
 

  



 

2 
 

Leeswijzer 
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft een quickscan uit 

laten voeren over de wijze waarop duurzaamheid terugkomt in een aantal 

HWBP(2) projecten. In deze rapportage worden de resultaten beschreven. 

Hiermee wordt een beschouwing gegeven op de huidige stand van zaken met 

betrekking tot duurzaamheid, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen de 

manier waarop hier aandacht aan is besteed in de uitvraag van het project, en 

wat hiervan het resultaat is geweest. 

Aan het eind van de hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn een aantal omkaderde teksten 

te vinden. Hierin zijn enkele handreikingen gegeven en concepten beschreven 

die kunnen helpen bij het geven van duurzaamheidsimpulsen in projecten, 

maar die (nog) niet in deze quickscan beschouwde HWBP(2)-projecten zijn 

teruggevonden. 

Heeft u na het inzien van dit rapport vragen over het vormgeven van 

duurzaamheid (in de uitvraag) van uw project, neem dan contract op met 

het Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

U kunt contact opnemen met het programmabureau via 

http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/. 
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Samenvatting 
Marktpartijen, kennisinstituten en overheden – ‘de gouden driehoek’ – voeren 

momenteel de in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 gemaakte afspraken uit. 

Deze rapportage geeft op basis van een quickscan van HWBP(2) projecten 

een beeld van de manier waarop duurzaamheid in het kader van de 

getekende Green Deal Duurzaam GWW 2.0 tot nu toe terugkomt in de drie 

MIRT-fases van HWBP(2) projecten. Met deze quickscan wordt inzicht 

vergaard in de huidige duurzame oplossingen van opdrachtgevers en 

opdrachtnemers, en worden de mogelijkheden in kaart gebracht om 

duurzaamheid in (de uitvraag van) projecten te verankeren. 

 

Verkenningsfase 

Uit de quickscan kunnen in ieder geval vier dingen worden gesteld met 

betrekking tot de verkenningsfase: 

- Het Ambitieweb wordt inmiddels op verschillende manieren toegepast 

in de verkenningsfase van HWBP projecten. 

- Door het maken van procesmatige afspraken is het mogelijk om het 

Ambitieweb en de overige instrumenten van de Aanpak eenduidig toe 

te passen in alle (HWBP)projecten binnen uw organisatie. Het is 

hierbij mogelijk om inspiratie op te doen door ‘Ambitiewebben’ van 

andere projecten en procesafspraken van andere waterschappen te 

raadplegen. 

- Bij het uitbesteden van werkzaamheden in de verkenningsfase is het 

mogelijk om in de uitvraag extra aandacht aan duurzaamheid te 

besteden in de gunningscriteria. Het programmabureau HWBP kan 

hierbij helpen en heeft inmiddels enkele concrete voorbeelden op dat 

vlak. 

- Vanuit het Kader Ruimtelijke Kwaliteit, het MER-rapport en de 

meekoppelkansenstudie gaat al aandacht uit naar thema’s uit het 

Ambitieweb van de Aanpak Duurzaam GWW. Het is nuttig om 

bevindingen en oplossingen uit deze instrumenten te gebruiken bij het 

toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW en te focussen op de 

thema’s die tot dan toe nog onderbelicht zijn (zoals ‘Energie’, ‘Water’ 

en/of ‘Materialen’. 

- Voor toekomstige projecten is het belangrijk om in een zo vroeg 

mogelijk stadium de mogelijkheden te ontdekken, bij faseovergangen 

van het project te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en reeds 

gestelde duurzaamheidsambities te heroverwegen. 

 

Planfase 

Over de planfase kan vanuit de quickscan het volgende worden afgeleid: 

- Door het opstellen van een ‘deelrapport duurzame leefomgeving’ te 

eisen in de vraagspecificatie van de uitvraag van de planfase, is het 

mogelijk om de koppeling met enkele (in de planfase) nader uit te 

werken thema’s van het Ambitieweb te maken. Uit het project Marken 

leren we dat dit deelrapport verder kan worden gespecificeerd door 

nader uit te werken thema’s te benoemen (zoals energie, circulaire 

economie, materiaalgebruik, gezondheid, omgevingshinder, etc.) aan 

de hand van het eerder door de opdrachtgever ingevulde Ambitieweb. 

