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1. Aanleiding
Opgave
Het HWBP-programma staat voor de opgave om veilige dijken te realiseren binnen de afgesproken
kaders van geld en tijd. Hier komt een belangrijke randvoorwaarde bij. Alle alliantiepartners hebben
zich met afspraken in het Klimaatakkoord, het Nationaal Grondstoffenakkoord en de Green Deal
Duurzaam GWW 2.0 gecommitteerd aan ambities op het gebied van energie, klimaat en
duurzaamheid. Uit deze afspraken volgt dat dijkversterkingen in 2030 zo veel mogelijk circulair en
klimaatneutraal moeten zijn.
Daarnaast treedt in 2022 de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet zorgt voor minder en
overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal
maatwerk en betere en snellere besluitvorming. De verwachting is dat dit kansen oplevert voor het
realiseren van ruimtelijke kwaliteit.
Duurzaamheid als ontwikkelthema
In het programmaplan van het HBWP is
duurzaamheid als een van de
ontwikkelthema’s van de alliantie
benoemd. Het doel van dit thema is dat in
2023 de aspecten duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit structureel geborgd
zijn in de HWBP-projecten en aansluiten
op de doelen en eisen van de
Omgevingswet. Tevens beoogt dit thema
waar nodig invulling te geven op actuele
ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid rond onder meer het
Klimaatakkoord (Bron: Programmaplan
HWBP 2019-2023, paragraaf 5.3).
Alliantiebrede ondersteuning
De waterschappen zijn verantwoordelijk
voor het vertalen van de ambities voor
duurzaamheid naar concrete uitwerkingen
in de projecten die nu worden voorbereid
en uitgevoerd. In de praktijk blijkt dit niet
altijd eenvoudig en worstelen veel
projecten hiermee. Duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit zijn in ontwikkeling
en de subsidiabiliteit is daardoor ook vaak
nog niet duidelijk genoeg.
In de Duurzaamheidsroos is het Ambitieweb van Duurzaam

GWW vertaald naar de relevante thema’s voor
Het Programmabestuur HWBP heeft aan de
dijkversterkingen - (concept)versie sept 2020.
Programmadirectie HWBP gevraagd om een
programmatische aanpak te ontwikkelen
voor ondersteuning van borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, waarbij de
programmadirectie met de beheerders de benodigde activiteiten en instrumenten gaat uitwerken.
Inmiddels is de Programmatische aanpak opgesteld en in maart 2020 door het Programmabestuur
vastgesteld. Eén van vijf pijlers van de Programmatische aanpak is het monitoren van de mate
waarin de aspecten duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureel geborgd zijn in de HWBPprojecten en hierover rapporteren.

