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Inleiding  
 
De Roadmap Duurzame Dijkversterking is een stappenplan om te komen tot duurzame, goed ingepaste dijkversterkingen met ruimtelijke kwaliteit. Het is een hulpmiddel en geen norm 
of voorschrift. Als je duurzaamheid wilt borgen in je project geeft de Roadmap een voorzet. Het is een beschrijving van stappen die je kunt nemen om duurzaamheid en ruimtelijke 
kwaliteit te borgen in het projectproces. De Roadmap sluit zo goed mogelijk aan op de werkprocessen die over het algemeen aan de orde zijn in de dijkenprojecten. Het beschrijft 
stappen specifiek op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, die nog niet standaard in de projecten worden genomen. Het doel is om een alliantiebreed gedragen Roadmap op te 
stellen waarmee dijkwerkers elkaar kunnen inspireren en helpen. Duurzaamheid is nú een nieuw onderwerp waarbinnen we nog veel moeten ontdekken en uitzoeken, maar over een 
aantal jaren is het ‘business as usual’. In de Bouwstenen Duurzame Dijkversterkingen vind je tools, handreikingen en praktijkvoorbeelden bij de stappen die in de Roadmap zijn 
beschreven.  
 
De Roadmap is tot stand gekomen met bijdragen vanuit de gehele alliantie en vanuit veel verschillende rollen en disciplines. We zitten met elkaar in een transitie. Sommige stappen die 
in deze Roadmap staan zullen over een paar jaar voor iedereen ‘standaard’ zijn. De Roadmap is voortdurend in ontwikkeling. We hopen jullie met deze Roadmap in ieder geval op weg 
te helpen in deze transitie en te komen tot duurzame, goed ingepaste dijken! Als we het hebben over ‘Duurzaamheid’ bedoelen we alle aspecten uit de Duurzamheidsroos, ruimtelijke 
kwaliteit is daar nadrukkelijk ook onderdeel van.  
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Fase/stap/substap 

 

 
Toelichting 

 
GEBIEDSAGENDA/OMGEVINGSAGENDA Dijken zijn een integraal onderdeel van een gebied. Een dijkversterking kan ingrijpend zijn voor de directe omgeving. De omgeving is daarom heel bepalend voor HWBP projecten. Naast de 

waterveiligheidsopgave kunnen ook andere grote (ruimtelijke) opgaven aan de orde zijn, zoals verbeteren van de waterkwaliteit (bijv. KRW) , verbeteren van natuur (bijv. PAGW), rivierverruiming 
(IRM), de energietransitie, landbouwtransitie, woningbouw en klimaatadaptatie in brede zin.  
 
In dit kader zijn er twee instrumenten in deze fase relevant: een gebiedsagenda en een omgevingsagenda. Een gebiedsagenda schetst een beeld van de ruimtelijke opgaven op de korte, lange en 
middellange termijn. Het is een relatief nieuw instrument, ontwikkeld in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De Omgevingsagenda is de basis voor 
de samenwerking tussen Rijk en regio bij opgaven in de fysieke leefomgeving. Het doel van de Omgevingsagenda is om als overheden samen gebiedsgericht (dus met het gebied als uitgangspunt) 
uitwerking te geven aan de gedeelde ambities en opgaven. 

Samenwerken aan de integrale aanpak voor 
de verschillende opgaven in een gebied 

Vanuit het waterschap is het belangrijk om mee te werken aan een integrale aanpak om zo ook de waterveiligheidsopgave goed op de agenda te zetten en in te brengen in de gebieds-of 
omgevingsagenda. Het doel is dat waterveiligheid, duurzaam en met ruimtelijke kwaliteit tot stand komt en kansen benut worden om de projecten en andere maatschappelijke opgaven goedkoper en 
sneller uit te voeren.  

INITIATIEF In de Initiatieffase van een project wordt de scope van het project bepaald. Dit betekent dat de geografische grenzen en opgaven vanuit waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 
worden benoemd. De Unie van Waterschappen heeft hiervoor de ‘Trajectaanpak’ opgesteld en het HWBP verwacht dat projecten deze aanpak volgen. Naarmate er meer verwevenheid bestaat 
tussen de waterveiligheidsopgave en ontwikkelingen in de omgeving kan het project meer integraal worden aangepakt.  

Onderzoek voorafgaand aan verkenning 
(Trajectaanpak) 

 

Oriëntatie speelveld De aanleiding voor een Initiatieffase is in eerste instantie een waterveiligheidsopgave, die volgt uit de wettelijke beoordeling. Om te komen tot doelmatige projecten met maatschappelijke 
meerwaarde, die op draagvlak in de omgeving kunnen rekenen, is het belangrijk om in de initiatieffase inzicht te krijgen hoe de waterveiligheidsopgave zich verhoudt tot de gebiedscontext. De 
waterkeringen liggen vaak in karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle landschappen of gebieden waar de druk op de ruimte hoog is. Ook zijn er goede mogelijkheden om de dijkversterking 
te combineren met andere programma’s zoals PAGW, KRW, IRM. 
In deze eerste stap van de Initiatieffase wordt het speelveld rondom het project in kaart gebracht. Het inventariseren van beleid, wet- en regelgeving, de kansen voor het verkleinen van de 
waterveiligheidsopgave en het inventariseren van de visie en leidende principes uit de Gebiedsagenda/Omgevingsagenda geeft een beeld van wat er kan en speelt rondom het project. Op dit 
moment is (nog) niet overal een Gebiedsagenda/Omgevingsagenda beschikbaar 

a. Wet- en regelgeving en beleid 
inventariseren (waterschap, regionaal, 
landelijk, Europees) 

Het raadplegen van Europese en landelijke wet- en regelgeving en het beleid van het eigen waterschap, de betrokken provincies en gemeenten geeft een beeld van de wettelijke en beleidsmatige 
kaders en ambities van de betrokken organisaties, waaronder de project overstijgende ambities op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.  
 

b. Kansen verkennen voor het verkleinen 
van de waterveiligheidsopgave 

De omvang van de opgave is bepalend voor de impact op de omgeving. Een kleinere opgave leidt in het algemeen tot onder ander of minder materiaal- en energieverbruik en minder impact op 
aanwezige natuur- en landschapswaarden. Het minimaliseren van de opgave in een vroeg stadium, levert daarom grote winst op, op het gebied van duurzaamheid. Ook het monitoren van de dijk kan 
winst opleveren omdat de opgave kan worden afgestemd op de werkelijke sterkte van de dijk. 

c. Visie en leidende principes uit 
gebiedsagenda inventariseren 

Soms is, voorafgaand aan de Initiatieffase, een Gebieds- of Omgevingsagenda opgesteld. De visie en leidende principes die hierin worden geformuleerd geven richting aan de scope en inpassing van het 
project.  

Integrale scopebepaling Met onderstaande stappen voor de ‘Integrale scopebepaling’ wordt inzicht en kennis verkregen om te bepalen of het project wordt gecombineerd met andere gebiedsopgaven. Met behulp van 
ontwerpateliers/ontwerpend onderzoek waarbij gebiedspartners zijn betrokken, kan het integraliteitsniveau worden bepaald. Er kunnen drie niveaus worden onderscheiden: 

- Gebiedsontwikkeling: Er spelen grootschalige opgaven in het gebied die een sterke wisselwerking hebben en daarom alleen in samenhang kunnen worden uitgevoerd. De opgaven zijn zo 
groot dat dit een transformatie van het landschap zal betekenen.  

- Meervoudige inrichting: Er spelen meerdere opgaven in het gebied die raakvlakken hebben met de waterveiligheidsopgave. Deze opgaven zijn gelijkwaardig en kunnen elkaar versterken. De 
opgaven kunnen in afzonderlijke projecten opgepakt worden, maar er is een wens de opgaven mee te koppelen met de waterveiligheidsopgave.   

- Inpassing: De gebiedsopgaven hebben niet of nauwelijks een relatie met de waterveiligheidsopgave. Hier is een inpassing, die het ruimtelijk kwaliteitsniveau van de uitgangssituatie van het 
gebied waarborgt, voldoende. 