- Het is tevens mogelijk om in de uitvraag van de planfase te eisen dat 

de uit te werken varianten met elkaar worden vergeleken aan de hand 

van een aantal duurzaamheidsindicatoren, zoals CO2-emissie, 

energiewinning en materiaalgebruik. Dit is opgemaakt uit de uitvraag 

van de planfase van het project Marken. 

- Het voorbeeld van de planfase van de Houtribdijk heeft diverse 

kanten laten zien:  

 

o Omdat ontwerpen van duurzame oplossingen soms 

onderbelicht kunnen zijn in de planfase, kan het van 

toegevoegde waarde zijn om prestatieafspraken te koppelen 

aan de eisen (zoals in figuur 4 en 5) of de gunningscriteria. 

Hiermee kan een extra duurzaamheidsimpuls worden 

ingebouwd in het contract. 

o De keuze voor een duurzamere variant is in project Marken 

onderbouwd met de Life Cycle Costing (LCC) methodiek. Het 

is mogelijk de methodiek toe te passen en/of voor te 

schrijven ter onderbouwing van de uitwerking van de 

planfase, waardoor er voor duurzamere varianten gekozen 

http://www.duurzaamgww.nl/file/download/48218062
http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/
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kan worden (in vergelijking met varianten waarbij de kosten 

alleen voor de realisatiefase zijn meegenomen in de 

afweging). 

o Door in de planfase ruimte te scheppen voor het testen van 

innovatieve oplossingen kunnen duurzame alternatieven 

uiteindelijk worden toegepast in het project. Het project 

Ecoshape laat tevens zien dat innovatieve en duurzame 

oplossingen vanuit een pilot ook toepasbaar kunnen zijn in 

andere toekomstige projecten. 

 

Realisatiefase 

Duurzaamheid komt bijvoorbeeld als volgt in relatie tot de uitvraag uit de 

beschouwde projecten naar voren: 

- Een Beste PKV Criterium (voorheen EMVI) zoals ‘kwaliteit 

uitvoeringsplan’ kan ervoor zorgen dat reductie in CO2-emissie wordt 

bereikt, bijvoorbeeld doordat door 95% van het materiaal vervolgens 

via water is aangevoerd (in plaats van per vrachtauto) en de realisatie 

met minimaal Euro 5 gecertificeerd materieel is uitgevoerd (project 

Hoeksche Waard Zuid). 
- Het uitvragen van een ‘technisch optimalisatieplan t.o.v. het 

referentieontwerp’ in de Beste PKV (EMVI) Criteria kan als resultaat 

hebben dat de Opdrachtnemer de optimalisaties ook duidt in 

hoeveelheid bespaarde CO2-emissies (project Den Oever). 

- Het functioneel specificeren van objecten in een UAV-gc contract kan 

de opdrachtgever de mogelijkheid geven om niet eerder in een 

kustversterking gebruikte materialen toe te passen, waardoor 

bijvoorbeeld materiaalbesparingen te realiseren zijn (zoals de X-blocs 

voor de strekdam in project Cadzand-Martiem). 

In relatie tot de uitvraag van de realisatiefase kunnen een aantal conclusies 

worden getrokken: 

- Een contractvorm met ontwerpvrijheid voor de Opdrachtnemer kan 

zorgen voor ruimte voor duurzame en innovatieve oplossingen in een 

project. 

- Deze vrijheid kan worden geboden door functioneel te specificeren, 

en/of door de gegadigden deze vrijheid te geven in de Beste PKV 

Criteria zoals een ‘technisch optimalisatieplan’, ‘kwaliteit 

uitvoeringsplan’ en ‘beperken hinder’. 
- Meekoppelkansen en gestelde duurzaamheidsambities (d.m.v. het 

Ambitieweb in verkennings- en planfase) zijn zowel in de eisen als de 

gunningscriteria van de uitvraag van de realisatiefase op te nemen. 

Dit is echter niet terug gevonden in de projecten die onderdeel 

uitmaken van deze quickscan.  
- Er lijken in dijk- en kustversterkingsprojecten extra 

duurzaamheidskansen te zitten in het thema ‘Energie’ van het 

Ambitieweb. Dit thema is namelijk onderbelicht in de projecten die zijn 

meegenomen in deze quickscan. 