Naast de monitoring van de projecten, zal ook de Programmatische aanpak zelf gemonitord worden.
Deze monitoring zal de basis zijn voor een evaluatie van de Programmatische aanpak in 2023.
Plan van aanpak Monitoring
Om aan de bovenbedoelde monitoring en rapportage uitwerking is onderhavig plan van aanpak
opgesteld. Hierin is het doel aangegeven en is de aanpak uitgewerkt.
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2. Doel en afbakening monitoring
Doel
Alle alliantiepartners hebben zich via individueel beleid en sectorbrede convenanten gecommitteerd
aan ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, onder andere in het kader
van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 die door de alliantiepartners in februari 2017 is ondertekend.
De monitoring zal inzicht moeten geven in het bereiken van duurzaamheid zoals verwoord in het
Programmaplan van het HWBP: in 2023 zijn duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureel
geborgd in de HWBP-projecten en sluiten aan op de doelen en eisen van de Omgevingswet en
actuele ontwikkelingen rond onder meer het Klimaatakkoord.
Het doel van de monitoring is tweeledig:
1. Jaarlijks een beeld krijgen van de mate van borging van duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit in de reguliere werkprocessen van de projectteams conform Omgevingswet,
Klimaatakkoord etc.;
2. Een beeld geven of de Programmatische aanpak voldoet, danwel bijgesteld, aangevuld,
aangescherpt of anderszins moet worden aangepast.
Dit plan van aanpak geeft uitwerking aan het eerste doel om jaarlijks de borging bij projecten in
beeld te brengen. Voor het tweede doel ten aanzien van de monitoring van de Programmatische
aanpak zal in 2021 een aanvullend plan van aanpak gemaakt worden.
Het jaarlijkse beeld over de projecten kunnen waterschappen gebruiken als referentie, inspiratie
en/of handreiking om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureler te borgen in hun projecten.
De resultaten uit de projectmonitoring geven daarnaast aan de alliantiepartners en het
Programmabestuur inzicht in hoeverre het doel bereikt is. Het beeld over de werking van de
Programmatische aanpak zal gebruikt worden door de Programmadirectie, zo nodig zullen
aanpassingen voorgelegd worden aan het Programmabestuur.
Nulmeting, eerste meting en verder
Met de monitoring conform dit plan van aanpak wordt in 2020 (4e kwartaal) gestart, de resultaten
zullen opgenomen worden in de Q4-rapportage van 2020. De monitoring zal ook in 2021, 2022 en
2023 worden uitgevoerd.
Eind 2019/begin 2020 en in juni 2020 heeft de Programmadirectie gesprekken gevoerd met de
ambtelijk opdrachtgevers (BAO-leden). Daarnaast zijn in het Dijkwerkerspanel van 2020 vragen over
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit opgenomen. De resultaten uit de gesprekken en het
Dijkwerkerspanel kunnen beschouwd worden als een nulmeting en worden ook in de Q4-rapportage
opgenomen.
In dit plan van aanpak wordt ingegaan op het monitoren van de projecten in de verkennings- en
planuitwerkingsfase. Voor de realisatiefase is nog geen Roadmap gemaakt en voor deze fase zal
vooralsnog geen monitoring plaatsvinden. De fase voorafgaand aan de verkenning valt buiten de
scope van het HWBP en dus ook buiten de monitoring. Deze fase is overigens wel belangrijk voor de
borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in de projecten.
Naar verwachting zal de monitoringsmethodiek de komende jaren steeds geactualiseerd moeten
worden om de monitoring te laten aansluiten bij actuele ontwikkelingen en bij de monitoring van de
Waterschappen/Unie van Waterschappen en het Rijk.
Monitoring concrete resultaten
In het Programmaplan HWBP staat: “In de programmatische aanpak duurzaamheid en ruimtelijk
kwaliteit zullen de beleidsdoelen van de alliantiepartners opgenomen en geconcretiseerd worden op
zodanig niveau dat monitoring mogelijk is. Hierbij zal gezocht worden naar monitoring op concrete
resultaten, zoals bijvoorbeeld CO2-reductie” (Programmaplan HWBP 2019-2023, paragraaf 5.3).
De monitoring vanuit de alliantie HWBP zal gericht zijn op het doel, passend bij de rol en functie van
het programma. Deze monitoring is daarom gericht op borging in de werkprocessen, zoals hiervoor
beschreven. De in het Programmaplan genoemde concrete resultaten, zoals bijvoorbeeld CO2reductie, zullen door de waterschappen zelf gemonitord worden. De Klimaatmonitor van de
waterschappen zal conform landelijke afspraken uitgebreid gaan worden met bouw- en
investeringsprojecten. Hier vallen ook de dijkversterkingen onder. De Unie van Waterschappen is
voornemens hiermee in 2021 een start te gaan maken.

Monitoringsplan Borging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit in het Hoogwaterbeschermingsprogramma

3

DEFINITIEF 2020-09-24

Het is mogelijk dat de monitoringsresultaten uit de (uitgebreide) Klimaatmonitor ook worden
opgenomen in de Monitoringsrapportage van het HWBP. Met deze resultaten kan het programma
inzicht krijgen of de inspanningen op projectniveau en programmaniveau leiden tot daadwerkelijke
resultaten voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

3. Afstemming binnen de alliantie
Alliantiepartners
Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn de
verantwoordelijkheid van de keringbeheerders. Het
monitoringsplan zal door hen gedragen moeten
worden. Bij het vaststellen van de
Programmatische aanpak duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit op 18 maart 2020 is door het
Programmabestuur aangegeven dat de ambtelijk
opdrachtgevers van de waterschappen nauw
betrokken moeten worden bij de verdere invulling
van de aanpak, en dus ook bij de aanpak van de
monitoring.