 
Ook wordt de grootte van het studiegebied en plangebied bepaald en inzichtelijk welke opgaven en ambities in de omgeving al dan niet tot het waterveiligheidsproject behoren. Daarnaast brengt 
de methode de kansen en dilemma’s in een gebied laagdrempelig en vroegtijdig in beeld. Ontwerpateliers spelen een centrale rol in de methode. 

a. Gebiedspartners en gebiedskennis 
samenbrengen in ontwerpateliers en de 
ruimtelijke opgaven verkennen 
 

Ontwikkelingen in de omgeving en de ontstaansgeschiedenis van de dijk worden steeds belangrijker bij het beantwoorden van de vraag wat nodig, wenselijk en mogelijk is na het beoordelen van de 
waterveiligheid van een dijktraject: er zijn vrijwel altijd opgaven in het gebied die in meerdere of mindere mate een relatie hebben tot de dijk. Zo kan de dijk belangrijke cultuurhistorische waarden 
hebben en kunnen derden, zoals gemeenten en provincies, plannen hebben voor herinrichting en voor duurzaamheidsmaatregelen. Ook kan dijkversterking een kans zijn om in samenhang uitvoering te 
geven aan bijvoorbeeld KRW, PAGW en IRM. De plannen kunnen in meer of mindere mate invloed hebben op de wijze waarop de waterveiligheidsopgave opgelost kan worden. In ontwerpateliers kan 
met de waterkeringbeheerder, rivierbeheerder, stakeholders en experts de waterveiligheidsopgave worden beschouwd in relatie tot de andere gebiedsopgaven. Het gaat er hierbij om dat de voor- en 
nadelen van het combineren in beeld worden gebracht en expliciet wordt afgewogen wat dit kan betekenen voor de scope van het waterveiligheidsproject. En of dit kan leiden tot een soberder en 
doelmatiger oplossing voor de waterveiligheidsopgave met een grotere maatschappelijke meerwaarde. 
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Met een analyse van de ontstaansgeschiedenis van de dijk in zijn omgeving en de bestaande waarden (natuur, cultuurhistorie, landschap etc.), recent gerealiseerde waarden, toekomstige plannen en 
andere opgaven ontstaat er een beeld van de huidige waarde van het gebied en de potentie die er ligt. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van een dijkbiografie of ‘medisch dossier’ met historisch 
besef, waarin d.m.v. cultuurhistorie de kennis over de dijk wordt vergroot, o.a. hoe kwetsbaar erfgoed goed in te passen en de kansen in beeld te krijgen om cultuurhistorie ontwikkelingsgericht in te 
zetten en een bijdrage te laten leveren aan de veiligheidsopgave.  
Een andere manier om de kansen in kaart te brengen en verbinding te maken met actuele (kennis en innovatie) ontwikkelingen en projecten, is door de HWBP-projectgroep ‘De Innovatieversneller’ te 
betrekken in deze fase. 

b. Verkennen duurzaamheidsopgaven  Het verkennen van de duurzaamheidsopgaven en het vertalen van deze opgaven voor het project, geeft richting aan hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden in het project. Betrek hierbij de 
duurzaamheidsadviseur van het waterschap en een van de adviseurs duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit van het HWBP.    

c. Kansen voor gebruik van gebiedseigen 
grond in beeld brengen 

Door gebruik te maken van gebiedseigen grond, wordt de milieubelasting van het project door lange transportafstanden beperkt. Door de kansen vroeg in het project in kaart te brengen, worden de 
mogelijkheden voor het hergebruik van gebiedseigen grond gemaximaliseerd. Het gebruik van gebiedseigen grond zal tegelijkertijd (moeten) leiden tot het versterken van natuur- en 
landschapswaarden.  

d. Bepalen van het integraliteitsniveau van 
de scope op basis van a t/m c 

Op basis van de uitkomst van de stappen a. t/m c. wordt het integraliteitsniveau (inpassing, meervoudige inrichting of gebiedsontwikkeling) van de scope bepaald.  

Projectvoorstel  

Richtinggevende opdracht voor 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit  
 

Het doel is om aan het eind van de initiatieffase duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit integraal op te nemen in de richtinggevende opdracht en daarmee te zorgen voor borging hiervan in het 
project. Het gaat erom dat al vanaf het allereerste begin van de verkenning duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit worden meegenomen. Dan worden belangrijkste keuzes gemaakt en is het effect 
van die keuzes op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit het grootst. Het doel is om vanaf het begin te werken aan een plan dat: voldoet aan de randvoorwaarden voor wat betreft inpassing in de 
leefomgeving; en daarnaast kansen verzilvert voor verbetering van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. In de richtinggevende opdracht is het integraliteitsniveau bepaald met behulp van de 
handreiking Integrale scopebepaling: 
1. Inpassing 
2. Meervoudige inrichting 
3. Gebiedsontwikkeling  

a. Vaststellen van de scope en het 
integraliteitsniveau 

Op basis van de integrale scopebepaling is het belangrijk om de scope met het integraliteitsniveau voor Ingangstoets vast te leggen in een richtinggevende opdracht. Afhankelijk van het 
integraliteitsniveau zal dit document een andere benaming hebben: “Opgave gebiedsvisie”, “Opgave inrichtingsvisie” of “Opgave inpassingsvisie”. 

b. Ambities voor duurzaamheid en 
ruimtelijke kwaliteit vaststellen 

Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te borgen is het van belang om aan het eind van de Initiatieffase, op basis van de duurzaamheidsroos en wat er is opgehaald in de vorige stappen, de ambities 
vast te stellen en daarmee richting te geven aan de Verkenning van het project.  

c. Inrichten van de projectorganisatie en 
de governance met gebiedspartners, 
passend bij het integraliteitsniveau 

Het tijdig inrichten van de projectorganisatie en governance met gebiedspartners vergroot de kansen op een succesvolle samenwerking met omgevingspartijen en het behalen van de gestelde ambities.  

Ingangstoets  
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Fase/stap/substap 

 
Toelichting 

 
VERKENNING 
 

De Verkenning is erop gericht om door middel van een zorgvuldig afwegingsproces van mogelijke alternatieven te komen tot een voorkeursalternatief (VKA) dat voldoet aan de 
randvoorwaarde van waterveiligheid, recht doet aan betrokken belangen en voldoet aan de wet- en regelgeving die er is voor de leefomgeving en zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair 
is. Daarbij kan het project kansen benutten door beleidsdoelen en ambities op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in het project op te nemen en kunnen omgevingspartijen 
hetzelfde doen door maatregelen als meekoppelkansen toe te voegen.  

Definitiefase/Startfase 
 

 

Interne opdrachtvorming 
 

Het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit begint met een expliciete en concrete opdracht van het waterschap c.q. de opdrachtgever aan het project. Het belang van 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit ontstijgt de sfeer van vrijblijvendheid en invulling vanuit persoonlijke ambities. In een gestructureerde professionele aanpak horen concrete 
opdrachten die ingepast worden in de opdracht voor tijd, geld, kwaliteit en beheersing van risico’s. Bij verschillende dijkprojecten is gebleken dat een heldere interne opdracht vanuit het 
waterschap en een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen het IPM-team succesfactoren zijn voor het behalen van duurzaamheidsdoelen en een goede ruimtelijke inpassing.  

a. Binnen het IPM-team verantwoordelijken aanwijzen 
 

Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit goed te borgen, is het van belang om binnen de IPM-rollen verantwoordelijken aan te wijzen. Deze verantwoordelijken hebben een duidelijke focus en 
kunnen voortdurend het project op koers houden. De verantwoordelijkheid kan verdeeld zijn over meerdere rollen, afhankelijk van de gestelde ambities en thema’s die belangrijk zijn. Ter 
ondersteuning van de verantwoordelijke IPM-rolhouders kan een adviseur ruimtelijke kwaliteit en een duurzaamheidsadviseur aangesteld worden. De inhuur hiervan gebeurt bij de stap 
‘Organiseren van expertise’. O.a. hiermee wordt invulling gegeven aan de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap. 
 
Als er sprake is van een hoge mate van integraliteit namelijk een gebiedsontwikkeling, kan er voor gekozen worden om een rol toe te voegen aan het IPM-team: een integrator. De integrator zal, 
samen met de adviseur ruimtelijke kwaliteit en de duurzaamheidsadviseur, helpen vorm te geven aan het benodigde ontwerpproces waarbij vanaf het allereerste begin van het ontwerp de 
kansen benut worden om tot een ontwerp te komen waarin ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid optimaal zijn meegenomen.  (dit is bijvoorbeeld bij het project Meanderende Maas van 
Waterschap Aa en Maas gedaan) 

b. Ambassadeur voor duurzaamheid en ruimtelijke 
kwaliteit aanstellen 

Bij het project kan een persoon met status (bijv. bestuurder of directielid) betrokken zijn, die de doelen en ambities duidelijk ondersteunt en betrokkenen bij het project enthousiast maakt. Een 
dergelijke ambassadeur is een succesfactor bij tal van projecten, ontwikkelingen en processen. In dit stadium van duurzaamheid (we staan aan het begin van een transitie naar een duurzame 
samenleving) zijn deze ambassadeurs met name van belang om de transitie te bevorderen en draagvlak te creëren. 

c. Ambities uit richting gevende opdracht uitwerken, 
actualiseren en vertalen in de opdracht voor 
Verkenning 

De ambities voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit uit de richtinggevende opdracht worden op maat gemaakt voor de Verkenning. Dit kan betekenen dat de ambities nog verder worden 
uitgewerkt, omdat de richtinggevende opdracht te abstract of te algemeen is en voor het project een concretere opdracht vereist is. Ook kan het, door de ontwikkelingen van plannen (tussen 
initiatiefase en start verkenning kan enige tijd verstrijken), nodig zijn om gestelde ambities en doelen uit de Initiatieffase te actualiseren. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de keuzes 
binnen het project gebaseerd zijn op huidig beleid, technieken, op maat voor het project en ontwikkelingen in het gebied, etc. De uitwerking en actualisatie kan weer worden verwerkt in de 
opdracht voor het project en het plan van aanpak.  

d. Opdracht voor de Verkenning vaststellen 
 

De interne opdrachtvorming wordt vervolgens afgerond door de gemaakte stappen vast te leggen in de uiteindelijke opdracht voor het project en de verkenningsfase. Deze opdracht uit zich in 
termen van geld, kwaliteit, tijd, scope en risico’s. Het project c.q. de projectmanager stuurt hierop en legt hier verantwoording over af. Om duurzaamheid een goede positie te geven in het 
project is het van belang dat de ambities worden vastgesteld en onderdeel worden de voortgangsbewaking door prestatie-indicatoren te benoemen.  

