWBP en dat met de 

toetsvragen in het prototype aanvragen voor subsidie eenduidig kunnen worden 
bepaald; 

 Het prototype een beheerste transitie ondersteunt en nog steeds kan worden verwacht 
dat de projectkosten gemiddeld 3% stijgen over de periode tot 2030; 

 Het mogelijk is dat het toetsingskader  HWBP samengaat c.q. uitvoering geeft aan de 
Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) van het ministerie van I&W. 
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2 Toetsingskader emissieloos bouwen 2022 

Op basis van de evaluatie van de toepassing van het prototype op vijf projecten wordt 
een toetsingskader vastgesteld met de volgende toetspunten:  
 
1. Heeft het project er alles aangedaan 

om emissies te reduceren door 
emissiereducerend te ontwerpen en 
een emissiereducerende 
uitvoeringslogistiek toe te passen.   
 

2. Is de ambitie van het project niet 
hoger dan reductielijn die hoort bij de 
Routekaart schoon en emissieloos 
voor ‘koploperprojecten’.   

 
3. Is er emissiereductie nodig vanwege 

de uitstoot van stikstof in het kader 
van het natuur- en/of stikstof beleid 
en/of voor het bouwen in stedelijk 
gebied waarbij eisen worden gesteld 
aan fijnstof en hinder. 

 
4. Is de aanvraag transparant en 

herleidbaar en is aangegeven hoe de 
emissiereductie op de bouwplaats 
wordt bereikt en hoeveel 
emissiereductie zal worden 
gerealiseerd.  

 
5. Is de aanpak doelmatig en zijn de in 

rekening gebrachte kosten 
‘marktconform’ en hoe zijn al andere 
subsidies verrekend. 

 

Reductielijn waaronder in principe aanvragen 
subsidiabel zijn 
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3 Toelichting en uitwerking toetsingskader 

3.1 Scope van het toetsingskader 
De scope van het toetsingskader is dat het betrekking heeft op: 
1. de emissies op de bouwplaats van HWBP projecten. In onderstaand schema is de 

gehele keten van emissie aangegeven. De scope van het toetsingskader is het groene 
kader. Het gaat dus om het vervoer en uitvoering binnen de bouwplaats. Het 
toetsingskader toetst alleen of de meerkosten of de inzet emissieloos materieel op de 
bouwplaats subsidiabel zijn. De inzet van biobrandstoffen valt hier dus niet onder 
omdat hierbij nog steeds uitstoot is  van emissies die vergelijkbaar zijn met fossiele 
brandstoffen.  
Alleen de scope van toetspunt 1 gaat verder dan de bouwplaats. Hierbij gaat het om 
de inzet van emissiereductie in gehele keten. Zie in het figuur hieronder de blauwe 
gestreepte lijn. 

2. CO2 reductie. Alleen toetspunt 3 geeft ruimte om de inzet voor emissieloos bouwen te 
onderbouwen vanuit het stikstof- en schone lucht beleid. 

 

 
 
 
3.2 Uitwerking toetspunten  
Hieronder wordt per punt uit het toetsingskader besproken wat de aandachtspunten zijn 
voor het beantwoorden van de vragen en een toelichting gegeven op de mogelijk 
invulling daarvan.  
 
1. Heeft het project er alles aangedaan om de emissies te reduceren door 

emissiereducerend te ontwerpen en een emissiereducerende 
uitvoeringslogistiek toe te passen?   
 

Aandachtspunten  Nadere toelichting  

Heeft het waterschap 
onderbouwd hoe zij 
invulling heeft gegeven 
aan emissie-reducerend 
ontwerpen? 

 

De onderbouwing kan bestaan uit een set van maatregelen of 
ontwerpkeuzes waardoor de emissies worden beperkt. Deze kunnen zijn 
genomen in alle fases van het project, van (voor)verkenning tot en met 
planuitwerking: ontwerpen met oog voor preventie, waardebehoud en 
waardecreatie. De scope van deze vraag beslaat de gehele keten, zie 2.1.  

Tools die hiervoor geschikt zijn om te gebruiken zijn o.a: integrale 
scopebepaling, kansenscan gebiedseigen grond, circulaire 
ontwerpprincipes, circulaire peiler en DuboCalc. Zie de roadmap 
duurzame dijkversterkingen. 

Heeft het waterschap 
onderbouwd hoe zij 
invulling geeft aan 
emissiereductie in de 
uitvoeringslogistiek? 

De onderbouwing kan bestaan uit een set van maatregelen of 
uitvoeringskeuzes waardoor de emissies op de bouwplaats of het vervoer 
naar de bouwplaats worden beperkt. De scope gaat hier verder dan de 
emissies op de bouwplaats zelf. Een methode hiervoor is het Nieuwe 
Draaien en bijvoorbeeld de wijze van transport, transport afstanden, 
inrichten van slimme depots, nieuwe uitvoeringstechnieken, hergebruik 
van materialen en grondstoffen etc. Zie de roadmap duurzame 
dijkversterkingen. 
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2. Is de ambitie van het project niet hoger dan reductielijn die hoort bij de 

Routekaart schoon en emissieloos voor ‘koploperprojecten’.   
 