Gespreksronde BAO juni 2020
Doel van deze gespreksronde was het verifiëren of
de programmatische aanpak een antwoord geeft op
de vraagstukken vanuit de projecten. Uit deze
gespreksronde kan worden geconcludeerd dat:
- de Programmatische aanpak met daarin
opgenomen uitgangspunten en structuur voor
activiteiten, draagvlak heeft bij de BAO-leden;
- er op dit moment geen bestuurlijke punten zijn die
aan het Programmabestuur HWBP en het CWK
moeten worden voorgelegd;
- de BAO-leden het BAO willen gebruiken voor het
uitwisselen van kennis en ervaringen;
- zij daarbij het gesprek willen voeren over de
nadere invulling van de kaders voor financiering
en programmabrede doelen voor duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit.

In juni 2020 is door de Programmadirectie in een
gespreksronde met BAO-leden onder andere
gesproken over de monitoringsopdracht die in het
Programmaplan HWBP is opgenomen en die
onderdeel uitmaakt van de Programmatische aanpak duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Hierin
kwam naar voren dat het merendeel van de waterschappen het belang van monitoring en
rapportage onderschrijft, maar aangeeft dat dit aan moet sluiten bij de rol en de functie van het
programma HWBP. Bij de uitwerking van de monitor in navolgende paragrafen is daarnaast zoveel
als mogelijk gehoor gegeven aan het genoemde bezwaar dat monitoren leidt tot een toename van
administratieve last.

Samen met BAO proefdraaien
In het vierde kwartaal van 2020 zal worden proefgedraaid met de vragenlijst zoals die in dit plan is
opgenomen. Aansluitend daaraan zal de voorgenomen monitoringsaanpak met de BAO-leden worden
besproken en geëvalueerd. Deze eerste toepassing van de monitoring is een test om te onderzoeken
of het monitoringsplan kan rekenen op draagvlak, het de resultaten oplevert die antwoord geven op
het doel van de monitoring en of de monitoring goed uitvoerbaar is.
Afstemming met Unie van Waterschappen
In het BAO zal dus de dialoog over de monitoring gevoerd worden. Op verzoek van de Unie zal aan
de BAO-leden worden gevraagd hun achterban te informeren, waaronder de leden van de WWK.
Vanuit de Programmadirectie worden dus geen (reguliere) gesprekken gevoerd met de leden van de
WWK. Het is wel aan de Programmadirectie en de Unie van Waterschappen om relevante
bestuurlijke en beleidsmatige punten te analyseren, als deze er zijn, dan worden ze via de Unie
meegegeven aan de WWK.
Werkgroep Duurzaam HWBP
Naast de BAO-leden is de werkgroep Duurzaam HWBP (vertegenwoordigers van de Unie van
Waterschappen, het Ministerie van I&W en de Programmadirectie HWBP) betrokken bij het opstellen
van dit plan van aanpak. In deze werkgroep is de voorgenomen monitoring afgestemd op de
Klimaatmonitor van de Waterschappen/Unie van Waterschappen en de Monitoring Verduurzaming
MIRT van het Ministerie/RWS.
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4. Uitgangspunten en aanvullende eisen en wensen
Roadmap Duurzame Dijkversterkingen uitgangspunt
De resultaten uit de jaarlijkse procesmatige monitoring zullen een beeld op programmaniveau
moeten geven van de mate waarin duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn ingebed in de reguliere
werkprocessen van de projectteams.
Als een van de onderdelen van de Programmatische aanpak is een stappenplan (Roadmap) voor de
projecten opgesteld om de projecten te faciliteren (zie bijlage A). In de Roadmap wordt voor elke
projectfase van een dijkversterking aangegeven welke activiteiten en producten aan de orde kunnen
zijn om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureel te borgen. Het Klimaatakkoord, de
Omgevingswet, Duurzaam Aanpak GWW, het Grondstoffenakkoord en andere relevante
ontwikkelingen zijn vertaald naar wat er in de werkprocessen nodig kan zijn. Het is een bundeling
van de huidige kennis en ervaring op dit vlak en wordt aan dijkversterkingsprojecten aangeboden als
handreiking.
Deze concept-Roadmap geeft invulling aan wat er onder “borging in de projecten” wordt verstaan en
is daarom als basis voor de monitoring genomen. Hieraan ligt als uitgangspunt ten grondslag dat het
doel behaald is als de belangrijkste activiteiten die in de Roadmap zijn opgenomen, structureel
worden uitgevoerd.
Aanvullende eisen en wensen
Aanvullend op voorgaand uitgangspunt zijn de volgende eisen en wensen meegenomen bij de opzet
en inhoud van de monitoring:

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beleid en realiseren van duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit. De monitoring moet daarom draagvlak hebben bij de waterschappen.