Het vastgestelde integraliteitsniveau (inpassing, meervoudige inrichting of gebiedsontwikkeling) van het project bepaalt welke producten er moet worden opgesteld en dus worden opgenomen in 
de opdracht voor de Verkenning (integrale visie, meervoudig inrichtingsplan of ruimtelijke kwaliteitskader). Ook de manier waarop betrokkenheid van de omgevingspartijen georganiseerd wordt, 
is afhankelijk van het integraliteitsniveau. 

Organiseren van expertise Deze stap geeft ook invulling aan de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap. Het gaat om het organiseren van de benodigde expertise door het inschakelen van adviseurs ten behoeve van 
de producten die voor de Verkenning gemaakt moeten worden.   

a. Doelen, expertise en gunningscriteria voor 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in aanbesteding 
adviesbureau opnemen 

Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te borgen is het van belang dat het ondersteunend adviesbureau, dat wordt ingeschakeld, hier ook volwaardig uitvoering aan kan geven. In de opdracht 
aan het adviesbureau is het daarom van belang om, afgeleid van de projectdoelen, eisen, doelen en gunningscriteria m.b.t. duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op te nemen in de uitvraag. 

b. Landschapsarchitect en duurzaamheidsadviseur 
inschakelen  

Om ruimtelijke kwaliteit te borgen kan separaat een landschapsarchitect ingezet worden, die nauw samenwerkt met het adviesbureau dat het technisch ontwerp maakt. Ook de inzet van een 
duurzaamheidsadviseur, die samenwerkt met het adviesbureau en het IPM-team om de duurzaamheidsdoelen te realiseren, is van belang.  

c. Regelen van aanvullende expertise nodig voor 
realisatie van de gestelde doelen 

Naast een adviesbureau, een landschapsarchitect en een duurzaamheidsadviseur, kan het wenselijk zijn om aanvullende expertise te organiseren. Welk soort expertise dit is verschilt per project, 
maar is bijvoorbeeld expertise op het vlak van cultuurhistorie, natuur of wetgeving. Als een project complex is en/of er veel verschillende belangen spelen kan overwogen worden een 
kwaliteitsteam (Q-team) in te stellen. 

d. Bewustwording creëren bij gehele projectteam Ruimtelijk kwaliteit en duurzaamheid zijn idealiter niet van één projectteamlid. Projecten met het meeste succes op dit vlak laten zien dat er bewustwording binnen het gehele projectteam 
aanwezig is en dat ieder vanuit zijn eigen rol meedenkt hoe de projectdoelen behaald kunnen worden. Dit gaat echter niet vanzelf, het is daarom verstandig om hier actief mee bezig te zijn om 
het in het team levend te houden. Een sessie waarin het Ambitieweb wordt gevuld en de inzet van een duurzaamheidsambassadeur en - adviseur helpen hierbij. 

Plan van Aanpak Verkenning 
 

In deze stap worden de gewenste doelen en de benodigde de expertise, sturing en besluitvorming vastgelegd.   
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a. Per duurzaamheidsthema van de duurzaamheidsroos 

(meetbare) doelen formuleren  
 

De opdrachtgever heeft een opdracht gegeven in de vorm van ambities en doelen. In het Plan van aanpak moeten deze concreet worden gemaakt voor het project door deze meetbaar te maken. 
Voor ambities en doelen op het vlak van energie & klimaat en circulariteit kan dit al vrij goed. Voor ruimtelijke kwaliteit is dit moeilijker of niet mogelijk. De leidende principes voor het ruimtelijk 
ontwerp kunnen fungeren als kwalitatieve indicatoren om de voortgang te kunnen meten. Het gaat er daarbij om dat leidende principes voor het ruimtelijk ontwerpen worden vertaald naar 
concrete opgaves en doelen voor het project. Door de ambities en doelen meetbaar te maken wordt het mogelijk om tijdens de verkenning maar ook in de fasen daarna, de voortgang te 
bewaken en mogelijkheden te benutten om het bereik van ambities en doelen te vergroten. 
 
Het is mogelijk om voor het stellen van doelen een referentie te gebruiken. Dit betekent dat het doel bijvoorbeeld kan worden geformuleerd als: x% reductie ten opzichte van een referentie. Als 
referentie kan bijvoorbeeld een eerste schetsontwerp van de versterkte dijk, het gemiddelde van alle mogelijke alternatieven, landelijke kentallen of de opgave van het waterschap worden 
genomen. 

b. Verantwoordelijkheid en expertise per thema 
vastleggen 

Op basis van de gestelde doelen wordt bepaald welke expertise er nodig is. In deze stap wordt vastgelegd hoe de verantwoordelijkheidsverdeling over de IPM rollen, het adviesbureau en de 
adviseurs is. Door ook helder de verantwoordelijkheden van de expertises vast te leggen, wordt duidelijkheid gecreëerd voor alle betrokkenen, wat bijdraagt aan het behalen van de beoogde 
doelen.  

c. Vastleggen hoe verantwoording, sturing en 
besluitvormingsproces er uitziet 

Voor het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is het van belang dat deze worden opgenomen in de reguliere voortgangsbewaking het project. Het gaat hierbij om het expliciet 
benoemen hoe de verantwoording, sturing en besluitvorming eruitziet. Een concrete mogelijkheid is het opstellen van een duurzaamheidsrapportage bij iedere belangrijke stap c.q. ontwerploop 
waarin expliciet wordt aangegeven wat de voortgang is van de doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit is belangrijk om sturing te geven aan een doelmatige en efficiënte aanpak. 
Ook is het van belang voor situaties waarin afwegingen met betrekking tot duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit moeten worden gemaakt bij de ontwikkeling van alternatieven. Bijvoorbeeld, 
een bepaalde keuze kan duurzamer zijn, maar meer onderhoud vergen of niet vallen onder het motto ‘sober en doelmatig’, kan dit invloed hebben op de subsidies en financiën van derden. Hoe 
met dergelijke keuzes wordt omgegaan, dient van tevoren duidelijk te zijn en te worden vastgelegd in het Plan van Aanpak.   

d. Verwerken uitkomst voorgaande stappen in het Plan 
van Aanpak Verkenning 

Het vastleggen van de doelen, verantwoordelijkheden, benodigde expertise, verantwoording en sturing in het Plan van Aanpak van de Verkenningsfase, creëert helderheid, mandaat en middelen 
om tijdens de Verkenning te werken aan de gestelde duurzaamheidsdoelen. Omdat het Plan van aanpak wordt vastgesteld door de opdrachtgever is deze ook betrokken en gecommitteerd. 

