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MANAGEMENT SAMENVATTING 

Aanleiding en doel monitoring 2020 

In het kader van de Programmatische aanpak Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is voor de 

eerste keer de monitoring van de borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij 

dijkversterkingen uitgevoerd. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van de mate van borging 

in de werkprocessen van de HWBP-projecten. Projectteams en het management van 

waterschappen kunnen dit als referentie gebruiken om de eigen aanpak te evalueren. Tevens kan 

dit beeld binnen de alliantie van het HWBP worden besproken en op basis daarvan bepaald worden 

of de activiteiten in het kader van de Programmatische aanpak moeten worden aangevuld en/of 

aangepast. 

 

De monitor 2020 geeft een beeld van de borging in werkprocessen (input) en niet van de 

resultaten (output). Deze worden wél gemonitord door de Klimaatmonitor van Unie van 

Waterschappen. Op dit moment wordt de Klimaatmonitor geschikt gemaakt voor projecten van 

waterschappen. Dijkversterkingsprojecten worden hiervoor als pilot gebruikt.    

 

Beeld in grote lijnen 

Uit de resultaten van de monitoring ontstaat het beeld dat bijna alle projecten duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit een plaats aan het geven zijn in hun werkprocessen. De wijze waarop, en de 

mate waarin, verschillen sterk. Een deel van de projecten doet dit expliciet en maakt een 

doorwerking in de breedte door alle duurzaamheidsthema’s uit te werken en/of dit te doen in alle 

onderdelen van het planproces. Een ander deel doet dit implicieter en/of alleen specifiek voor een 

bepaald thema of onderdeel van het planproces. 

 

Als het beeld wordt vergeleken met het globale beeld van 2019 dan komt naar voren dat het 

borgen steeds meer aandacht krijgt. Dit is in beweging. Maar er moet worden geconstateerd dat 

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit nog geen structurele plaats hebben gekregen in het proces 

van de dijkversterking. Het is nog niet helemaal verankerd in de aanpak en “mindset” van de 

dijkwerkers bij een reguliere dijkversterking. 

 

Uit de monitoringsresultaten van eind 2020 blijkt dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit door de 

helft van de projecten wordt meegenomen in het afwegingskader, maar dat de score voor doelen, 

toepassing van tools en borging in de organisatie minder is. Het is dan dus wél een punt van 

aandacht bij de besluitvorming, maar de onderbouwing is naar verwachting meer op basis van 

expert judgement dan op een gestructureerde aanpak vanaf het begin van het planproces.  

 

Het blijkt dat ruimtelijke kwaliteit over het geheel genomen een slag meer is geborgd dan 

circulariteit en energie & klimaat. Ruimtelijke kwaliteit is binnen de waterveiligheidswereld al langer 

een punt van aandacht dan de andere duurzaamheidsthema’s dat zijn. Dit vertaalt zich nu in een 

hogere mate van borging. 

 

Het stellen van doelen en toepassen van tools voor circulariteit en energie & klimaat is bij een deel 

van de projecten nog geen structureel onderdeel van de werkprocessen. Vanwege de doelen van  

Klimaatakkoord en de stikproblematiek is het van belang dat projecten dit met energie en ambitie 

gaan invullen. 

 

De ervaring leert dat al bij de totstandkoming van de scope van een project het meenemen van 

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit kan leiden tot slimmere en doelmatigere oplossingen met 

meer maatschappelijke meerwaarde. Het is daarom positief dat een groot deel van de projecten 

aangeeft dat het de ruimtelijke- en duurzaamheidsopgaven van het eigen waterschap en van 

derden in een vroeg stadium verkent. 
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Samenvattend overzicht resultaten monitor 2020 

 

Versnelling proces 

Het realiseren van de borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is de verantwoordelijkheid 

van de individuele waterschappen. Dit neemt niet weg dat op het niveau van de alliantie een 

verdergaande borging kan worden bevorderd en het proces van borging kan worden versneld. Dit 

betekent het verder uitwerken en invullen van de Programmatische aanpak. Binnen de 

Programmatische aanpak wordt steeds meer in het kader van Kennis- en innovatieagenda door 

verschillende waterschappen samengewerkt om handreikingen te ontwikkelen. Het primaire doel 

blijft om alle kennis over borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te ontwikkelen en 

delen.  

 

Aanvullende punten die bijdragen aan een versnelling van het proces: 

 Wegnemen van onduidelijkheid over subsidiabiliteit vanuit het HWBP. Op dit moment wordt 

ingezet om door middel van concrete situaties in projecten en voorstellen, stap voor stap te 

bouwen aan een subsidiekader. Hiervoor worden projecten actief benaderd om cases eerder op 

tafel te krijgen. 

 Dat management en bestuur van waterschappen meer sturing geven door een concrete 

opdracht mee te geven aan projecten. 

 In de Handreiking Verkenningen en de Handreiking Planuitwerking duurzaamheid en ruimtelijke 

kwaliteit als structureel onderwerp van de werkprocessen opnemen conform de Roadmap. 

Parallel hieraan uitwerken hoe duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in de begeleidingsteams 

meegenomen wordt.   

 Intensiveren van de samenwerking met het Ministerie van I&W en de Unie van Waterschappen 

op het gebied van de strategie KCI (Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur) en het 

benutten van mogelijke subsidies in het kader van de stikstofbeleid. 

 De samenwerking tussen de projectmedewerkers, de duurzaamheidsadviseurs uit de 

lijnorganisatie van de waterschappen en de Programmadirectie zal geintensiveerd worden, zodat 

een gezamenlijke aanpak (verder) zal ontwikkelen.   
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1 Aanleiding en aanpak monitoring 

1.1 Aanleiding 

 

Opgave HWBP 

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 diverse akkoorden, zoals het Klimaatakkoord, 

het Nationaal Grondstoffenakkoord en de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 gecommitteerd 

aan ambities op het gebied van energie, klimaat en circulariteit. 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.  