De resultaten die de monitoring oplevert, zal de keringbeheerders helpen zich een beeld te
vormen van de state-of-the art rond duurzaamheid binnen de alliantie op programmaniveau.

De monitoring zal inspiratie bieden voor (duurzaam opdrachtgeverschap van de) projecten.

De monitoring is afgestemd op de Klimaatmonitor van de Waterschappen/Unie van
Waterschappen en de monitoring Verduurzaming MIRT/Duurzaam opdrachtgeverschap die door
het Ministerie van I&W/RWS uitgevoerd gaat worden.

De wijze van monitoren is gebruiksvriendelijk en vergt weinig capaciteit. Dit betreft zowel het
ophalen van de data als het verwerken van de data tot resultaten voor de rapportage van het
HWBP. De voor de monitoring benodigde data zullen zoveel mogelijk bij de projectteams op de
plank moeten liggen. De monitoring moet eenvoudig zijn uit te voeren, dit betekent snel, en
met niet al te veel uitzoekwerk in te vullen zijn. Vragen moeten eenduidig en zonder veel
toelichting te begrijpen zijn.

De monitoring vindt jaarlijks plaats. De resultaten worden analoog aan de monitoring van
innovatie opgenomen in de Q4-rapportage van het HWBP en zullen daar, voor zover van
toepassing, op afgestemd worden.
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5. Raakvlakken met andere monitoringsprogramma’s
Afstemming en samenwerking
Op dit moment zijn er twee monitoringsprogramma bekend die raakvlakken hebben met de
monitoring van het HWBP:
De Klimaatmonitor van de Waterschappen, uitgevoerd door de Unie van Waterschappen;
Monitoring Verduurzaming MIRT/Duurzaam opdrachtgeverschap van het Ministerie van I&W,
uitgevoerd door RWS.
Zoals in hoofdstuk 2 al is beschreven, zal de Klimaatmonitor uitgebreid gaan worden en concrete
duurzaamheidsresultaten voor het HWBP in beeld gaan brengen. De Unie van Waterschappen stemt
hierbij af met de Programmadirectie van het HWBP, de resultaten worden ook in de
Monitoringsrapportage van het HWBP opgenomen.
Voor wat betreft de afstemming met het Ministerie ligt op dit moment nog geen concreet voorstel. In
2021 zal verder bekeken worden of samenwerking hierbij zinvol is.
Hieronder volgt in het kort een omschrijving van beide monitoringssystematieken:
Klimaatmonitor van de Waterschappen
De Klimaatmonitor Waterschappen brengt jaarlijks de tussentijdse voortgang in beeld van de
geformuleerde ambities op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. Het gaat hierbij vooral
om monitoring van concrete resultaten van de reguliere bedrijfsvoering. Dat gebeurt om inzicht te
krijgen in de stand van zaken met betrekking tot de gemaakte afspraken rondom dit onderwerp, en
als basis om van elkaar te leren.
In de Klimaatmonitor wordt zowel gerapporteerd op het niveau van het individuele waterschap
alsook de totale waterschapsector. De klimaatmonitor is voor het waterschap een instrument voor
management en sturing van beleid en voor de sector een middel om zich te verantwoorden en te
presenteren. De Klimaatmonitor is daarnaast ook bedoeld als informatie- en inspiratiebron voor
waterschappen en andere partijen.
In de Klimaatmonitor wordt daarnaast ook gemonitord hoe vaak de vier instrumenten uit de Aanpak
Duurzaam GWW gebruikt worden in de bouw- en investeringsprojecten. Hierbij wordt gekeken hoe
vaak de instrumenten per waterschap zijn toegepast.
In de CO₂-voetafdruk zijn (nog) niet de CO₂-emissies opgenomen die gerelateerd zijn aan bouw- en
investeringsprojecten, zoals vernieuwing of uitbreiding van een RWZI, dijkversterking of realisatie
van bergingsgebieden. De impact van de ‘projecten’ wordt als significant beschouwd en de Unie van
Waterschappen zal de CO2-voetafdruk van de projecten ook in de monitoring op gaan nemen. Dit
moet meer zicht geven op de impact van projecten en de duurzaamheidswinst die bereikt wordt met
gerichte maatregelen in deze projecten.
Monitoring Verduurzaming MIRT/Duurzaam opdrachtgeverschap van het Ministerie van
I&W
Het Ministerie van I&W heeft RWS/WVL de opdracht gegeven een monitoring verduurzaming MIRT
op te zetten. Deze monitoring is nu in ontwikkeling.