Analyse en beoordelingsfase: Ontwikkeling alternatieven  

Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit integraal 
meenemen in het ontwerpproces 

De vastgestelde doelen worden vertaald naar (ontwerp) uitgangspunten voor de bouwstenen, oplossingsrichtingen, alternatieven en het afweegkader. Met behulp van het afweegkader 
wordt in elke zeef een integraal afgewogen keuze gemaakt. Na elke zeef wordt de stand van zaken bepaald omtrent het behalen van de gestelde doelen en op basis daarvan wordt het 
ontwerp geoptimaliseerd. In deze Roadmap wordt dit ontwerpproces verdeeld in algemeen gebruikte cyclus van de volgende ontwerpstappen: doelen stellen – onderzoek doen – ontwerpen 
– score meten – integraal afwegen. 

a. Vastgestelde doelen vertalen naar ontwerp- en 
technische uitgangspunten 

De vastgestelde ambities en doelen worden uitgewerkt tot uitgangspunten en richtlijnen voor het ontwerp. Voor ruimtelijke kwaliteit geldt dat er een “Gebiedsvisie”, “Inrichtingsvisie” of 
“Inpassingsvisie” kan worden opgesteld waarin onder andere de leidende principes wordt vertaald naar inrichtingsprincipes. Voor klimaat & energie en circulariteit kunnen op basis van 
vastgesteld ambities en doelen concrete duurzaamheidsuitgangspunten worden opgesteld, deze worden vastgelegd in de eerste versie van de duurzaamheidsrapportage. Daarna kunnen de 
leidende principes en concrete duurzaamheidsuitgangspunten vertaald worden naar technische uitgangspunten die bij een dijkversterking meestal expliciet worden vastgelegd in een Technische 
Uitgangspunten Notitie (TUN). Aan de hand hiervan start het ontwerpproces. 

b. Integraal afweegkader opstellen waarin criteria zijn 
opgenomen op basis van de vastgestelde doelen 

Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een plek te geven in de afweging naar het Voorkeursalternatief is het van belang om deze onderdeel te maken van het afwegingskader. Het is hierbij 
van belang dat de thema’s voldoende expliciet/meetbaar worden gemaakt om volwaardig meegenomen te worden in de afweging. Probeer dit bijvoorbeeld te doen door voor elk doel een 
afwegingscriterium op te nemen in het afweegkader. 

c. Omgeving informeren over de doelen op het gebied 
van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 

Om eventuele kansen tijdig te kennen en omgevingspartijen enthousiast te krijgen over duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is het van belang om de omgeving tijdig te informeren over de 
gestelde doelen. Geslaagde voorbeeldprojecten elders in Nederland kunnen helpen inspiratie en enthousiasme te bewerkstelligen. 

d. Onderzoek doen  Tijdens het ontwerpproces worden verschillende onderzoeken (gericht op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit) uitgevoerd. Denk hierbij aan grondonderzoeken voor het toepassen van 
gebiedseigen grond, de mogelijkheden op het gebied van duurzame energie of onderzoek naar het voorkomen of minimaliseren van negatieve effecten.  

 

e. Integraal ontwerpen op basis van de 
ontwerpuitgangspunten 

Op basis van de ontwerpuitgangspunten en de inrichtingsprincipes worden in de ontwerpsessies, de bouwstenen, oplossingsrichtingen en alternatieven ontwikkeld. Met de input uit de 
onderzoeken en de uitkomst van de afweging uit de zeef, wordt in stappen toegewerkt naar het Voorkeursalternatief. Doordat doelen vertaald zijn naar ontwerpuitgangspunten worden 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een integraal onderdeel van het ontwerpproces. MKI, CO2 en stikstof berekeningen (toepassen DuboCalc en Aerius) kunnen worden gebruikt om het 
ontwerp te optimaliseren. Deze kunnen daarom worden benut als ontwerptools en niet alleen om aan het eind de effecten te rapporten. Daarbij is het van belang om inzichtelijk te maken welke 
onderdelen van het ontwerp veel impact hebben en of daar slimme oplossingen voor ontworpen kunnen worden. 

In het ontwerpproces gaat het vanuit duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit om het invullen en uitwerken van de volgende achtereenvolgende stappen: 
1. Het voorkomen negatieve effecten. 
2. De overblijvende negatieve effecten zoveel mogelijk mitigeren 
3. De resterende delen compenseren  

Daarbij is het continu van belang welke kansen (op alle duurzaamheidsthema’s) er benut kunnen worden.  
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f. Inzichtelijk maken hoe de bouwstenen/alternatieven 

scoren op de doelen 
Na het identificeren van bouwstenen en alternatieven wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze op de doelen wordt gescoord. Door dit zo specifiek mogelijk te vergelijken kan duurzaamheid en 
ruimtelijke kwaliteit meegewogen worden in de integrale afweging van zeef 1 en 2. De verschillende beschikbare tools bieden de mogelijkheden om de score kwantitatief te maken waardoor ze 
volwaardig kunnen mee doen in de afweging. 

g. Integrale afweging maken met behulp van het 
afweegkader (zeef 1/zeef 2) 

Met behulp van het afwegingskader worden de bouwstenen gezeefd tot kansrijke bouwstenen en daarna de alternatieven tot het Voorkeursalternatief.  

h. Opnemen in duurzaamheidsrapportage In het kader van de voorgangsbewaking wordt aanbevolen om bij iedere zeef een duurzaamheidrapportage te maken waarin wordt aangegeven in welke mate de ambities en doelen worden 
bereikt en welke mogelijkheden er zijn om dit bereik te vergroten. Deze rapportage kan onderdeel zijn van je rapportage over de uitkomst van het zeefproces of een losstaande rapportage zijn. 
De rapportage biedt mogelijkheden om de voortgang binnen het project te bespreken met de verschillende IPM-rolhouders. Ook kan deze rapportage met de opdrachtgever en met derden 
worden besproken. Door duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op deze manier als onderdeel van kwaliteit op te nemen, wordt het in samenhang met kosten, risico’s en tijd, sturend in het 
project. 

Besluitfase: Vaststellen Voorkeursalternatief 
 

 

Oogst duurzaamheid: balans opmaken duurzaamheid 
VKA 

Na het zeefproces in de Verkenning is het Voorkeursalternatief bekend. Om helder te maken hoe het VKA scoort op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit wordt een balans opgemaakt en 
wordt dit vastgelegd in de duurzaamheidsrapportage. Met de duurzaamheidsrapportage in de hand kan ook de vragenlijst van de Klimaatmonitor van de UvW eenvoudig worden ingevuld. 

a. Bepalen hoe het VKA scoort op ruimtelijke kwaliteit 
 

Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de Gebiedsvisie/Inrichtingsvisie/Inpassingsvisie zijn doorwerking heeft gekregen in het VKA en in hoeverre de vooraf vastgestelde 
ambities en doelen zijn behaald. Dit zal grotendeels een kwalitatieve beschouwing zijn, maar kan onderbouwd worden door kentallen zoals ha’s natuur, km’s fietspaden of wandelpaden. 

b. Bepalen hoe het VKA scoort op circulariteit Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de circulaire ontwerpprincipes doorwerking hebben gekregen in het ontwerp. Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de 
vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald.  

c. Bepalen hoe het VKA scoort op energie & klimaat  Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de emissies in de loop van het gehele ontwerpproces voorkomen, gemitigeerd en gecompenseerd zijn (CO2 uit MKI en Stikstof uit 
Aerius berekening). Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald. 

d. Vastleggen oogst in duurzaamheidsrapportage 
 

De oogst op de gestelde ambities en doelen van de verschillende thema’s uit de duurzaamheidsroos wordt vastgelegd in de duurzaamheidsrapportage en geef hierbij ook aan wat de belangrijkste 
punten zijn voor de planuitwerking 

Vooruitkijken naar de Planuitwerking Nadat het VKA is bepaald is het van belang om vooruit te kijken en voorbereiden op de Planuitwerking. Er zijn in de Verkenning keuzes gemaakt die ook consequenties voor de 
marktbenadering kunnen hebben; die moeten worden vastgelegd en overgedragen. Tegelijkertijd kunnen doelen aangescherpt worden en nagedacht over wat er aan voorbereiding voor een 
duurzame uitvoering gedaan kan worden.  

a. Aangescherpte doelen en vervolgacties voor 
Planuitwerking formuleren 
 

De vastgestelde doelen kunnen aangescherpt worden op basis van het gekozen VKA. Er kan meer concreet bepaald worden wat haalbaar is met het gekozen Voorkeursalternatief. Daarnaast is 
tijdens de Verkenning veel duidelijk geworden en kunnen er vervolgacties gedefinieerd worden. Het is van belang om deze acties vast te leggen, zodat deze voortvarend opgepakt kunnen worden 
in de Planuitwerking.  

b. Ontwerpuitgangspunten en inrichtingsprincipes 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit voor uitwerking 
VKA 
 

Het ontwerpproces van de alternatieven is gestart met ontwerpuitgangspunten en leidende principes. Nu het VKA bekend is kunnen deze aangescherpt worden voor de uitwerking van het VKA in 
de Planuitwerking. Het VKA is globaal en geeft met name het ruimtebeslag aan. In de planuitwerking wordt het dijkontwerp verder bepaald. Daarbij kan een lijst met expliciete 
ontwerpuitgangspunten en inrichtingsprincipes worden toegevoegd voor de verdere uitwerking van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.   