 

Omvang duurzaamheidsopgave 

Uit de gegevens van een aantal 

dijkversterkingsprojecten kan worden berekend 

dat bij een dijkversterking circa 4500 ton 

CO2/km vrijkomt. Dus als jaarlijks 50 km wordt 

versterkt (het doel van het HWBP) dan is de 

uitstoot 225.000 ton/jaar. Volgens de 

Klimaatmonitor van de Unie van Waterschappen 

was in 2019 de CO2-uitstoot van de eigen 

activiteiten van waterschappen 194.717 ton 

CO2, dus zonder de uitstoot veroorzaakt door 

activiteiten die ze uitbesteed hebben, zoals 

dijkversterkingen. Dit betekent dat wanneer de 

uitstoot van de HWBP-projecten bij de uitstoot 

van de eigen activiteiten van de  

waterschappen1 wordt opgeteld, deze meer dan 

verdubbeld.   

Voor dijkversterkingen worden veel 

grondstoffen, zoals klei en zand gebruikt en ook 

veel materialen zoals beton, staal en 

kunststoffen. De transitie naar circulariteit is 

een grote opgave. De totale omvang van het 

gebruik van grondstoffen en materialen is nog 

onbekend. 

 

Belangstelling voor ruimtelijke kwaliteit 

Afgelopen jaar is de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke belangstelling voor de 

ruimelijke kwaliteit van dijkversterkingen sterk toegenomen. Het College van Rijksadviseurs 

heeft een advies uitgebracht, er is een motie over aangenomen en de Tweede Kamer heeft 

recent een 2e motie hierover aangenomen die vraagt om een verkenning naar 

mogelijkheden voor het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit in het waterbeleid.  

 

 

 

 
1 Bron: Klimaatmonitor Waterschappen 2019 

In de Duurzaamheidsroos van het HWBP is het 

Ambitieweb van Duurzaam GWW vertaald naar 

de relevante thema’s voor dijkversterkingen. 
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Alliantiebrede ondersteuning 

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen die in akkoorden 

zijn vastgelegd. Zij moeten de doelen vertalen naar concrete uitwerkingen in de projecten 

die nu worden voorbereid en uitgevoerd. Het blijkt dat in de praktijk dit niet altijd eenvoudig 

is. Projecten zijn op zoek naar haalbare doelen, methoden en de juiste instrumenten om 

zichtbare resultaten te boeken. Daarnaast zijn er projecten die al langer lopen waarbij 

duurzaamheid nog geen plek heeft gekregen. Het kan een flinke uitdaging zijn om dit binnen 

de projecten alsnog mee te nemen.  

Daarom is besloten om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit ook als gezamenlijke 

alliantietaak op te pakken en zo binnen de kaders van het programma realisatie te 

bevorderen en waterschappen te ondersteunen bij het borgen van duurzaamheid en 

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. Naar aanleiding hiervan is de ‘Programmatische 

aanpak Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit’ opgesteld. De Programmatische aanpak dient 

daarmee tevens als kader voor een gecoördineerde samenwerking tussen de alliantiepartijen 

en voor het signaleren en in beeld brengen van mogelijke impact op de doelen van het HWBP 

ten aanzien van kosten en planning.  

 

Eerste monitoring 

Het Programmabestuur HWBP heeft aan de Programmadirectie HWBP gevraagd om te 

monitoren wat de stand van zaken is van de borging van duurzaamheid en ruimtelijke 

kwaliteit in de projecten. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste monitoring 

gepresenteerd en beschouwd. 

 

1.2 Aanpak monitoring  

 

Doel 

Het doel van de monitoring van de projecten is om een beeld te krijgen van de mate van 

borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in de reguliere werkprocessen van de 

projectteams. Dit beeld kunnen projectteams en het management van waterschappen als 

referentie gebruiken om de eigen aanpak te evalueren en eventueel aan te passen. Ook 

kunnen de resultaten van de monitoring worden gebruikt om binnen de alliantie van het 

HWBP te bespreken of de activiteiten in het kader van de Programmatische aanpak moeten 

worden aangevuld en/of aangepast. 

 

Roadmap als  uitgangspunt   

Als uitgangspunt voor de monitoring is de ‘Roadmap’ gebruikt, die gebaseerd is op de 

Aanpak Duurzaam GWW. Deze Roadmap, die nog een concept is, geeft een nadere invulling 

aan wat er onder “borging in de projecten” kan worden verstaan. Het is een bundeling van 

de huidige kennis en ervaring binnen de alliantie en wordt als handreiking aangeboden aan 

de dijkversterkingsprojecten. 

 

Gericht op proces en systeem 

De monitoring is gericht op borging in werkprocessen en niet op concrete resultaten. Deze 

concrete resultaten, zoals bijvoorbeeld CO2-reductie, zullen door de waterschappen zelf 

gemonitord worden. De Klimaatmonitor van de waterschappen is wél gericht op het meten 

van concrete resulaten en zal conform landelijke afspraken uitgebreid gaan worden met 

bouw- en investeringsprojecten van de waterschappen. De Unie van Waterschappen is 

voornemens hiermee in 2021 een start te maken. 
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Vooralsnog gericht op verkennings- en planuitwerkingsfase van projecten 

De monitoring richt zich op de projecten in de verkennings- en planuitwerkingsfase. Voor 

deze fases is een vragenlijst opgesteld, aan de hand van de concept-Roadmap, met 

respectievelijk twaalf en acht vragen. Voor de realisatiefase is nog geen Roadmap gemaakt 

en zal vooralsnog geen monitoring plaatsvinden.  