- In de projecten die in quickscan zijn meegenomen wordt momenteel 

vooral de nadruk gelegd op thema’s als ‘Bereikbaarheid’, ‘Materialen’, 

‘Sociale relevantie’, ‘Ruimtelijke kwaliteit’, ‘Leefomgeving’ en 

‘Investeringen’.  

 

Voorbeelden van duurzame oplossingen in projecten uit de quickscan, en de 

relatie hiervan met de uitvraag, worden weergegeven in een aantal factsheets 

(bijlage 1, pag. 34). Duurzame voorbeelden die gedurende de quickscan de 

revue zijn gepasseerd, zijn aan de hand van het Ambitieweb weergegeven in 

tabel 2 (pag. 10). Deze factsheets en de tabel met voorbeelden dienen ter 

inspiratie voor het invullen van het Ambitieweb en het opstellen van de uitvraag 

van projecten. 

 

  

https://www.ecoshape.org/nl/nieuws/pilot-houtribdijk-twee-jaar-na-aanleg/
https://www.ecoshape.org/nl/nieuws/pilot-houtribdijk-twee-jaar-na-aanleg/
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Innovatie 

Ruimte voor innovatieve (en duurzame) oplossingen is tevens terug te vinden 

in het project Markermeerdijken, waarin vanuit een Project Overstijgende 

Verkenning  (POV Macrostabiliteit) de ruimte wordt geboden om nieuwe 

technieken en rekenmethodes te testen. De opdrachtgever en opdrachtnemer, 

welke samen in een Alliantieovereenkomst aan dit project werken, evalueren 

en boordelen ook tussentijds de vorderingen op het gebied van innovatie. Dit 

komt onder andere omdat er uiteindelijk een KPI ‘innovatie’ is toegevoegd aan 

de overeenkomst tussen de partijen in de alliantie. Indien de innovaties uit 

deze POV Macrostabiliteit succesvol blijken te zijn kunnen zij tevens worden 

toegepast in toekomstige projecten, wat besparingen in hoeveelheid te 

gebruiken materiaal, broeikasgasemissies en kosten op kan leveren. 

 

Aanbevelingen 

Aan het eind van de hoofdstukken drie, vier en vijf zijn per MIRT-fase 

aanbevelingen opgenomen, waarin wordt beschreven hoe een extra 

duurzaamheidsprikkel aan een project kan worden gegeven. Dit is het 

bijvoorbeeld mogelijk om: 

- De Omgevingswijzer op eenvoudige wijze in te vullen, omdat hier al 

veel informatie voor bekend is uit de studie naar meekoppelkansen, 

de MER procedure en de stakeholdergesprekken. De thema’s 

‘Energie’ en ‘Materialen’ zijn echt nog onderbelicht in deze 

instrumenten uit de verkenningsfase. 

- De toepassing van het Ambitieweb tijdens de verkennings- en/of 

planfase te eisen in de vraagspecificatie of op te nemen in de 

gunningscriteria. 

- Prestatieafspraken op te nemen in het contract van de planfase. Deze 

zijn te koppelen aan duurzame oplossingen in het ontwerp zoals 

bereikte besparing van broeikasgasemissies, die een Opdrachtnemer 

gedurende de uitwerking van de planfase mogelijk heeft 

bewerkstelligd. 

- Voor de CO2-prestatieladder minimaal niveau 3 te eisen. Indien 

tijdens de selectiefase duidelijk wordt dat alle gegadigden op niveau 5 

gecertificeerd zijn, is het mogelijk om het criterium te laten vervallen. 

Vervolgens kan, afhankelijk van de aanbestedingsprocedure, op een 

andere wijze aandacht worden besteed aan verdere reductie van 

CO2-emissies in de gunningscriteria. 

- Voor de realisatiefase tevens een prestatiekoppeling op te nemen in 

het contract, welke is gekoppeld aan de reductie van CO2- en 

broeikasgasemissies. Opdrachtnemers worden namelijk graag 

uitgedaagd met doelstellingen als 30 tot 50 procent reductie van CO2- 

en broeikasgasemissies, of de realisatie van een kering die meer 

energie opwekt dan de realisatie heeft gekost. 