c. Evaluatie van tegemoetkoming/-nakomen 
vastgestelde ambities en doelen 

Ter afronding van de Verkenningsfase wordt specifiek aandacht besteed aan het evalueren van de oogst wat betreft de vastgestelde duurzaamheidsambities en -doelen 

d. Hoofdkeuzes voor de marktbenadering vanuit DZH en 
RK vastleggen 

Tijdens de Verkenning worden er voor het project een groot aantal keuzes gemaakt of voorbereid. Deze hoofdkeuzes bepalen o.a. mede hoe de Planuitwerking vorm krijgt, hoe wordt 
samengewerkt met de markt en wanneer marktpartijen bij het project worden betrokken. Om te zorgen dat deze goed landen in het Plan van Aanpak voor de Planuitwerking is het verstandig om 
deze keuzes vast te leggen. Ook keuzes waarmee duurzaamheid verder wordt ingezet in de Planuitwerking worden hierin vastgelegd; bijv. verdere verduurzaming van het ontwerp of inzetten op 
een duurzame uitvoering, of beide? 

e. Voorsorteren op duurzame uitvoering Sommige onderwerpen voor een duurzame uitvoering, zoals laadinfrastructuur voor elektrisch materieel, kennen een lang traject met andere partijen. Het is van belang om aan het einde van de 
Verkenning alvast na te denken over wat voor het VKA nodig is om te komen tot een duurzame uitvoering en wat de opdrachtgever zelf al in de Planuitwerking moet of wil gaan regelen.  
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Fase/stap/substap 
 

 
Toelichting 

 
PLANUITWERKING 
 

In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een definitief ontwerp en Projectplan Waterwet/Projectbesluit. In de Planuitwerking gaat het om maken van keuzes 
over de vormgeving, materiaalkeuze en inpassing van het project in de leefomgeving. Dit zijn keuzes die belangrijk zijn voor de ruimtelijke kwaliteit. Ook worden belangrijke afwegingen 
gemaakt ten aanzien van circulariteit en klimaat & energie. Op basis van de keuzes in de inkoopstrategie kan ook tijdens de Planuitwerking gestart worden met (het voorbereiden) van de 
aanbesteding van de Realisatie.  

Projectopdracht en -organisatie 
 

 

Interne opdrachtvorming  Het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit begint met een expliciet en concrete opdracht van het waterschap c.q. de opdrachtgever aan het project. Het belang van 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit ontstijgt hiermee de sfeer van vrijblijvendheid en invulling vanuit persoonlijke ambities. In een gestructureerde professionele aanpak horen 
concrete opdrachten die ingepast worden in de opdracht voor tijd, geld en beheersing van risico’s.  

a. Binnen het IPM team verantwoordelijke(n) aanwijzen Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit goed te borgen, is het van belang om binnen de IPM-rollen verantwoordelijken aan te wijzen. Deze verantwoordelijken hebben een duidelijke focus 
en kunnen voortdurend het project op koers houden. De verantwoordelijkheid kan verdeeld zijn over meerdere rollen, afhankelijk van de gestelde ambities en thema’s die belangrijk zijn. Ter 
ondersteuning van de verantwoordelijke IPM-rolhouders kan een adviseur ruimtelijke kwaliteit en een duurzaamheidsadviseur aangesteld worden. De inhuur hiervan gebeurt bij de stap 
‘Organiseren van expertise’. O.a. hiermee wordt invulling gegeven aan de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap. 
 
Als er sprake is van een hoge mate van integraliteit, namelijk een gebiedsontwikkeling, kan er voor gekozen worden om een rol toe te voegen aan het IPM-team: een integrator. De integrator 
zal, samen met de adviseur ruimtelijke kwaliteit en de duurzaamheidsadviseur, helpen vorm te geven aan het benodigde ontwerpproces waarbij vanaf het allereerste begin van het ontwerp 
de kansen benut worden om tot een ontwerp te komen waarin ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid optimaal zijn meegenomen. (dit is bijvoorbeeld bij het project Meanderende Maas van 
Waterschap Aa en Maas gedaan) 

b. Actualiseren van de doelen en ambities op elk thema van 
de duurzaamheidsroos 

De interne opdracht van het project wordt vertaald in doelen voor het project. Aan de hand hiervan start het de verdere ontwerpproces van de uitwerking van het voorkeursalternatief. Door 
de snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, is het van belang om de ambities en doelen die van toepassing waren in de Verkenning, te actualiseren. Op deze manier wordt 
gegarandeerd dat de keuzes binnen het project gebaseerd zijn op het actuele beleid, technieken en verkregen inzichten en kennis van de verkenning.  

c. Opdracht voor de planuitwerking vaststellen De opdrachtvorming wordt afgerond door de gemaakte stappen vast te leggen in de uiteindelijke opdracht voor het project en de planuitwerkingsfase. Om duurzaamheid en ruimtelijke 
kwaliteit een goede positie te geven in het project is het van belang dat doelen zo concreet mogelijk in de opdracht worden opgenomen en vervolgens ook worden opgenomen in de 
voortgangsbewaking door bijvoorbeeld prestatie-indicatoren te benoemen. Daarnaast blijft het belangrijk om zowel binnen het projectteam, de organisatie, als het bestuur draagvlak voor de 
doelen en ambities van het project te houden. Door dit in de Planuitwerking expliciet vast te stellen en intern te delen, wordt weer duidelijk waar het project voor gaat en wordt mandaat 
georganiseerd om hier in de planuitwerking aan verder te werken. 

Organiseren van expertise Het gaat om het organiseren van de benodigde expertise binnen de projectorganisatie door het inschakelen van adviseurs ten behoeve van het halen van de gestelde doelen die voor de 
Planuitwerking gesteld zijn.  

a. Doelen, expertise en gunningscriteria voor duurzaamheid 
en ruimtelijke kwaliteit in aanbesteding adviesbureau 
opnemen 

Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te borgen in het ontwerpproces van de planuitwerking en in het uiteindelijke Projectbesluit is het van belang dat het ondersteunend adviesbureau, 
dat wordt ingeschakeld, hier ook volwaardig uitvoering aan kan geven. In de opdracht aan het adviesbureau is het daarom van belang om, afgeleid van de projectdoelen, eisen, doelen en 
gunningscriteria m.b.t. duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op te nemen in de uitvraag. 

b. Landschapsarchitect en duurzaamheidsadviseur 
inschakelen 

Om ruimtelijke kwaliteit te borgen kan separaat een landschapsarchitect ingezet worden in de Verkenning die nauw samenwerkt met het adviesbureau dat het technisch ontwerp maakt. Ook 
de inzet van een duurzaamheidsadviseur, die samenwerkt met het adviesbureau en het IPM-team om de duurzaamheidsdoelen te realiseren, is van belang. 

c. Regelen van aanvullende expertise nodig voor realisatie 
van doelen  

Naast een adviesbureau, een landschapsarchitect en duurzaamheidsadviseur, kan het wenselijk zijn om aanvullende expertise te organiseren. Welk soort expertise dit is, verschilt per project. 
Een voorbeeld is expertise op het vlak van cultuurhistorie of natuur. Als een project complex is en/of er veel verschillende belangen spelen, kan overwogen worden om een kwaliteitsteam (Q-
team) in te stellen. 

d. Bewustwording creëren bij gehele projectteam Ruimtelijk kwaliteit en duurzaamheid zijn idealiter niet van één projectteamlid. Projecten met het meeste succes op dit vlak laten zien dat er bewustwording binnen het gehele projectteam 
aanwezig is en dat ieder vanuit zijn eigen rol meedenkt hoe de projectdoelen behaald kunnen worden. Dit gaat echter niet vanzelf, het is daarom verstandig om hier actief mee bezig te zijn 
om het in het team levend te houden. Een sessie waarin het Ambitieweb wordt gevuld en de inzet van een duurzaamheidsambassadeur en - adviseur helpen hierbij. 