 

Jaarlijkse monitoring 

De monitoring vindt jaarlijks plaats. De resultaten worden analoog aan de monitoring van 

innovatie opgenomen in de Q4-rapportage van het HWBP.  

 

Monitoringsplan 

In 2020 is een Monitoringsplan opgesteld. De 

eerste monitoring is eind 2020 uitgevoerd, parallel 

daaraan is de aanpak met de BAO-leden 

besproken. De aanpak wordt geschikt gevonden. 

Wel wordt aandacht gevraagd voor het gegeven 

dat projecten qua aard en omvang sterk kunnen 

verschillen, wat de reden kan zijn dat bewust voor 

een andere aanpak gekozen wordt dan de Aanpak 

Duurzaam GWW en andere reguliere methoden 

aangeven. 

 

Rapportage monitoring 2020 bestaat uit drie 

delen 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd: 

1. De resultaten van de monitoring staan in 

hoofdstuk 2. 

2. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de borging in 

2019. Dit kan worden beschouwd als een 

nulmeting. 

3. Een nadere beschouwing van de resultaten is 

opgenomen in het vierde en laatste hoofdstuk. 

Hierin worden de resultaten geanalyseerd en 

vervolgens wordt aangegeven wat de betekenis zou kunnen zijn voor de activiteiten in het 

kader van de Programmatische aanpak. 
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2 Resultaten monitoring  

In dit hoofdstuk worden de resulaten van de monitor besproken aan de hand van vijf 

onderwerpen. Per onderwerp worden eerst de vragen en antwoorden toegelicht, vervolgens 

wordt een beschouwing geven en beschreven wat voor betekenis dit heeft voor de 

programmatische aanpak.  

2.1 Vijf onderwerpen 

De resultaten van de eerste monitoring worden gepresenteerd aan de hand van vijf 

onderwerpen: 

1. Organisatie:  Hieronder vallen vragen over verantwoordelijkheden en rapportage van 

de voortgang. 

2. Doelen:  Hieronder vallen de vragen over projectdoelen voor de drie thema’s 

klimaat en energie, circulariteit en ruimtelijke kwaliteit. 

3. Tools:  Hieronder vallen de vragen over de verschillende tools die projecten 

kunnen inzetten om tot een duurzaam ontwerp te komen in de 

verkennings- en planuitwerkingsfase. 

4. Afwegingskader:  Hieronder vallen de vragen die gaan over het opnemen van 

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in het afwegingskader om een 

keuze te kunnen maken uit de verschillende alternatieven.  

5. Vervolg:   Hieronder vallen de vragen over borging van duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit in de volgende fase.  

De vragen zijn opgenomen in Bijlage A van dit document. Om de administratieve last voor de 

keringbeheerders te beperken, is het aantal vragen dat gesteld wordt, beperkt gehouden. 

Ook is er gewerkt met meerkeuzevragen, wat het invullen gemakkelijk maakt.  

Voor een volledig beeld van de aanpak van de monitoring wordt verwezen naar het 

Monitoringsplan – borging duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit HWBP, 2020. 

 

2.2 Representativiteit 

 

De vragenlijst van de monitoring is voorgelegd aan alle projecten van het HWBP-programma 

die in 2020 in de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase zaten. 

In totaal zijn van verkenningsfase 22 vragenlijsten ingevuld, er ontbreken nog 3. In totaal 

zijn van de planuitwerkingsfase 22 vragenlijsten ingevuld, er ontbreken er nog 6.  

De resultaten zijn dus gebaseerd op 83% van de projecten van het HWBP-programma. 
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2.3 Organisatie 

 

Vragen 

Aan de projecten is gevraagd of: 

- De verantwoordelijkheid voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit expliciet is belegd; 

- Over de voortgang van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit wordt gerapporteerd. 

 

Antwoorden 

Uit de antwoorden blijkt dat bij projecten in de verkenningsfase: 

 IPM-leden zich verantwoordelijk voelen om uitvoering te geven aan duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit;  

 Bij circa 1/4 van de projecten is duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit geborgd door de 

verantwoordelijkheid hiervoor expliciet te beleggen in het IPM-team; 

 1/5 van de projecten rapporteert over de voortgang van de afzonderlijke 

duurzaamheidsdoelen in (reguliere) voorgangsrapportages, 1/2 doet dit in 

algemenebegrippen. 

 

Bij projecten in de planuitwerkingfase: 

 Alle projecten hebben duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op een of andere manier 

geborgd. Ongeveer 1/2 borgt duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit door de 

verantwoordelijkheid expliciet voor alle drie de thema’s in het IPM-team te beleggen. 

 

 

Beschouwing 

Op het vlak van borging in de organisatie zijn in de toekomst nog belangrijke stappen te 

maken. Organisaties in de spoor- en grond-, water- en wegenbouwsector (GWW-sector) 

hebben in 2013 de Green Deal Duurzaam GWW 1.0 opgesteld. In 2017 is de 2.0 versie 
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opgesteld en door de Unie van Waterschappen getekend. Uit de resultaten van de monitoring 

blijkt echter dat, ondanks de Green Deal Duurzaam GWW, duurzaamheid en in mindere mate 

ruimtelijke kwaliteit nog relatief nieuwe thema’s zijn in de projecten. In 2019 is het 

Klimaatakkoord gesloten en werd duurzaamheid een nog belangrijker maatschappelijk punt. 

Het is te verwachten dat hierdoor projecten die nog gaan starten, de borging in de 

organisatie meer expliciet vorm geven. Ook bestaande projecten zullen, door de groeiende 

aandacht voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, de borging in de organisatie aanvullen. 

 
Betekenis voor de Programmatische aanpak 

Bovenstaande resultaten geven geen directe aanleiding voor intensivering of aanvulling van 

de activiteiten in het kader van de Programmatische aanpak. De waterschappen zijn elk zelf 

verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap. Zij worden hierbij ondersteund door de Unie 

van Waterschappen.  