Bovengenoemde zaken zijn echter niet teruggevonden in de projecten die 

onderdeel uitmaken van deze quickscan. Het is dus mogelijk om de 

mogelijkheden op dit gebied verder te ontdekken en lering te trekken uit 

projecten waarin dergelijke zaken eerder (in de uitvraag) zijn toegepast. 

 

Duurzaamheid verder brengen in HWBP projecten? 

Al met al zijn er veel kansen om duurzaamheid een rol te geven in HWBP 

projecten. De in deze quickscan genoemde voorbeelden van eisen en Beste 

PKV Criteria, de in tabel 2 genoemde duurzame oplossingen en de 

omkaderde aanbevelingen bieden voldoende houvast om duurzaamheid 

verder vorm te geven in projecten. De voorbeelden in deze quickscan kunnen 

er dan ook bij helpen om meer uit toekomstige projecten te halen dan nu al 

gebeurt. 

Het is in ieder geval zichtbaar dat de afgelopen jaren steeds meer aandacht uit 

is gegaan naar duurzaamheid in HWBP(2) projecten. De uitvraag van zowel 

de verkennings-, plan- en realisatiefase speelt hierin een belangrijke rol. 

Daarbij is het cruciaal om in de toekomst te blijven zoeken naar mogelijkheden 

om verdere duurzaamheidimpulsen aan deze projecten te kunnen blijven 

geven. Het is aan te bevelen om deze mogelijkheden verder te verkennen en 

uit te werken in een handreiking voor toekomstige projecten. 

  

http://www.povmacrostabiliteit.nl/
http://www.povmacrostabiliteit.nl/
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1 Inleiding 
Marktpartijen, kennisinstituten en overheden – ‘de gouden driehoek’ – voeren 

momenteel de in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 gemaakte afspraken uit. 

Deze rapportage geeft op basis van een quickscan van HWBP(2) projecten 

een beeld van de manier waarop duurzaamheid in het kader van de 

getekende Green Deal Duurzaam GWW 2.0 tot nu toe terugkomt in de drie 

MIRT-fases van HWBP(2) projecten. Om duurzaamheidsambities te kunnen 

borgen in nog komende en lopende HWBP projecten is het van belang om de 

manier waarop duurzaamheid momenteel al terugkomt in HWBP-projecten te 

inventariseren. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden om in de toekomst op 

project- en programmaniveau zo goed mogelijk invulling te geven aan de 

gemaakte procesafspraken uit de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. 

Voor de quickscan is de keuze gemaakt om voornamelijk HWBP(2) projecten 

te analyseren. Deze projecten zijn reeds opgeleverd of zitten in de 

uitvoeringsfase. Ook gelden voor deze projecten dezelfde beleidsmatige 

uitgangspunten voor reviews en toetsen, met daaraan verbonden 

subsidieverstrekking. Daarnaast is er gekeken naar projecten uit de 

(verlengde) derde toetsronde die zich momenteel in de voorbereidings- en 

planfase bevinden. In de quickscan zijn onderstaande projecten meegenomen: 

Tabel 1: geselecteerde projecten quickscan 

Alle fases zijn dus verankerd in de quickscan. Voor toekomstige projecten is 

het namelijk belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium de mogelijkheden 

te ontdekken en bij faseovergangen van het project te zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden en reeds gestelde duurzaamheidsambities te heroverwegen.  

Deze quickscan heeft dan ook als doel om:  

- Inzicht te geven in duurzame oplossingen van zowel opdrachtgevers 

als opdrachtnemers binnen de verschillende fases van projecten. 

- De mogelijkheden in kaart te brengen om invulling te geven aan 

duurzaamheidsimpulsen in de uitvraag van projecten. 

- Inzichten te geven in de manier waarop de implementatie van de 

Green Deal Duurzaam GWW 2.0 in HWBP projecten kan worden 

bevorderd. 

Voor deze rapportage zijn interviews afgenomen en is (openbare) 

aanbestedingsdocumentatie geraadpleegd. Een nadere korte toelichting op de 

opzet van de quickscan is te vinden in de bijlage. 