Plan van aanpak Planuitwerking In deze stap worden de doelen en de benodigde de expertise, sturing en besluitvorming vastgelegd.   

a. Per thema van de duurzaamheidsroos meetbare doelen 
formuleren en opnemen in een 
duurzaamheidsrapportage 

Het is belangrijk om de geactualiseerde doelen van de interne opdrachtverlening meetbaar te formuleren om ook te kunnen monitoren of ze gehaald worden. Denk hierbij aan het bepalen 
van de nul-situatie, de meetlat en de methode van monitoring. In deze stap kan ook worden gestart met een eerste versie van de duurzaamheidsrapportage, een levend document wat na 
elke stap in de Planuitwerking geactualiseerd wordt en op die manier een beeld geeft hoe het er met duurzaamheid in het project voor staat.  
 

b. Verantwoordelijkheid en expertise per thema vastleggen 
 

In deze stap wordt de verantwoordelijkheidsverdeling over de IPM-rollen, het adviesbureau en de adviseurs vastgelegd. Door ook helder de verantwoordelijkheden van de expertises vast te 
leggen, wordt duidelijkheid gecreëerd voor alle betrokkenen, wat bijdraagt aan het behalen van de beoogde doelen.  

c. Vastleggen hoe verantwoording, sturing en 
besluitvormingsproces er uitziet 

Voor het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is het van belang dat deze worden opgenomen in de reguliere voortgangsbewaking van het project. Het gaat hierbij om het 
expliciet benoemen hoe de verantwoording, sturing en besluitvorming eruitziet. De reguliere voortgangsrapportage voor tijd en geld kan worden aangevuld met het opstellen van een 
duurzaamheidsrapportage bij iedere ontwerploop waarin expliciet wordt aangegeven wat de voortgang is van de doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit is belangrijk om 
sturing te geven aan een doelmatige en efficiënte aanpak. Ook is het van belang voor situaties waarin afwegingen met betrekking tot duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit moeten worden 
gemaakt bij de ontwikkeling van alternatieven. Bijvoorbeeld, een bepaalde keuze kan duurzamer zijn, maar meer onderhoud vergen of niet vallen onder het motto ‘sober en doelmatig’, dit 
kan invloed hebben op de subsidies en financiën van derden. Hoe met dergelijke keuzes wordt omgegaan, dient van tevoren duidelijk te zijn en te worden vastgelegd in het Plan van Aanpak.  
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d. Verwerken uitkomst voorgaande stappen in het Plan van 

Aanpak 
Door in het Plan van Aanpak van de Planuitwerking de doelen, verantwoordelijkheden, benodigde expertise, verantwoording en sturing vast te leggen, wordt helderheid, mandaat en 
middelen gecreëerd om tijdens de Planuitwerking te werken aan de gestelde duurzaamheidsdoelen. Omdat het Plan van aanpak wordt vastgesteld door de opdrachtgever is deze ook 
betrokken en gecommitteerd. 

Opstellen definitief ontwerp  

Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit integraal meenemen 
in het ontwerpproces 

In de ontwerploops is het belangrijk om in het ontwerp en de afwegingen ook duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit continu een plek te geven.   

a. Integraal afweegkader opstellen waarin criteria zijn 
opgenomen op basis van de vastgestelde doelen 

Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een plek te geven in de afwegingen in het ontwerpproces, is het van belang om deze onderdeel te maken van het afweegkader. Het is hierbij van 
belang dat de thema’s voldoende expliciet worden gemaakt en gewicht krijgen in de afweging. Probeer dit bijvoorbeeld te doen door voor elk doel een afwegingscriterium op te nemen in het 
afweegkader. 

b. Omgeving informeren over de duurzaamheidsdoelen en 
ruimtelijke kwaliteit 

Het is belangrijk om, in het omgevingsproces van het project, ook de omgeving goed te informeren over de duurzaamheidsdoelen van het project. Specifiek voor de landschappelijke inpassing 
kan er ook veel historische kennis en wensen voor inrichting uit de omgeving worden opgehaald.   

c. Vastgestelde doelen vertalen naar 
ontwerpuitgangspunten 

De doelen worden uitgewerkt in ontwerpuitgangspunten, richtlijnen en eisen voor het ontwerp en inrichtingsprincipes worden uitgewerkt in concrete inrichtingsvoorstellen.  
Concrete duurzaamheidsuitgangspunten kunnen worden opgenomen in Technische uitgangspunten notitie (TUN) die bij een dijkversterking meestal wordt opgesteld. 

d. Onderzoek doen Voor sommige onderdelen van het ontwerp kan aanvullend onderzoek nodig zijn. Bijvoorbeeld onderzoek naar de mogelijkheden om de MKI van het ontwerp te verlagen of het opstellen van 
een product specifieke Life Cycle Analysis (LCA) van een materiaal. Het kan hierbij ook gaan om onderzoek naar een goede inpassing van de dijk waardoor de ruimtelijke kwaliteit behouden 
blijft. Of civieltechnisch of conditionerend onderzoek voor de toepassing van gebiedseigen grond. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan het ontwerp worden geoptimaliseerd.  

e. Integraal ontwerpen op basis van de 
ontwerpuitgangspunten 

Integraal ontwerpen betekent dat alle aspecten meegenomen worden bij het uitwerken van varianten en het verder uitwerken van het ontwerp. Denk hierbij aan de ontwerpuitgangspunten, 
die opgesteld zijn om de doelen op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te behalen en de resultaten van de onderzoeken. Daarnaast worden inrichtingsprincipes uitgewerkt 
tot concrete inrichtingsvoorstellen. Het is van belang dat de landschapsarchitect en duurzaamheidsadviseur nauw betrokken zijn bij het ontwerpproces. Onder de producten van de 
landschapsarchitect vallen ook aspecten gerelateerd aan ecologische structuur en biodiversiteit, natuur en cultuurhistorie.  

f. Inzichtelijk maken hoe de ontwerpoplossingen scoren op 
de doelen 

In de ontwerploops kunnen verschillende ontwerpoplossingen of varianten ontstaan. In deze stap wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende ontwerpoplossingen scoren op de gestelde 
duurzaamheidsdoelen. Dit kan door op vastgestelde momenten een duurzaamheidsrapportage op te stellen.  

g. Een integrale afweging maken met behulp van het 
afweegkader 

Met behulp van het afwegingskader wordt gekozen welke ontwerpoplossingen en varianten in de volgende ontwerploop nader worden uitgewerkt.   

h. Opnemen in duurzaamheidsrapportage In het kader van de voorgangsbewaking wordt aanbevolen om na iedere ontwerploop een duurzaamheidrapportage te maken waarin wordt aangegeven in welke mate doelen worden bereikt 
en welke mogelijkheden er zijn om dit bereik te vergroten. Deze rapportage kan onderdeel zijn van je rapportage over de uitkomst van het zeefproces of een losstaande rapportage zijn. Deze 
rapportage biedt mogelijkheden om de voortgang binnen het project te bespreken met de verschillende IPM-rolhouders. Ook kan deze rapportage met de opdrachtgever en met derden 
worden besproken. Door duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op deze manier als onderdeel van kwaliteit op te nemen, wordt het in samenhang met kosten, risico’s en tijd, sturend in het 
project. 

Projectplan Waterwet/Projectbesluit  
Oogst duurzaamheid: balans opmaken in hoeverre doelen 

worden behaald 
Het definitief ontwerp (DO) is bekend en wordt vastgelegd in het Projectplan Waterwet/Projectbesluit. In de duurzaamheidsrapportage wordt vastgelegd hoe het definitieve ontwerp 
scoort op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Met de duurzaamheidsrapportage in de hand kan ook de vragenlijst van de Klimaatmonitor van de UvW worden ingevuld.   

a. Bepalen hoe het DO scoort op ruimtelijke kwaliteit Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de Gebiedsvisie/Inrichtingsvisie/Inpassingsvisie zijn doorwerking heeft gekregen in het definitief ontwerp en in hoeverre de 
vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald. Dit zal grotendeels een kwalitatieve beschouwing zijn, maar kan onderbouwd worden door kentallen zoals ha’s natuur, km’s fietspaden of 
wandelpaden. 

b. Bepalen hoe het DO scoort op circulariteit Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de circulaire ontwerpprincipes doorwerking hebben gekregen in het ontwerp. Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de 
vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald.  

c. Bepalen hoe het DO scoort op Energie & Klimaat Inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier en de mate waarin de emissies in de loop van het gehele ontwerpproces voorkomen, gemitigeerd en gecompenseerd zijn (CO2 uit MKI en Stikstof 
uit Aerius berekening). Ook wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de vooraf vastgestelde ambities en doelen zijn behaald.  

d. Bepalen mogelijke extra kansen voor DZH en RK in de 
realisatiefase 

In het ontwerpproces kunnen extra kansen voor de Realisatie langskomen. Het is belangrijk om hierbij stil te staan en deze vast te leggen, zodat deze opgenomen kunnen worden in het Plan 
van Aanpak voor de Realisatie.  

e. Vastleggen in duurzaamheidsrapportage De oogst op de gestelde ambities en doelen van de verschillende thema’s uit de duurzaamheidsroos wordt vastgelegd in de duurzaamheidsrapportage en geef hierbij ook aan wat de 
belangrijkste punten zijn voor de Realisatie.  