Een belangrijk middel om projecten te ondersteunen bij het borgen van duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit is de “Roadmap”. De Roadmap is in concept klaar voor de 

(voor)verkenningsfase en de planuitwerkingsfase en is een handreiking voor de projectteams 

om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te borgen. Hierin is bijvoorbeeld aangegeven dat 

het van belang is om bij de start van de verkenning een expliciete opdracht te formuleren en 

verantwoordelijkheden toe te delen. Het doel is om in 2021 de Roadmap breder te 

verspreiden binnen de alliantie en samen verder uit te werken.  

 

Een andere relevante ontwikkeling is om in 2021 ook de samenwerking verder vorm te 

geven met het Ministerie van IenW en de Unie van Waterschappen in het kader van de 

Strategie Klimaatneutrale en Circulaire rijksinfrastructuurprojecten.  

 

 

2.4 Doelen  

 

Vraag 

Aan de projecten is gevraagd of zij concrete doelen stellen voor de verschillende 

invalshoeken van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit (energie & klimaat, ruimtelijke 

kwaliteit en circulariteit). 

 

Antwoorden 

Uit de antwoorden blijkt dat bij projecten in de verkenningsfase: 

 Het merendeel van de projecten doelen stelt;  

 Bijna alle projecten onderzoeken of de waterveiligheidsopgave kan worden 

gecombineerd met opgaven van derden of van het waterschap zelf en dat circa 1/3 dit 

meeneemt bij het bepalen van de scope van het project. 

 Dat voor ruimtelijke kwaliteit 1/2 van de projecten doelen stelt in samenwerking met 

andere partijen;  

 Dat circa 2/3 van de projecten doelen stelt voor energie en klimaat en dat een klein deel 

deze doelen ook meetbaar heeft gemaakt; 
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Bij projecten in de planuitwerkingsfase blijkt: 

 Dat er voor iets minder dan 1/2 van de projecten een nieuwe opdracht is geformuleerd 

om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit mee te nemen in de uitwerking, voor 1/4 

geldt dat de opdracht uit de verkenning wordt gebruikt;  

 Dat 3/4 van de projecten doelen stelt, waarvan 1/2 van de projecten specifieke doelen 

stelt voor de verschillende onderdelen van de dijk. 

 

 

Beschouwing 

Op het stellen van doelen kunnen de dijkversterkingsprojecten nog een slag maken. De 

(inter)nationale, abstracte ambities en akkoorden moeten worden doorvertaald naar beleid 

bij de waterschappen en vervolgens naar doelen voor de dijkversterkingsprojecten. Er is 

echter nog weinig ervaring met het stellen van doelen. Door in de projecten te 

experimenteren, kunnen we als alliantie de noodzakelijke ervaring opdoen om inzicht te 

krijgen in welke doelen haalbaar zijn, in welk tempo en wat daar voor nodig is.  
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Het is te verwachten dat, als de vertaling van de gesloten akkoorden steeds concreter wordt 

opgenomen in het beleid van de waterschappen, ook de projecten meer concrete doelen 

(kunnen) gaan stellen. 

Een impuls voor het meenemen van ruimtelijke kwaliteit is het advies van het College van 

Rijksadviseurs aan de Minister van IenW.  

 

Betekenis voor de Programmatische aanpak 

De  projecten en ambtelijke opdrachtgevers hebben nog weinig ervaring met het stellen van 

doelen en worstelen hiermee. Voor de activiteiten in het kader van de Programmatische 

aanpak betekent dit dat beleidsdocumenten en voorbeelden van het formuleren van concrete 

doelen binnen de alliantie geinventariseerd en gedeeld gaan worden.  

 

Belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van het stellen van doelen zijn: 

 Het verder uitwerken en invullen van de ‘Raodmap’. Het geven van een opdracht en het 

stellen van doelen met voortgangsbewaking zijn belangrijke onderdelen van de Roadmap. 

Komend jaar zal de Roadmap verder worden ontwikkeld en worden besproken met de 

projecten. In de roadmap staat aangegeven op welk moment doelen kunnen worden 

gesteld.  

 Het opstellen van een Handreiking bouwstenen voor ontwerpuitgangspunten door 

Waterschap Rivierenland draagt ook bij aan het opstellen van doelen. Het doel van dit 

Kennis & Innovatieproject is om alliantiebreed  de landelijke duurzaamheidsakkoorden 

(Klimaatakkoord, Grondstoffenakkoord etc) en ambities ten aanzien van ruimtelijke 

kwaliteit (Omgevingswet) concreter te maken voor dijkversterkingsprojecten. 

  De ontwikkeling van een ‘Trajectaanpak’, zoals vootr Gouwzee Buitenij is uitgewerkt, die 

leidt tot een integrale scope. De ervaring leert dat bij het opstellen van de scope van een 

project slimmere en doelmatigere oplossingen met meer maatschappelijke meerwaarde 

kunnen ontstaan als ruimtelijke- en duurzaamheidsopgaven worden meegenomen en dit 

voorafgaand aan de verkenningsfase samen met andere partijen, zoals de provincie, RWS 

en gemeenten wordt verkend.  

 

2.5 Tools 

 

Vraag 

Aan de projecten is gevraagd of zij gebruik maken van de beschikbare tools. 

 

Antwoorden 

Uit de antwoorden blijkt dat bij projecten in de verkenningsfase: 

 1/3 met behulp van DuboCalc2 de Milieukostenindicator (MKI) bepaalt voor alle of enkele 

alternatieven. Een klein deel van de projecten bepaalt de MKI voor alle alternatieven; 

 Bijna alle projecten de circulaire ontwerpprincipes toepast, 1/2 doet dit bij alle 

alternatieven; 

 4/5 van de projecten een ruimtelijk kwaliteitskader toepast voor enkele of alle 

alternatieven, 2/3 doet dit voor alle alternatieven. 