  

Verkenningsfase Opdrachtgever 

Stadsdijken Zwolle  WS Drents Overijsselse Delta 

Zwolle - Olst WS Drents Overijsselse Delta 

Grebbedijk WS Vallei & Veluwe 

  
Planfase Opdrachtgever 
Marken Rijkswaterstaat West Nederland 

Noord 

Houtribdijk (HWBP-2, inmiddels in 
realisatiefase) 

Rijkswaterstaat GPO 

  
Realisatiefase Opdrachtgever 
Den Oever (HWBP-2) HH Hollands Noorderkwartier 
Alliantie Markermeerdijken (HWBP-2) HH Hollands Noorderkwartier 
Hoeksche Waard Zuid (HWBP-2) WS Hollandse Delta 
Cadzand Maritiem (HWBP-2) WS Scheldestromen 

http://www.duurzaamgww.nl/file/download/48218062
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2 Generiek voorbeeld voor de invulling van het Ambitieweb 
Het Ambitieweb (figuur 1) is één van de vier instrumenten uit de Aanpak 

Duurzaam GWW. Aan de hand van 12 duurzaamheidsthema’s (figuur 1) kan 

het ambitieniveau van een project, programma of organisatie op het gebied 

van duurzaamheid visueel worden weergegeven.  

Het invullen van het Ambitieweb helpt bij het concretiseren van 

duurzaamheidsprikkels. De geformuleerde duurzaamheidsambities kunnen 

worden opgenomen in de uitwerking van het project, bijvoorbeeld door deze 

toe te passen in de uitwerking van alternatieven, (voorlopige) ontwerp(en), de 

eisen (VS1 & VS2) van de uitvraag van een project, etc.). Daarnaast is het 

mogelijk om minder concrete ambities te vertalen naar de gunningscriteria van 

de uitvraag van een project. Hiermee worden de gegadigden verder 

gestimuleerd om invulling te geven aan duurzaamheid in een project. Hiermee 

wordt het onderscheidend vermogen in de inschrijving van de opdrachtnemer 

gestimuleerd en kan een extra duurzaamheidsimpuls aan het project worden 

gegeven. 

Elk thema van het Ambitieweb kent drie niveaus, waarbij 1 het laagste niveau 

is en 3 het hoogste:  

1. Inzicht in de grootste belasters en stromen per thema voor een 

werk/project 

2. Concrete (reductie)doelstellingen en bereiken van verbetering t.o.v. 

traditionele aanpak 

3. Maximale inzet om het meest haalbare te bereiken, bijvoorbeeld door: 

het sluiten van de keten of CO2–neutraal opereren 

Raadpleeg voorafgaand aan het invullen van het Ambitieweb de Handreiking 

Aanpak Duurzaam GWW. 

In Tabel 2 zijn per thema van het Ambitieweb voorbeelden gegeven van 

mogelijke oplossingsrichtingen voor de versterking van een (primaire) rivier- of 

zeekering. Deze lijst dient dan ook ter inspiratie voor (toekomstige) projecten. 

Onderstaande voorbeelden komen zowel uit de interviews als uit deskresearch 

m.b.t. andere projecten naar voren.  

Veel van deze oplossingen komen ook daadwerkelijk terug in HWBP(2)-

projecten. Per oplossingsrichting wordt aangegeven onder welk(e) niveau(s) 

(1, 2 en/of 3) deze valt. In de praktijk blijkt dat er interpretatieverschillen zijn 

over het invullen van het Ambitieweb. Een oplossing is namelijk vaak onder 

meerdere thema’s en ambitieniveaus in te delen. De onderverdeling in thema’s 

en ambitieniveaus in tabel 2 is dan ook illustratief van aard.  

De daadwerkelijke invulling van het Ambitieweb blijft altijd afhankelijk van de 

context van project (locatie, omgevingsfactoren, kenmerken van de primaire 

kering zoals dimensies en grondsoort(en) en objecten op de primaire kering) 

en de interpretatie van een projectteam en/of organisatie. Het is belangrijk om 

hier de discussie over te voeren en overeenstemming te bereiken, alvorens de 

ambities te vertalen in eisen en wensen van een project.  