Plan van Aanpak Realisatie 
 

 

Verankeren duurzame realisatie Er ligt een ontwerp, waarin ook duurzaamheid een plek heeft gekregen. Het is nu belangrijk om duurzaamheid en de gemaakte keuzes goed door te geven voor de Realisatiefase. 
a. Vaststellen ontwerpopgave, bepalen cruciale details, 

doelen, oogst, kansen afhechten (in PvA en 
projectmanagementplan) 

De bereikte duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit van het ontwerp dat is opgenomen in het Projectbesluit/Projectplanmoet moet in deze fase worden omgezet in eisen en wensen zodat 
deze worden geborgd voor de Realisatie.  

b. Mogelijkheden voor verzilveren kansen van 
duurzaamheidsinnovaties opnemen in het PvA 

Het komt voor dat er zich in de Realisatie kansen op het vlak van duurzaamheidsinnovaties voordoen die nog niet voorzien waren tijdens de Planuitwerking. Om ruimte te creëren om deze 
kansen te verzilveren kan het helpen om hiervoor in het Plan van Aanpak voor de Realisatie budgetten op te nemen.    

c. Voorsorteren op de duurzame uitvoering Wanneer het ontwerp klaar is, kan verder nagedacht worden over een duurzame uitvoering van het ontwerp en wat de opdrachtgever daar nog voor moet organiseren.   
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Fase/stap/substap 

 

 
Toelichting 

AANBESTEDING Het moment van starten en uitwerken van de aanbesteding is afhankelijk van de inkoopstrategie. De aanbesteding doorloopt dezelfde stappen maar het moment van starten hiervan 
verschilt echter per project. Een project kan ervoor kiezen om vóór de Planuitwerking aan te besteden, de zogenaamde twee fasen aanpak, maar dit kan ook tijdens, aan het eind of ná de 
Planuitwerking.  

Organisatie en projectcontext  
a. Zorg voor expertise in het team om aanbesteding te 

begeleiden 
Om ook tijdens de aanbesteding duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit goed te borgen, is het van belang een adviseur ruimtelijke kwaliteit en een duurzaamheidsadviseur te betrekken ter 
ondersteuning van de verantwoordelijk IPM rolhouders, en met name als adviseurs voor de contractmanager. Hiermee wordt invulling gegeven aan de strategie Duurzaam Opdrachtgeverschap. 

b. Breng verwachtingen naar de markt en haal op wat de 
markt nu kan, variërend van schriftelijke mededeling, 
marktverkenning tot marktconsultatie 

Het is van belang dat bekend is wat de markt kan en of de verwachtingen van de markt haalbaar zijn. De markt kan hiervoor meer of minder intensief worden benaderd, variërend van een 
schriftelijke mededeling, een marktverkenning tot een marktconsultatie.  

c. Pas de principes van Duurzaam Opdrachtgeverschap toe Hierbij vindt verdieping in de principes van Duurzaam Opdrachtgeverschap (opgesteld door de Unie van Waterschappen) plaats, waardoor deze rol goed bemenst wordt in het team dat de 
aanbesteding vormgeeft.   

Inkoopkeuzes  
a. Bepaal in welke mate duurzaamheid en ruimtelijke 

kwaliteit invloed hebben op de inkoopkeuzes om tot een 
passende aannemer te komen.  

Het is belangrijk om goed beeld te hebben van hoe complex, bepalend of innovatief de werkzaamheden zijn die voortkomen uit de vastgestelde duurzaamheidsdoelen en wat dit betekent voor 
de inkoopkeuzes. Voorbeelden zijn het integraliteitsniveau, de toepassing van gebiedseigen grond en emissieloos bouwen.  
  

b. Formuleer doelen voor de aanbesteding op basis van de 
vastgestelde doelen. 

De vastgestelde doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit uit de planuitwerking worden meegenomen in de aanbestedingsprocedure en het bijbehorende dossier. Het is belangrijk om 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit goed te borgen in de uitvraag, zodat de inspanningen in de voorgaande stappen en fasen tot hun recht komen.  

Aanbestedingsleidraad opstellen  
a. Geef voldoende context mee in de uitvraag; gemaakte 

keuzes, afwegingen, samenhang etc. Neem visie, missie 
op samenwerken, houding en gedrag op.  

Het project kent een geschiedenis uit de Initiatief-, Verkenning en deels Planuitwerking; er is veel context, er zijn keuzes gemaakt, welke afwegingen waren cruciaal, hoe ziet de samenhang eruit. 
Om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit goed in te vullen is inzicht in de historie van het project nodig. Daarnaast is het belangrijk om de visie, missie op samenwerken, houding en gedrag ten 
aanzien van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in de leidraad en het contract te schetsen. Dit helpt om de marktpartijen het project te laten doorgronden en met een zo passend mogelijke 
aanbieding te komen. 

b. Maak duidelijke keuzes hoe de duurzaamheidsdoelen 
worden opgenomen in de aanbestedingsleidraad  

Duurzaamheidsdoelen worden, wanneer mogelijk, omgezet in eisen. Een deel kan ook in wensen worden vertaald. Het gaat hierbij om doelen om te zetten in: 
- Voorschriften: functionele en product specifieke eisen (VSE) en proceseisen (VSP) 
- Of: wensen die stimuleren of uitnodigen, in de vorm van BPKV-criteria.  

Daarin worden duidelijke keuzes gemaakt en wordt gezorgd voor een goede focus. In de praktijk wordt vaak een te grote of te vage vraag gesteld aan de markt. Daarom is het belangrijk om 
helder te maken waar de project specifieke focus ligt. 

c. Bepaal hoe invulling wordt gegeven aan duurzaam 
opdrachtgeverschap (inzet kansen maatwerkpakketten 
duurzaamheid, bonus/malus, VTW's) 

Er is ruimte nodig voor optimalisaties en verbeteringen vanuit de markt. Om dat te bereiken dient niet alles vast te liggen in voorschriften (functionele en product specifieke dan wel proceseisen). 
Als door nieuwe inzichten of innovaties, meer mogelijk is om de duurzaamheidsdoelen te behalen, kan worden overwogen om dit te belonen met bonussen tijdens de Realisatie. 
 

d. Vertaal doelen en ontwerpuitgangspunten naar 
functionele-, product specifieke - of proceseisen (VSE en 
VSP). 

Door de duurzaamheidsdoelen te vertalen naar eisen wordt het helder wat er verwacht wordt. Daarbij behoren de verschillende duurzaamheidseisen met elkaar samen te hangen: ze kunnen 
elkaar overlappen maar ook botsen. Beide dienen in een aanbesteding te worden voorkomen. De adviseur ruimtelijke kwaliteit en de duurzaamheidsadviseur kunnen aangeven op welke wijze 
hiermee omgegaan kan worden in de aanbestedingsleidraad.  

e. Formuleer BPKV-criteria o.b.v. doelen en 
ontwerpuitgangspunten.  Daag uit om het ontwerp beter 
te maken.  

Met de gunningscriteria wordt écht onderscheid door aanbieders gemaakt. In deze criteria zit de uitdaging en keuzevrijheid voor aannemers om onderscheidend te zijn. Daarbij is het wenselijk 
om dit onderscheid op kwantitatieve manier te maken. Afhankelijk van de fase waarin het ontwerp is, kan dit in de aanbesteding in meer of mindere mate. Hierbij wordt ook duidelijk gemaakt 
wat de beoordelingsmethode en het gunningsvoordeel zijn.  

f. Zorg dat duurzaamheid ook goed in de contracttoetsing 
geborgd wordt en vraag een monitoringsplan uit. Geef 
aan welke monitoringsdata worden verwacht 

Door duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit onderdeel van de contracttoetsing te laten zijn, is het onderdeel van de overall contracttoetsing en krijgt het daarmee continu aandacht tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. In het monitoringsplan dient te worden vastgelegd hoe de opdrachtnemer voornemens is om duurzaamheid aantoonbaar te gaan maken en ruimtelijke 
kwaliteit wordt geborgd: wat is scope, frequentie, welk bewijsmateriaal, welke monitoringsdata. Voor het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit kun je ook overwegen om een 
kwaliteitsteam (Q-team) in te stellen. 

g. Stimuleer in de leidraad samenwerkingen stakeholders, 
leveranciers t.b.v. innovaties  

Nieuwe ideeën en oplossingen ontstaan vaak waar verschillende werelden elkaar ontmoeten. Daarom is het van belang om in de project specifieke situatie vast te stellen welke stakeholders en 
leveranciers wellicht een interessante combinatie kunnen vormen om tot innovatie te komen. 

h. Organiseer dat duurzaamheid in de hele keten (ook  
onderaannemers en leveranciers) goed wordt 
overgebracht. 

Niet alleen de opdrachtnemer, maar ook alle onderaannemers en leveranciers dienen zich bewust te zijn van de doelen op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor vindt sturing plaats op 
bijv. materialen met een zo laag mogelijke MKI, materialen van dichtbij en het benutten van kansen om zo duurzaam mogelijk te werken. 

Aanbesteden  
a. Vragen beantwoorden, dialoogsessies inrichten 

 
Vragen die door marktpartijen gesteld worden op het vlak van duurzaamheid, dienen ook met de juiste expertise te worden beantwoord. Mochten er dialoogsessies met marktpartijen over het 
project zijn, dan zorgt de opdrachtgever dat ook op het vlak van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een goede gesprekspartner aan tafel zit in de dialoog.  