 
2 DuboCalc is een rekentool waarmee voor een ontwerp van dijkversterkingsproject (en andere GWW projecten) de milieueffecten 

kunnen worden bepaald. Dit wordt uit gedrukt in een Milieukostenindicator waarin 11 milieueffecten zijn gebundeld in één waarde. 
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Bij de projecten in de planuitwerking blijkt: 

 Dat het gebruik van DuboCalc in de planuitwerking vaker wordt toegepast ten opzichte 

van de projecten in de verkenningsfase. Bijna 3/4 van de projecten heeft de MKI 

bepaald voor één of enkele ontwerpen en 1/5 van de projecten past DuboCalc toe voor 

alle mogelijke ontwerpen; 

 Dat het toepassen van de ontwerpprincipes van circulariteit bijna even vaak gebeurd in 

de planuitwerking als in de verkenningsfase. Iets minder dan 1/2 past de principes toe 

op alle onderdelen van het dijkontwerp. 

 Dat ook ruimtelijke kwaliteit hier, net zoals in de verkenningsfase, relatief veel aandacht 

krijgt. 1/2 Van de projecten gebruikt het ruimtelijk kwaliteitskader uit de 

verkenningsfase, de overige 1/2 stelt een landschapsplan op. 
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Beschouwing 

Uit de monitoringsresultaten blijkt dat de beschikbare tools breed worden toegepast maar 

dat ze bij veel projecten nog niet structureel worden gebruikt. DuboCalc is een belangrijk 

instrument om de impact op het milieu en de CO2 footprint te bepalen. Het aantal projecten 

dat DuboCalc gebruikt voor alle alternatieven is nog relatief klein. Dit kan deels komen 

omdat DuboCalc pas vorig jaar meer geschikt is gemaakt voor de verkenningsfase van 

dijkversterkingsprojecten.   

Uit de resultaten komt naar voren dat, net zoals bij het stellen van doelen, ruimtelijke 

kwaliteit structureler is ingebed dan energie & klimaat en circulariteit. Het is daarbij 

opvallend dat een deel van de projecten in de verkenningsfase, circa 1/6,  geen ruimtelijke 

kwaliteitskader toepast.   

 

Betekenis voor de Programmatische aanpak 

In het kader van de Programmatische aanpak en de Kennis & Innovatieagenda wordt 

gewerkt aan het beter toepasbaar maken van bestaande tools en het zo nodig verder 

ontwikkelen en invullen hiervan. 

Hierbij gaat het om: 

 Het ontwikkelen van de Circulaire Peiler, een beoordelingskader voor circulariteit in 

dijkverbeteringsprojecten. Dit is ontwikkeld door Waterschap Vallei & Veluwe door het 

projectteam van Grebbedijk. Dit waterschap zal voor de planuitwerkingsfase circulair 

ontwerpen verder invulling gaan geven.  

 Het passend maken van DuboCalc voor de planuitwerkings- en de realisatiefase. 

Waterschap Rivierenland is initiatiefnemer van dit project.   

 Een lerende aanpak voor emissieloos ontwerpen en bouwen aan de hand van een 

concreet project. Waterschap Rivierland is initiatiefnemer en het betreft het project  

Wolferen-Sprok.  
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2.6 Afwegingskader 

 

Vraag 

Aan de projecten is gevraagd of duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit expliciet onderdeel 

zijn van het afwegingskader. 

 

Antwoorden 

Uit de antwoorden blijkt dat bij projecten in de verkenningsfase: 

 2/5 van de projecten zowel energie & klimaat als circulariteit meeneemt in de afweging 

om tot een Voorkeursalternatief te komen; 

 Circa 1/6 van de projecten alleen circulariteit en niet energie & klimaat meeneemt in de 

afweging, en ook 1/6 van de projecten alleen energie & klimaat meeneemt. 

 Bij 5/6 van de  projecten is ruimtelijke kwaliteit een onderdeel van de afweging, de 1/2 

heeft het thema ruimtelijke kwaliteit uitgewerkt en/of gespecificeerd in verschillende 

subthema’s. 

 

Beschouwing 

Uit de monitoringsresultaten blijkt dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit nog niet bij alle 

projecten een expliciet onderdeel zijn van de afweging. Met name het thema energie & 

klimaat is maar bij de helft van de projecten een onderdeel. Dit is in lijn met voorgaande 

beschouwingen over het stellen van doelen en het toepassen van DuboCalc. Het is de 

verwachting dat als het instrument DuboCalc vaker wordt toegepast het eenvoudiger wordt 

om concrete doelen te formuleren en energie & klimaat mee te nemen in de afwegingen. 

Ook bij deze vraag blijkt dat ruimtelijke kwaliteit bij de projecten relatief beter is ingebed 

dan de andere milieuthema’s.  

 

Betekenis voor de Programmatische aanpak 

In het kader van de Programmatische aanpak wordt kennis gedeeld over het toepassen van 

bijvoorbeeld DuboCalc en de Circulaire Peiler en de daaraan verbonden mogelijkheden voor 

het stellen van doelen en het meenemen in een afwegingskader. Het gaat hierbij om het 

delen van best practices van projecten die al een goede weg hebben gevonden om 

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit mee te nemen in de afwegingen.  

Het opstellen van de Handreiking Bouwstenen voor ontwerpuitgangspunten is ook gericht op 

het concreter maken van doelen en ambities en geeft daarmee input voor het 

afwegingskader.  