  

https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/01/Handreiking-Aanpak-Duurzaam-GWW-2016.pdf
https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2017/01/Handreiking-Aanpak-Duurzaam-GWW-2016.pdf
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Figuur 1: Ambitieweb (Aanpak duurzaam GWW) 
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Thema Oplossingsrichting 1 2 3 
Bereikbaar-
heid 

Voor minimaal 95 % aanleveren materialen via water 
+ toetsing van opdrachtnemer [Hoeksche Waard 
Zuid] 

 ●  

  Verkorten aanrijdroutes grondlevering  ●  

 Aanleveren van materialen via één centraal depot 
(Smart Building Logistics [Cadzand-Maritiem] 

   

Energie Windmolens als onderdeel van primaire kering   ● 

 Aanwijzen van zones voor realisatie windmolens 
en/of windmolenpark [Houtribdijk] 

 ● ● 

  Zonnepanelen combineren met dijkbekleding   ● 

  Limiteren/maximeren van verbruik van 

(bio)brandstoffen (in aantal liter per m3 grondverzet) ● ●  

  Benutten energie uit water(getijde)stromen   ● 

  Gebruik van energiezuinige motoren (elektro of 
minimaal Euro 5/6 materieel) [Hoeksche Waard Zuid] 

● ●  

  Plaatsing gemaaltjes die werken op windenergie   ● ● 

Materialen Gebruik van vrijkomende grond, door realisatie nieuw 
deel van kering, uit ‘slaapdijk’ of lokale akkers 
[Cadzand Maritiem] 

 ●  

 Gebruik 'Elastocoast' voor bekleding talud van 
zeedijken 

 ●  

 Gebruik bioplastic mosselkratten ter versteviging van 
dijkbekleding 

 ●  

 Vacuümconsolidatie van dijkgrond ter versteviging 
dijk [Markermeerdijken] 

 ● ● 

 Gebruik Xbloc als golfbreker voor zeekering 
[Cadzand Maritiem] 

 ●  

  Hergebruik vrijgekomen grond uit lokaal baggerwerk 
voor verzwaring talud en kruin 

  ● 

    Gebruik trekankers i.p.v. verzwaring/versteviging 
door ophoging of verbreding (om grondverzet en 
ruimtegebruik te beperken) [Den Oever] 

 ●  

  Gebruik damwanden i.p.v. verzwaring/versteviging 
door ophoging of verbreding (om grondverzet en 
ruimtegebruik te beperken) [o.a. Hoeksche Waard 
Zuid] 

 ●  

  Bij verleggen van tracés / aanleg nieuwe dijk: 
planning aanpassen t.b.v. hergebruik klei uit eerder 
afgeronde dijkvakken  

 ● ● 

  Inwassen van beton-/basaltblokken t.b.v. maaien 
keringen met schapen  [Hoeksche Waard Zuid] 

 ●  

 

Thema Oplossingsrichting 1 2 3 
 Bodem Intensiveren grondonderzoek om meerwerk te 

voorkomen en risico op vertraging en/of niet kunnen 
uitvoeren van werkzaamheden te verkleinen [Den 
Oever] 

 ●  

  Voorkomen bodemdaling in en rondom dijk (bijv. met 
gebruik van zand in veendijk) 

● ●  

 Verbeteren bodemkwaliteit in vervuilde dijkvakken  ●  

Water Verbetering waterkwaliteit, bijv. met natuurlijke 
oevers en oeverdijken [Houtribdijk] 

 ● ● 

 Waterkwantiteit (kwel) in dijk verminderen door lokale 
aanpassingen watersysteem 

 ●  

  Ambitie op het gebied van waterveiligheid ligt al hoog 
i.v.m. nieuwe norm en klimaatverandering is al in de 
uitgangspunten van het programma opgenomen  

   

Ecologie Extra compensatie van flora- en fauna (bovenop 
wettelijke vereisten) [Hoeksche Waard Zuid] 

 ● ● 

  Creëren extra ruimte voor broedvogels  ●  

  Gebruik palen i.p.v. basaltblokken voor beschermen 
talud t.b.v. rivierplanten 

 ●  

  Verbeteren bedrading langs tracé (diervriendelijk 
maken) t.b.v. hazen en herten [Hoeksche Waard 
Zuid] 