Aandachtspunten Nadere toelichting  

Gaat het doel voor 
emissiereductie door de 
inzet van emissieloos 
materieel op de bouwplaats 
van het project verder dan 
de reductielijn die is 
gebaseerd op de concept 
Routekaart Schoon en 
emissieloos bouwen? 

De Routekaart schoon en emissieloos bouwen heeft drie oplopende 
ambities niveau. Waterschappen c.q. projecten kunnen kiezen in 
het kader van de Routekaart kiezen voor de hoogte van de ambitie. 
Deze ambitie is subsidiabel als deze niet hoger is dan de 
reductielijn die hoort bij de minimumeisen van het ambitieniveau 
“koplopersprojecten” ten aanzien van het percentage inzet 
emissieloos materieel. Hieronder is de reductielijn aangegeven. 

 
  
Het is mogelijk dat in een project op een zeer doelmatige wijze 
emissieloos materieel wordt ingezet, bijvoorbeeld omdat er 
goedkope laadmogelijkheden zijn en/of de wijze van versterken 
een doelmatige inzet mogelijk maakt. Als kan worden aangetoond 
dat de inzet van emissieloos materieel, die verder gaat dan de 
reductielijn, bijzonder doelmatig is, dan is deze ook subsidiabel.  

 
 
3. Is er emissiereductie nodig om de uitstoot van stikstof in het kader van het 

natuur- en/of stikstof beleid en/of  voor het bouwen in stedelijk gebied 
waarbij eisen worden gesteld aan fijnstof en hinder? 

 
Dit punt van het prototype toetsingskader kan geen reden zijn om geen subsidie te verlenen, het kan 
de beslissing om dit wel te doen versterken.  

Aandachtspunten  Nadere toelichting  

Is er sprake van een te 
hoge stikstof depositie in de 
bouwfase? 

Indien er een hoge stikstof depositie plaatsvindt, dan heeft een 
project ook bij een partiele ontheffing om de stikstof uitstoot te 
reduceren. Dit kan door filters te plaatsen op materieel met fossiele 
brandstof of door inzet van emissieloos materieel.  Het is mogelijk 
dat in de toekomst de partiele ontheffing komt te vervallen en dat 
projecten weer een vergunning moeten aanvragen. Dan is de inzet 
van emissieloos materieel noodzakelijk.   

Is er een partiele ontheffing 
afgegeven? 

Is het transparant en 
herleidbaar onderbouwd dat 
de maatregelen waar 
subsidie voor wordt 
aangevraagd bijdragen aan 
het voldoen aan de 
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zorgplicht voor 
naastliggende natuur. 

Is er sprake van een te 
hoge fijnstof emissie in 
stedelijk gebied? 

 

Indien de bouwplaats van een project zich in een stedelijk gebied 
bevindt, kan het wenselijk of noodzakelijk zijn (bijv het Schone 
Lucht Akkoord) dat een project emissies in de uitvoering dient te 
reduceren. 

Is er sprake van hinder in 
stedelijk gebied? 

Is het transparant en 
herleidbaar onderbouwd dat 
de maatregelen waar 
subsidie voor wordt 
aangevraagd bijdragen aan 
het verkrijgen van een 
vergunning voor bouwen in 
het stedelijk gebied? 

 
 

4. Is in de aanvraag transparant en herleidbaar aangegeven hoe de 
emissiereductie op de bouwplaats wordt bereikt en hoeveel emissiereductie 
zal worden gerealiseerd.  

 
Aandachtspunten  Nadere toelichting  

Is de emissiereductie die het 
project op de bouwplaats wil 
behalen door de inzet van 
emissieloos materieel 
vastgelegd? 

Dit kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd in het plan van aanpak van de 
realisatiefase of in een begeleidende notitie.  

Heeft het waterschap 
transparant en herleidbaar 
onderbouwd op welke wijze 
het project de vastgestelde 
emissiereductie gaat 
realiseren? 

De onderbouwing dient een berekening in te houden die 
navolgbaar is opgesteld, ter ondersteuning hiervan is een 
voorbeeldberekening opgesteld 1). Daarnaast dienen die 
uitgangspunten die in diezelfde bijlage zijn meegeven gebruikt te 
zijn.  

Is er een plan voor het 
inzetten van emissieloos 
materieel?  

Hoe wordt verzekerd dat het materieel beschikbaar is? Hoe gaat 
het opgeladen worden? Wat is er verder nog nodig om het 
materieel in te zetten? Zijn de voorgestelde maatregelen geborgd 
in het definitief ontwerp, in het plan van aanpak voor de 
realisatiefase of ineen los plan van aanpak? 