 

Een andere relevante ontwikkeling in 2021 is dat de Klimaatmonitor van de Unie van 

Waterschappen zal worden uitgebreid voor bouw- en investeringsprojecten; hier maken de 

dijkversterkingen onderdeel van uit. Het HWBP wordt daarbij als pilot benut. Dit zal 

bijdragen aan het concreter maken van de doelen en duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 

binnen het afwegingskader. 
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2.7 Vervolg van verkenningsfase naar planuitwerkingsfase  

 

Vraag 

Aan de projecten in de verkenningsfase is gevraagd of zij een lijst met 

ontwerpuitgangspunten aan de planuitwerkingsfase hebben toegevoegd. 

 

Antwoorden 

Uit de antwoorden blijkt dat voor wat betreft projecten in de verkenningsfase: 

 4/5 van alle projecten hebben ontwerpuitgangspunten voor duurzaamheid en ruimtelijke 

kwaliteit opgenomen. Een deel hiervan, circa 1/4 doet dit gedeeltelijk in diverse 

rapportages van de verkenningsfase. 

 

Beschouwing 

Veel projecten hebben zorg voor 

een goede overdracht van de 

ontwerpuitgangspunten van de 

verkenningsfase naar de 

planuitwerkingsfase.  

 

Betekenis voor de 

Programmatische aanpak 

Het opstellen van Handreiking 

Bouwstenen voor 

ontwerpuitgangspunten zal 

bijdragen aan het toevoegen aan 

ontwerpuitgangspunten aan het VKA.  

 

2.8 Vervolg van planuitwerkingsfase naar de realisatiefase 

 

Vraag 

Aan de projecten in de planuitwerking is gevraagd op welke manier zij duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit meenemen bij de aanbesteding van de realisatie.  

 

Antwoorden 

Uit de antwoorden blijkt dat:   

 bij een groot deel duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit wordt opgenomen in de 

vraagspecificaties bij de aanbesteding; 

 projecten gebruiken verschillende tools maar die worden nog niet allemaal volledig 

benut.  
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Beschouwing 

Bij aanbestedingen zijn er veel verschillende manieren om duurzaamheid en ruimtelijke 

kwaliteit mee te nemen in de aanbesteding van de realisatie. Deels zijn deze nog in 

ontwikkeling. Projecten benutten de verschillende  mogelijkheden die er zijn nog niet 

volledig. De ervaring leert dat dit een belangrijke stap is om duurzaamheid en ruimtelijke 

kwaliteit ook in de realisatiefase te borgen.  

 

Betekenis voor de Programmatische aanpak 

Veel projecten gaan in de komende jaren over naar de realisatiefase. In het kader van de 

Programmatische aanpak worden ontwikkelingen gevolgd en worden best practices gedeeld. 

Komend jaar zal in  verdere uitwerking van de ‘Roadmap’ en kennis over duurzame 

aanbestedingen worden gebundeld en worden op basis van de actule kennis een handreiking 

voor duurzaam aanbesteden opgesteld.   

 

Andere relevantie ontwikkelingen die bijdragen aan duurzame aanbestedingen zijn de  

samenwerking van een aantal waterschappen in het kader van de ‘Buyer group emissieloos 

bouwen’ en de betrokkenheid van de programmadirectie bij het ‘Emissieloos Netwerk 

Infrastructuur’. Hier volgen ook aanwijzingen uit voor aanbestedingsdossiers met betrekking 

tot het thema Energie & Klimaat. 
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3 Nulmeting: beeld borging 2019 

In 2020 is voor de eerste keer binnen het HWBP systematisch gemonitord in hoeverre 

duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit een onderdeel vormen van de werkprocessen van de 

projecten. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit krijgen in de projecten echter al langer 

steeds meer de aandacht.  

 

In 2019 is een ronde gehouden langs een aantal projecten om een eerste beeld te krijgen 

van de stand van zaken van borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij 

dijkversterkingen. Ook zijn in een gespreksronde (eind 2019, begin 2020) de ambtelijke 

opdrachtgevers en programmamanagers van de waterschappen geïnterviewd. In deze 

interviews zijn steeds globaal dezelfde vragen behandeld. Hier is een verslag van gemaakt 

dat de basis vormde voor het opstellen van de Programmatische aanpak duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit.  

 

Het beeld in 2019, dat ontstaan is uit de ronde langs projecten en de gesprekken is: 

 Bij veel waterschappen is er algemeen beleid voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 

wat is vastgelegd op een hoog abstractieniveau. Dit is nog niet concreet en specifiek 

genoeg om sturing te kunnen geven aan de dijkversterkingsprojecten.  

 Er zijn nog geen projecten die voorafgaand een duidelijke opdracht meekrijgen. Bij een 

klein aantal van de waterschappen is er wel sprake van een interne projectopdracht, 

daar is nog geen sprake van richtinggevende ambities zoals x% CO2-reductie of andere 

meetbare prestatie indicatoren.  

 Er zijn ook nog geen projecten die in het begin direct specifieke doelen stellen. 

Algemene doelen worden bij sommige projecten wel vooraf gesteld, specifieke doelen 

ontstaan meestal gedurende het project. Het is voor veel projecten nog een uitdaging 

om algemene doelen van het waterschap en de gesloten akkoorden te vertalen naar een 

projectspecifieke opdracht of doel.  

 Het is voor de projecten een proces van pionieren, ontdekken en uitwerken. In 

verschillende dijkversterkingsprojecten, en het aantal is groeiende, wordt met veel 

ambitie en enthousiasme gewerkt aan duurzaamheid. Maar hier ligt nog geen plan van 

aanpak aan ten grondslag, de organisatie is niet ingericht, er wordt veelal ad-hoc 

invulling aan gegeven.  