Het opzetten van een monitoring verduurzaming MIRT is een van de actielijnen uit het werkplan BOA
Verduurzaming MIRT. Het gaat hierbij om de monitoring van duurzaam opdrachtgeverschap. Hierbij
dient in beeld gebracht te worden voor de projecten die in de 2 de helft van 2019 en 2020 een
faseovergang hebben gehad (bijv. van verkenning naar planfase of start van de verkenning), hoe
duurzaamheid in de opdrachten voor de volgende fase zit. Dit zal worden gedaan door het
voorkomen van duurzaamheid in de projectdocumenten te kwantificeren. Verder zal worden gekeken
naar de mate van volwassenheid van het toepassen van duurzaamheid. Indicatoren zijn onder
andere: kwaliteit van informatie, hoeveelheid informatie en in hoeverre er iets mee gedaan wordt/in
hoeverre het is ingebed in de procedure. Daarnaast zal in kaart worden gebracht welke
beslisinformatie dit oplevert. De resultaten van de monitoring geven mogelijk aanleiding tot het
aanpassen van instrumentarium (zowel voor inhoud/vormgeven duurzaamheid als monitoring
voortgang).
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6. De monitoring uitgewerkt - Verkenningsfase
Monitoring aan de hand van de Roadmap Duurzame Dijkversterking
De (concept-)Roadmap Duurzame Dijkversterkingen is gebruikt om te bepalen in hoeverre
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit geborgd is in de werkprocessen. Om te bepalen welke
activiteiten uit de Roadmap het belangrijkste zijn, heeft een systematische analyse plaatsgevonden:
1. Wat is het doel?
2. Wat willen we dan weten?
3. Hoe gaan we dan meten?
Deze analyse staat bekend als het opstellen van een Doelen-Inspanningen-Netwerk. In de bijlage is
de analyse weergegeven. Dit zijn de activiteiten en producten waar we de monitoring op richten.
Om de administratieve last voor de keringbeheerders te beperken, wordt het aantal vragen dat
gesteld wordt, beperkt gehouden. Ook zal er gewerkt worden met meerkeuzevragen, wat het
invullen gemakkelijker maakt in tegenstelling tot open vragen. Bij de evaluatie na afloop overwegen
we ook dat de vragen maar één keer per fase worden ingevuld, met een jaarlijkse check (“model
Belastingen”). Door het proefdraaien zal duidelijk worden of de monitoring voor de projectteamleden
en programmamanager/ambtelijk opdrachtgever goed uitvoerbaar is.
Doel
Het belangrijkste doel in deze fase is dat de ambities en doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit zijn opgenomen in een door de opdrachtgever binnen het waterschap vastgestelde
projectopdracht en deze middels prestatie indicatoren zijn gekoppeld aan een reguliere
voortgangsbewaking én dat in aansluiting hierop deze integraal en expliciet doorwerken in het plan
van aanpak, de alternatieven en het uiteindelijke voorkeursalternatief.
We willen de monitoring daarom richten op:
de projectopdracht
het plan van aanpak
doorwerking in de alternatieven
opname in het voorkeursalternatief.
Wat willen we weten?
Over de projectopdracht willen we het volgende weten:
 of vastgestelde doelen en ambities voor duurzaamheid en ruimtelijke zijn opgenomen en zijn
uitgewerkt in concrete doelstellingen per thema.
Over het plan van aanpak willen we het volgende weten:
 of de algemene doelstelling voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is gedifferentieerd
naar de relevante duurzaamheidsthema’s (duurzaamheidsroos) en of in de organisatie de
verantwoordelijkheden zijn belegd.
Over de doorwerking in alternatieven willen we het volgende weten:
 of de effecten van de verschillende duurzaamheidsthema’s van ieder alternatief zijn bepaald
en/of gekwantificeerd.
Over het voorkeursalternatief willen we het volgende weten:
 of duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit onderdeel van het afwegingskader zijn en of dit
voldoende expliciet gemaakt is in de afweging.
 of er aan het voorkeursalternatief een lijst met ontwerpuitgangspunten toegevoegd is voor
de verdere uitwerking van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in de volgende projectfase.
Wat gaan we meten?
Voor ieder project dat in de Verkenningsfase zit gaan we onderstaande punten in beeld brengen:
Projectopdracht
1.