 
  

 
1 Deze bijlage is nog niet gereed. 
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5. Is de aanpak doelmatig en zijn de in rekening gebrachte kosten 
‘marktconform’ en hoe zijn al andere subsidies verrekend? 

 
Aandachtspunten  Nadere toelichting  

Is onderbouwd waarom de 
gekozen aanpak, zoals 
gevraag in punt d van dit 
toetsingskader voor dit 
project de meest doelmatige 
aanpak is? 

Is er (eventueel mbv de LCC benadering) onderbouwd waarom de 
gekozen oplossing met bijbehorende extra kosten de meest 
doelmatige oplossing is om het vastgestelde emissiereductie doel 
te behalen met zo laag mogelijke extra kosten? In het algemeen 
geldt dat doelmatigheid de optimale verhouding is tussen de kosten 
enerzijds (Euro’s geïnvesteerd) en de prestatie anderzijds 
(emissiereductie) tegen aanvaardbare risico’s.  Doelmatigheid is 
dus een balans tussen prestatie, kosten en risico’s. De risico’s 
hebben betrekking op de onzekerheden, aannames en 
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de te verwachten 
prestaties en kosten, zowel nu als in de toekomst.  

 Liggen de kosten per 
gereduceerde ton CO2 niet 
te hoog? 

Om te bepalen of een aanpak doelmatig is zullen de kosten per 
gereduceerde ton CO2 vergeleken worden met een referentie 
bandbreedte. Deze is tot stand gekomen op basis van 
voortschrijdend inzicht van voorgaande aanvragen. 

Is de raming transparant en 
herleidbaar? 

Dit betekent dat de kosten moeten worden onderbouwd met de 
gebruikelijke specificaties bij toetsing van kosten bij projecten 
zodat daarmee kan worden beoordeeld of alle onderdelen markt 
conform zijn en geen oneigenlijke kosten worden opgevoerd. 

Als er een consistentie is tussen de werkwijze zoals beschreven in 
de onderbouwing van de beoogde emissiereductie (zie punt 4 van 
het toetsingskader) en de raming dan is er sprake van 
herleidbaarheid. Indien duidelijk wordt waarop de bijbehorende 
kosten zijn gebaseerd, dan is de raming transparant. 

Het gaat hier om de aanvullende kosten voor de maatregelen die 
emissiereductie op de bouwplaats tot stand brengen.  

Zin de opgevoerde kosten in 
de raming marktconform? 

Voor het beoordelen van de kosten wordt door de 
programmadirectie HWBP op basis van eerdere beoordeelde 
aanvragen voortschrijdend een kader met kentallen opgesteld. Het 
doel hiervan is om snel voor projecten en voor de 
Programmadirectie te kunnen vaststellen of de kosten afwijken en 
aanpassing van de aanvraag nodig en/of aanvullende 
onderbouwing nodig is.  

Zijn de kosten onderbouwd 
conform de SSK systematiek 

Het gaat hierbij niet om een SSK raming te maken maar wel om 
het overnemen van de posten die daarin zijn opgenomen. SSK is 
een standaard systematiek waarmee op een uniforme wijze 
ramingen kunnen worden opgesteld in de GWW sector. Alle 
benodigde kostencategorieën komen voor in de systematiek die 
ook bij emissieloos bouwen van belang zijn.  

Is voor het emissieloos 
materieel subsidie 
ontvangen van het Rijk en 
hoe is dit verwerkt in de 
kosten? 

Aannemers kunnen subsidie krijgen van het Rijk voor het 
aanschaffen van emissieloos materieel. Dit is SSEB regeling waarin 
maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een gangbaar 
alternatief, met een maximum van € 300.000 kan worden 
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verkregen. Het budget voor de aanschafsubsidie in 2022 is € 
3.330.000 voor bouwwerktuigen. 

Zijn de tarieven 
(kosten/uur) onderbouwd? 

Is de tariefstelling uitgesplitst in posten? 

Wijken de onderstaande 
posten in de tariefstelling 
voor elektrisch materiaal af 
van de diesel machine? Zo 
ja, waarom wijken deze af?  

Van het project wordt verwacht een onderbouwing te geven als ze 
afwijken van de reguliere tariefstelling.  

 Afschrijftermijn 

 Restwaarde% 

 Draaiuren/jaar 

 Rente 

 GPS 

 Machinist 

 Onderhoud 

 Verzekering 

 Zijn de kosten voor 
het 
brandstof/energie 
verbruik herleidbaar 
onderbouwd? 

Zijn de risico’s in beeld 
gebracht? 

Hoe wordt er met risico’s omgegaan in het project? Is dit alleen 
kwalitatief omschreven of is er ook rekening gehouden met 
gevolgkosten van de risico’s? 

Zijn de risico’s 
gekwantificeerd? 

Zijn de kosten van de 
risico’s opgenomen in de 
raming? 
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