 De mate waarin duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op de agenda staan bij het IPM-

team, de opdrachtverlening, het opstellen van de alternatieven en de afweging tussen 

de alternatieven, laat zien dat deze thema’s veelal de aandacht hebben maar nog niet 

structureel in alle projecten geborgd zijn. Een deel van de projecten heeft de 

verantwoordelijkheid expliciet belegd en bij een deel van de projecten wordt dit 

gaandeweg duidelijk gemaakt of door teamleden opgepakt.  

 De tools ‘Omgevingswijzer’ en het ‘Ambitieweb’ uit de Aanpak Duurzaam GWW worden 

toegepast.   

 Van de circulaire ontwerpprincipes of een vergelijkbare aanpak wordt nog maar beperkt 

gebruik gemaakt. DuboCalc of MKI is vaak wel al bekend bij de waterschappen, maar er 

wordt nog maar relatief weinig gebruik van gemaakt in de projecten zelf. Het lijkt erop 

dat er vaak een ruimtelijk kwaliteitskader wordt toegepast en dat er soms ook een 

landschapsplan wordt opgesteld in samenwerking met een landschapsarchitect. 

 In de meeste projecten wordt duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit op een of andere 

manier wel meegenomen in het afwegingskader. Ruimtelijke kwaliteit wordt vaker 

meegenomen dan de andere duurzaamheidsthema’s. 

 Als eind 2019 de stand van zaken wordt opgemaakt, kan worden geconstateerd dat voor  

duurzame dijkversterkingen wordt geroepen om beleidskaders, methoden en meer 

bestuurlijk commitment. 
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4 Beschouwing beeld 2020 

Bijna alle projecten zoeken en geven vorm 

Uit de resultaten komt naar voren dat bijna alle projecten duurzaamheid en ruimtelijke 

kwaliteit een plaats aan het geven zijn in hun werkprocessen. De wijze waarop en de mate 

waarin verschillen sterk. Een deel van de projecten doet dit expliciet en maakt een 

doorwerking in de breedte door alle duurzaamheidsthema’s uit te werken en/of dit te doen in 

alle onderdelen van het planproces. Een ander deel doet dit implicieter en/of alleen specifiek 

voor een bepaald thema of onderdeel van het planproces. 

 

Hierbij moet worden onderkend dat projecten qua aard en omvang sterk kunnen verschillen. 

Hierdoor kan het zijn dat bewust on onbewust voor een andere aanpak gekozen wordt dan 

de Aanpak Duurzaam GWW en andere reguliere methoden. 

 

Steeds meer aandacht 

In voorgaand hoofdstuk is een beeld geschetst van de borging in 2019. Als dit beeld wordt 

vergeleken met hoe het er nú voor staat is een duidelijke vooruitgang te zien. In 2019 

werden verantwoordelijkheden nog maar beperkt toegedeeld en waren er nog geen 

projecten die concrete doelen stelden. Het beeld dat nu ontstaat is dat op deze onderwerpen 

stappen zijn gemaakt en hier in de breedte aan wordt gewerkt. Over het geheel genomen 

kan worden gesteld dat het borgen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit steeds meer 

aandacht krijgt. De monitoringsresultaten zijn een momentopname. Het is zondermeer te 

verwachten dat in 2021, zoals ook al in voorgaande beschouwingen is opgemerkt, de 

beweging zich zal voortzetten en projecten belangrijke stappen zullen maken in het borgen 

van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. 

 

Stappen op weg naar borging 

Het programmadoel is dat in 2023 duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureel geborgd 

zal zijn in de werkprocessen van de HWBP projecten. De monitoringsresultaten geven een 

beeld van hoe ver de projecten zijn ten opzichte van dit doel.  

 

De resultaten zijn vooral een spiegel voor projecten en kunnen aanleiding geven voor een 

goed gesprek bij projecten over borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Het is 

niet een harde weergave van de stand van zaken die een eenduidig beeld geeft van de mate 

van borging. Als namelijk op de vragen een ‘nee’ of ‘doen we gedeeltelijk’ is gegeven, dan 

wil dit niet zeggen dat bij het planproces geen aandacht wordt besteed aan duurzaamheid 

en/of de dijkversterking niet duurzaam wordt uitgevoerd. De borging kan dan impliciet zijn 

en bestaan uit benutten van expertise, ervaring en ambities van projectmedewerkers. Tools 

en rapportages zijn immers niet heilig, het zijn middelen maar geen doel op zich. Ook 

betekent een ‘ja’ niet per definitie dat een dijkversterkingsproject tot duurzame resultaten en 

ruimtelijke kwaliteit leidt. De resultaten van de monitoring moeten daarom worden 

beschouwd als een indicatie, een referentie, van de borging van duurzaamheid en ruimtelijke 

kwaliteit.  

 

We zijn op weg 

Als we de monitoringsresultaten over het geheel bekijken dan is nog een flinke groei 

mogelijk. Het is niet waarschijnlijk dat in 2023 alle projecten op alle vragen een volmondig 

“Ja” antwoorden. Ieder project maakt eigen keuzes over de wijze van borging. Maar het is 

wel te verwachten dat bijvoorbeeld op het vlak van organisatie, het stellen van doelen en het 

toepassen van de tools voor circulariteit en klimaat & energie nog een sterke groei zal 

plaatsvinden. 
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Uit de resultaten van monitoring blijkt dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit wel 

aandacht krijgen, maar nog geen structurele plaats krijgt in het proces van de 

dijkversterking. Het is nog niet helemaal verankerd in de “mindset” van de 

dijkversterkingsprojecten. 

 

Integrale scope wordt onderzocht 

De ervaring leert dat al bij de totstandkoming van de scope van een HWBP-project het 

meenemen van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit kan leiden tot slimmere en 

doelmatigere oplossingen met meer maatschappelijke meerwaarde. Het is daarom positief 

dat 4/5 van de projecten aan geeft voorafgaand of tijdens de verkenningsfase ruimtelijke en 

duurzaamheidsopgaven van derden of het waterschap zelf te hebben gecombineerd met de 

waterveiligheidsopgave. Bij 1/3 van de projecten heeft dit geleid tot een integrale scope.  