Gunnen  
a. Beoordeel aanbiedingen op duurzaamheid en ruimtelijke 

kwaliteit 
Ook bij de beoordeling is het van belang dat dit vanuit duurzaamheid met de juiste expertise wordt beschouwd. Het is daarom van belang om de bezetting van het beoordelingsteam hierop in te 
richten.  
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Fase/stap/substap Toelichting 

REALISATIE In de realisatie wordt het werk buiten gemaakt.  
Startfase  
Organisatie 
 

De hoofdmoot van de werkzaamheden ligt in de Realisatie buiten en wordt door de aannemer uitgevoerd. De opdrachtgever komt meer op afstand van het project te staan dan in de 
vorige fasen. Een goede organisatie is hierbij van belang, waarbij de duurzaamheidsdoelen door het hele team en de opdrachtnemer doorleeft worden (conform de Strategie duurzaam 
opdrachtgeverschap) 

a. Binnen het IPM team verantwoordelijken aanwijzen In de realisatiefase behoort de opdrachtgever een goede gesprekspartner te blijven voor vragen die in de loop van de uitvoering spelen en kansen die langs komen te verzilveren. Voor het 
borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is het van belang een adviseur ruimtelijke kwaliteit en een duurzaamheidsadviseur aan te stellen ter ondersteuning van de verantwoordelijk 
IPM-rolhouders en met name als adviseurs voor de contractbeheersing.  

b. Stel kwaliteitsteam (Q-team) in Indien eerder is bepaald dat een kwaliteitsteam nodig is, stelt de opdrachtgever van het waterschap (externe) deskundigen aan om een kwaliteitsteam te vormen. Deze deskundigen staan 
buiten het project en monitoren de uitvoering en geven advies voor optimalisaties. De momenten dat het kwaliteitsteam een advies geeft, worden vooraf vastgesteld. Deze momenten zijn 
gekoppeld aan belangrijke stappen in het project. 

c. Zorg voor een goede doorwerking van de Planuitwerking   De essentie van de Planuitwerking, de belangrijke keuzes die gemaakt zijn en de doelen van het project, dienen geborgd te worden bij de betrokkenen in de Realisatiefase. Dit behoort niet 
vrijblijvend te zijn en is een formele overdracht waarin doorwerking van datgene wat in de Planuitwerking is vastgelegd, van belang is.  

d. Neem DO, eisen en BPKV beloftes met de aannemer 
door 

In de aanbesteding is op basis van het DO een aanbieding gedaan om aan de eisen en gunningscriteria te voldoen. In de startfase is het belangrijk om de duurzaamheidsadviseur en de 
adviseur ruimtelijke kwaliteit, die bij de planuitwerking betrokken zijn geweest, de essentie van de gemaakte keuzes en het ontwerp toe te laten toelichten aan het IPM-team en de 
aannemer. Zo ontstaat een gezamenlijk beeld van de opgave.  

e. Zorg als opdrachtgever dat duurzaamheid iets van 
iedereen wordt, niet alleen op papier, ook in de 
overleggen en op de bouwplaats 

Het is van belang dat duurzaamheid samen wordt gedragen en dat het levend wordt gehouden. Bijvoorbeeld door met de opdrachtnemer af te spreken dat dit een vast bespreekpunt is in de 
team-overleggen of in de bouwkeet. Hieronder valt bijvoorbeeld het bespreken van de KPI’s zoals: hoeveel grond er is gebruikt, wat voor slimme besparingen op materiaal zijn bedacht, etc. 
Door belangrijke mijlpalen te markeren wordt extra aandacht hierop gevestigd. Daarnaast is het van belang om concreet te maken wat iedereen in zijn eigen rol kan bijdragen.  

Uitvoeringsontwerp maken i.c.m. werk voorbereiden  
Borgen duurzaamheid in het uitvoeringsontwerp 
 

Bij het maken van het uitvoeringsontwerp is het van belang om de duurzaamheidsdoelen te borgen. Er worden ook in deze fase weer keuzes gemaakt die kunnen bijdragen aan het 
behalen van de doelen.  

a. Bepaal ontwerpopgave en cruciale details Samen met de opdrachtnemer wordt bepaald wat de resterende ontwerpopgave is en wat de cruciale details zijn voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.  
b. Bepaal aanvullend onderzoek Voor sommige onderdelen zal nog aanvullend onderzoek gedaan moeten worden.  
c. Uitwerken van de ontwerpopgave  Er worden keuzes  gemaakt op het gebied van materialen, leveranciers, vormgeving, logistiek, grond(stromen) etc. Hierbij moet worden gestuurd op de afspraken op het gebied van 

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zoals deze in het contract staan; bijvoorbeeld een zo laag mogelijke MKI in balans met een goede ruimtelijke kwaliteit. 
d. Stel monitoringsplan met concrete KPI's vast o.b.v. van 

contract 
In de aanbesteding is een monitoringsplan uitgevraagd. Dit monitoringsplan wordt vastgesteld met de KPI’s en de momenten van voortgangsrapportage.  

e. Leg proces vast voor de overdracht einde project naar 
beheer en onderhoud waarin duurzaamheid is geborgd 

Het is van belang om vroegtijdig na te denken over hoe de overdracht naar beheer en onderhoud ná de realisatie eruit gaat zien. Daarbij dienen niet alleen de technische details, maar ook 
duurzaamheid goed overgedragen en opgenomen te worden in de reguliere werkprocessen.  

Uitvoeren  
Kwaliteitsborging en bijsturen op kansen 
 

Tijdens de uitvoering is het van belang te blijven toetsen, evalueren, bijsturen en kansen te verzilveren om de gestelde duurzaamheidsdoelen te halen.  

a. Voer contracttoets uit Doordat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit onderdeel waren van de aanbesteding zal het ook onderdeel moeten uitmaken van de contracttoetsing. (bijv. systeemgerichte 
contractbeheersing). Deze toets dient vanuit duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit uitgevoerd te worden en waar nodig is, dient sturing plaats te vinden.  

b. Beoordeel tussenevaluaties kwaliteitsteam en handel 
hiernaar 

Indien er een kwaliteitsteam (Q-team) is ingesteld kijkt deze mee tijdens de uitvoering en adviseert over knelpunten en kansen. Door hiernaar te handelen wordt duurzaamheid optimaal 
ingevuld.  

c. Organiseer een structuur om bewust te praten over 
kansen en mogelijkheden.  

Er doen zich tijdens de uitvoering altijd nieuwe uitdagingen voor, of kansen doemen op. Structuur is belangrijk om hier bewust mee om te gaan.   

d. Houd als opdrachtgever ontwikkelingen bij 
 

Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn sterk in ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om als opdrachtgever te investeren in het bij houden van kennis hierover en te onderzoeken in 
hoeverre dit invloed kan hebben op de uitvoering. 

Beschikking vaststellen, rapporteren As-Built  
Oogst duurzaamheid 
 

Nu het werk gerealiseerd is, kan de balans opgemaakt worden met de scores op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit en kan dit vastgelegd worden in de duurzaamheidsrapportage. Met 
de duurzaamheidsrapportage in de hand kan ook de vragenlijst van de Klimaatmonitor van de UvW worden ingevuld.   

a. Check of de ON de beloofde afspraken heeft 
waargemaakt en zich aan de eisen heeft gehouden 

Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn in de aanbesteding vertaald in eisen en gunningscriteria. Vervolgens wordt bepaald of de opdrachtnemer heeft waargemaakt wat in de aanbieding 
is toegezegd en of deze zich aan de voorgeschreven eisen heeft gehouden.  

b. Bepaal hoe het werk scoort op de duurzaamheidsdoelen 
en leg dit vast in de duurzaamheidsrapportage. 

De oogst op de gestelde ambities en doelen van de verschillende thema’s uit de duurzaamheidsroos wordt vastgelegd in de duurzaamheidsrapportage. Hierbij wordt ook aangegeven wat de 
belangrijkste punten zijn voor de overdracht naar beheer en onderhoud.  

c. Zorg voor kennis overdracht naar alliantiepartners Duurzaamheid is nú een nieuw onderwerp waarbinnen nog veel ontdekt en onderzocht kan worden, maar over een aantal jaren is het ‘business as usual’. We zitten met elkaar in een 
transitie, door onderling goede kennisoverdracht kunnen we van elkaar leren.  

Overdragen naar beheer en onderhoud  
Duurzaam beheer en onderhoud Gezien de lange periode van het beheer en onderhoud is het van belang om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit ook goed te borgen in de praktijk van het beheer en onderhoud.  
a. Punten, duurzaam beheer overdragen aan beheerder Het project gaat voor lange tijd mee, meer dan 50 jaar. Daarom is het van belang dat het beheer en onderhoud op een duurzame manier plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan het 

biodiversiteitsbeheer van een grasmat of het bewust wel of niet laten ontstaan van wilgengroei. 
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