Is er een concreet doel gesteld voor ruimtelijke kwaliteit?

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

2.

Is er een concreet doel gesteld voor energie & klimaat?

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

3.

Is er een concreet doel gesteld voor circulariteit?

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

4.

Zijn voor ieder concreet doel prestatie indicatoren benoemd en wordt de

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

voorgang gemeten?
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Plan van aanpak
5.

Is de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

expliciet belegd?

Doorwerking in alternatieven
6.

Zijn de circulaire ontwerpprincipes of een vergelijkbare tool/aanpak

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

toegepast?

7.

Is de MKI score bepaald met DuboCalc?

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

8.

Is het ruimtelijk kwaliteitskader toegepast?

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

Doorwerking in Voorkeursalternatief
9.

Zijn duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit opgenomen in het

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

afwegingskader?

10. Is er een lijst met ontwerpuitgangspunten aan het VKA toegevoegd?

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

Hoe gaan we rapporteren?
Het doel is om te rapporteren op programmaniveau. De antwoorden worden dus opgeschaald en
samengevat naar een generiek landelijk beeld. Over individuele projecten wordt niet gerapporteerd
en deze gegevens zullen ook niet op een andere wijze inzichtelijk worden gemaakt.
Hieronder een eerste beeld met dummy gegevens van een mogelijke wijze van rapporteren:
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7. De monitoring uitgewerkt - Planuitwerkingsfase
Doel
Het doel van deze fase is dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit integraal onderdeel uitmaken
van het ontwerpproces en zijn verwerkt en geoptimaliseerd in het ontwerp van de dijkversterking.
We willen daarom de monitoring richten op:
de opdracht voor de planuitwerking
het plan van aanpak
de doorwerking in het ontwerp van de dijk
de voorbereiding van de inkoop (aanbesteding realisatie dijk).
Wat willen we weten?
Over de opdracht voor de planuitwerking willen we het volgende weten:
 Of de opdracht voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit door expliciete herformulering op
maat is gemaakt voor de planuitwerking.
Over het plan van aanpak willen we het volgende weten:
 Of de doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit gespecificeerd zijn voor de
verschillende onderdelen van de dijk, meetbaar geformuleerd zijn en verantwoordelijkheden
zijn vastgelegd.
Over doorwerking in het ontwerp van de dijk willen we het volgende weten:
 Of er specifieke duurzaamheidsdoelen zijn gesteld voor de verschillende onderdelen van de
dijk en beschikbare instrumenten in de Roadmap, zoals DuboCalc, toegepast zijn tijdens het
ontwerpproces?
Over de voorbereiding inkoop realisatie willen we het volgende weten:
 Of in de aanbesteding duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een expliciet onderdeel zijn van
de functie eisen, gevraagde producten en onderdeel zijn van de selectiecriteria.

Wat gaan we meten?
Voor ieder project dat in de Planuitwerkingsfase zit gaan we onderstaande punten in beeld brengen:
Opdracht
1.

Is de opdracht naar aanleiding van de evaluatie opnieuw geformuleerd

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

en vastgesteld?

Plan van aanpak planuitwerking
2.

Zijn specifieke duurzaamheidsdoelen gesteld voor de verschillende

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

onderdelen van de dijk?

3.

Is de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

expliciet belegd?

Doorwerking in ontwerp van dijk
4.

Zijn de 'circulaire ontwerpprincipes' toegepast?

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

5.

Is het ruimtelijke kwaliteitskader toegepast?

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

Voorbereiden inkoop realisatie
6.

Is bepaald op welke wijze duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

worden meegenomen in de selectieleidraad en aanbestedingsleidraad?

7.

Zijn eisen aan de mate van circulariteit gesteld?

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t

8.

Is de referentie MKI bepaald en uitgevraagd?