 

Vaak expert judgement 

Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit wordt door 2/3 van de projecten meegenomen wordt 

in het afwegingskader, maar dat de score voor doelen, toepassing van tools en borging in de 

organisatie minder is. Hieruit blijkt dat duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit wel aandacht 

krijgen in de besluitvorming van de alternatieven, maar dat dit vaak op basis van expert 

judgement gebeurt en minder op basis van een van begin af aan opgebouwde aanpak.  

 

Planuitwerking meer borging 

Uit dit overzicht blijkt dat in de planuitwerkingsfase duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 

structureler geborgd zijn dan dat dit in de verkenningsfase het geval is.  

 

Ruimtelijke kwaliteit meer geborgd dan energie & klimaat en circulariteit  

Uit de resultaten blijkt dat ruimtelijke kwaliteit over het geheel genomen een slag meer is 

geborgd dan circulariteit en energie & klimaat. Ruimtelijke kwaliteit is binnen de 

waterveiligheidswereld al langer een punt van aandacht dan de specifieke 

duurzaamheidsissues en daardoor al meer ingebed in de reguliere werkprocessen. Dit 

vertaalt zich in een hogere score op de mate van borging. 
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Aandacht voor borging van energie & klimaat en circulariteit 

Voor veel projecten is het in de toekomst van belang om zo emissieloos mogelijk te 

ontwerpen en te bouwen vanwege het klimaatbeleid en het risico dat deze projecten geen 

vergunningen krijgen als gevolg van stikstofuitstoot. Uit de resultaten blijkt dat circa 90% 

van de projecten in de Verkenning en circa 55% in de Planuitwerkingsfase de tools voor 

energie & klimaat niet of niet volledig toepassen.  

 

Versnelling proces 

Het realiseren van de borging van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is de 

verantwoordelijkheid van de individuele waterschappen. Dit neemt niet weg dat op het 

niveau van de alliantie een verdergaande borging kan worden bevorderd en het proces van 

borging kan worden versneld. Dit betekent in het kader van Programmatische aanpak de 

inzet voortzetten en intensiveren waardoor een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan 

concrete handelingsperspectieven voor projecten. In hoofdstuk 3 zijn per onderwerp de 

betekenis voor deze aanpak besproken. Hieronder worden de belangrijkste onderdelen 

samengevat. 

 

Verder invullen en uitwerken Programmatische aanpak 

Binnen de Programmatische aanpak wordt steeds meer in het kader van de Kennis-en 

innovatieagenda door verschillende waterschappen samengewerkt om handreikingen te 

ontwikkelen. Het gaat hierbij onder andere om: 

 Het ontwikkelen van de Circulaire Peiler, een beoordelingskader voor circulariteit in 

dijkverbeteringsprojecten.  

 Het passend maken van DuboCalc voor de planuitwerkings- en de realisatiefase.  

 Een lerende aanpak voor emissieloos ontwerpen en bouwen aan de hand van een 

concreet project.  

 Handreiking bouwstenen voor ontwerpuitgangspunten” die bijdraagt aan het stellen van 

doelen omdat hierin de landelijke duurzaamheidsakkoorden en omgevingswet concreter 

worden gemaakt voor dijkversterkingsprojecten. 

 

Een belangrijk middel om projecten te ondersteunen bij het borgen van duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit is de “Roadmap”. De Roadmap is in concept klaar voor de 

(voor)verkenningsfase en de planuitwerkingsfase en wordt komend jaar verder uitgewerkt en 

aangevuld met de realisatiefase. 

 

Aanvullende uitwerkingen 

Belangrijke aanvullende punten om versnelling aan te brengen: 

 Wegnemen van onduidelijkheid over subsidiabiliteit vanuit het HWBP. Op dit moment 

wordt ingezet om door middel van concrete situaties in projecten en voorstellen, stap 

voor stap te bouwen aan een subsidiekader. Hiervoor worden projecten actief benaderd 

om cases eerder op tafel te krijgen.  

 Dat management en bestuur van waterschappen meer sturing gaan geven aan projecten 

door een concrete opdracht mee te geven aan projecten, afgeleid van het 

waterschapsbeleid en de afspraken in akkoorden. Duurzaamheidsbeleid van de 

waterschappen is nu vaak nog geënt op de eigen activiteiten (scope 1 en 2). Wanneer 

waterschappen ook beleid voor scope 3 (dit betreft dan de uitbesteding van bouw- en 

investeringsprojecten) gaan opnemen, zal het gemakkelijker worden om een duidelijke 

interne opdracht te formuleren voor de projecten.  

 In de Handreiking Verkenningen en de Handreiking Planuitwerking duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit als structureel onderwerp van de werkprocessen op nemen, 

waaronder bijvoorbeeld het op elkaarafstemmen van de Roadmap en de handreikingen. 

Hierbij ook uitwerken hoe bij het begeleiden van projecten duurzaamheid en ruimtelijke 

kwaliteit kan worden meegenomen. 
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 Intensiveren van de samenwerking met het Ministerie van IenW en de Unie van 

Waterschappen op het gebied van de strategie KCI (Klimaatneutrale en circulaire 

rijksinfrastructuurprojecten) en het benutten van mogelijke subsidies in het kader van de 

stikstofbeleid. 

 De samenwerking tussen de projectmedewerkers, de duurzaamheidsadviseurs uit de 

lijnorganisatie van de waterschappen en de Programmadirectie intensiveren, zodat een 

gezamenlijke aanpak (verder) ontwikkeld wordt.   
 

 

 

 

 