Ja/nee/gedeeltelijk/n.v.t
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Hoe gaan we rapporteren?
De antwoorden worden opgeschaald en samengevat in een generiek landelijk beeld. Hieronder een
eerste beeld van een mogelijke wijze van rapporteren hieronder weergegeven voor rapportage over
de resultaten van vragen.
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8. Stappenplan vervolg
Belangrijk uitgangspunt is dat de monitoring niet teveel vraagt van de organisatie van het
waterschap. De monitoring is daarom opgezet met een beperkt aantal vragen per fase van het
project waarbij het de bedoeling is dat ieder project alleen de vragen beantwoord voor de fase
waarin ze zitten.
De monitoring is een groeimodel. De eerste keer toepassen van de monitoring is een proef die wordt
geëvalueerd. De volgende stappen worden voorgesteld voor de korte termijn (nov/dec 2020/januari
2021) zijn:
1. Met het BAO de aanpak van de monitoring bespreken.
2. De leden van het BAO de vragenlijst te sturen met het verzoek om deze per project in te
(laten) vullen.
3. De antwoorden te bespreken in een digitale gespreksronde met BAO-leden. Er zijn goede
ervaringen met deze vorm. Hierin kunnen nuances en toelichting op antwoorden worden
gedeeld en kan de wijze van monitoring worden geëvalueerd. Bij dit gesprek is ook de
programmabegeleider aanwezig.
4. Van deze gespreksronde een samenvattend verslag maken.
5. Het evalueren van de aanpak en voor volgend jaar bezien of een combinatie met de
Klimaatmonitor voor de hand ligt. Ook kan in deze periode worden bezien of de
programmabegeleiders de monitoring kunnen overnemen en/of de monitoring kan
samengaan met de monitoring van innovatie.
6. Een Monitoringsrapportage 2020 maken voor MT Programmadirectie en BAO.
7. De monitoringsrapportage geschikt maken voor opname in de Q4-rapportage 2020.
In het eerste kwartaal 2021 zal gestart worden met het opstellen van een monitoringsplan voor de
Programmatische aanpak.
Planning van de stappen 2020 en eerste kwartaal 2021
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Bijlage A: Roadmap Duurzame Dijkversterkingen

Monitoringsplan Borging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit in het Hoogwaterbeschermingsprogramma
12

DEFINITIEF 2020-09-24

Monitoringsplan Borging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit in het Hoogwaterbeschermingsprogramma
13

DEFINITIEF 2020-09-24

Monitoringsplan Borging Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit in het Hoogwaterbeschermingsprogramma
14

DEFINITIEF 2020-09-24

Bijlage B: Methode voor selectie van activiteiten: Doelen
Inspanningen Netwerk
Om op te bepalen welke activiteiten en producten die in de Roadmap Duurzame
Dijkversterking zijn opgenomen het belangrijkst zijn én waar we de monitoring op
richten, is een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) gemaakt. Dit is een methode
om redenerend vanuit de visie via benoemen van doelen te komen tot een
programma van activiteiten.
Deze DIN methodiek hebben als volgt ingevuld, zie ook het schema hierna:
1. De visie geformuleerd
De visie is dat we als alliantie een bijdrage moeten leveren aan de ambities
en doelen die zijn opgenomen in het Klimaatakkoord, Nationaal
Grondstoffenakkoord en de Green Deal Duurzaam GWW 2.0.
2. Strategische afgeleid
Als strategisch doel heeft de alliantie gesteld dat duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit in 2023 zijn geborgd in de projecten. We zeggen dat er
is geborgd als de activiteiten en producten, die een belangrijke bijdrage
leveren aan het behalen van de doelen per projectfase, in de projecten zijn
uitgevoerd en opgesteld.
3. De doelen afgeleid
De doelen per projectfase zijn de doelen zoals die zijn opgenomen in de
Roadmap Duurzame Dijkversterking.
4. Bepaald wat we willen weten
Wat we willen weten, is welke activiteiten en producten, die in de Roadmap
Duurzame Dijkversterking zijn opgenomen, er in de HWBP-projecten zijn
uitgevoerd en opgesteld.
5. Bepaald wat we dan gaan meten
We gaan meten of de belangrijkste activiteiten en producten in de HWBPprojecten worden uitgevoerd en opgesteld. Dit gaan we doen door gesloten
en multiple choice vragen te stellen aan de projectteams.
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