 ●  

  Aanleg faunapassages & vistrappen  ●  

  Creëren extra ecologische zones met 
natuurvriendelijke oevers of (Eco) Xbloc [o.a. 
Houtribdijk & Cadzand-Maritiem] 

 ●  

  Fauna Uittrede Plaatsen (FUPs) toepassen  ●  

Ruimtege-
bruik 

Beperken van overlast van (bouw)verkeer in de 
omgeving [z.g.a. alle projecten uit deze quickscan] 

● ●  

  Borgen van bereikbaarheid en doorvaart van 
schepen bij aanvoer over water 

 ●  

  Multifunctionele dijk / klimaatdijk i.c.m. nieuwe 
functies 

 ● ● 

  Aanleg leeflaag op de dijk bijv. voor moestuinen, zilte 
kweektuintjes, (of grootschaligere teelt van 
gewassen) 

 ● ● 

  Aanleg fiets- en/of wandelpaden op dijk [o.a. 
Cadzand Martiem] 

 ●  

  Aanleggen van sportfaciliteiten op of naast dijk (in 
stedelijk gebied) 

 ●  
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Thema Oplossingsrichting 1 2 3 
Ruimtelijke 
kwaliteit 

Creëren van uitkijkpunten 
 ●  

  Informatieborden op uitkijkpunten met informatie 
over functie van de dijk en (lokale) 
cultuurhistorische waarde [Den Oever] 

● ●  

  Aanmerking gebied als natuurmonument na 
ingreep/uitvoer project 

 ●  

Leefomgeving Reduceren van geluidsoverlast tot x aantal dB 
(onder wettelijke norm) 

 ●  

  Werken met geluids- en trilling arme machines ● ●  

  Beperken verkeershinder omwonenden  [z.g.a. alle 
projecten uit deze quickscan] 

● ●  

  Stellen van scherpe bovenwettelijke norm 
stofoverlast of volledig voorkomen ervan 

 ● ● 

  Geluidsoverlast in de buurt verminderen door 
aanleg geluidswerende elementen op dijk 

 ●  

Sociale 
relevantie 

Bonus/malus systeem voor x aantal klachten 
● ●  

 Apart document (Omgevingsdossier) door 
opdrachtnemer 

 ●  

  Participatie d.m.v. ontwerpworkshops of 
inspraakavonden voor bewoners t.b.v. draagvlak 

 ●  

 Lokale sleutelfiguren in dienst van project nemen 
voor omgevingscommunicatie (zoals 
havenmeester) [o.a. Den Oever] 

 ●  

 Stemsysteem (voor bewoners) om keuze 
verschillende architectonische ontwerpen te 
bepalen [Den Oever] 

 ●  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Oplossingsrichting 1 2 3 
Investeringen Ontwikkelen nieuw rekenmodel voor de constructie 

van veendijken (t.b.v. volgende projecten) 
[Markermeerdijken] 

 ●  

  Aanleg tunnels of bruggen die uitvoering werk 
versoepelen en direct bereikbaarheid in gebied 
verbeteren 

● ●  

  Verdiepen rivier t.b.v. doorvaart grotere 
(binnenvaart)schepen, i.c.m. hergebruik vrijkomend 
materiaal in project 

● ●  

  Baggeropgave aanliggende watergangen 
integreren in scope van project 

 ●  

  Meekoppelkansen zoals sloop en opwaardering 
gemalen in betreffende dijkvakken [Hoeksche 
Waard Zuid] 

 ●  

  Uitvoeren van testen met corrosieaanslag 
damwanden in zout water (t.b.v. volgende 
projecten) [Hoeksche Waard Zuid] 

● ●  

Vestigings-
klimaat 

Creëren van aantrekkelijk woongebied met 
moderne dijkwoningen i.h.k.v. gemeentelijk of 
provinciaal beleid  

 ●  

  SROI & stimuleren gebruik van lokale 
onderaannemers  

 ●  

  Gebruik van leegstaande kantoren in omgeving 
i.p.v. bouwkeet  

 ●  

Tabel 2: Generiek Ambitieweb met voorbeelden per thema voor HWBP-projecten   
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3 Duurzaamheid in de verkenningsfase 
Uit de interviews met betrekking tot de projecten die zijn meegenomen in deze 

quickscan komt naar voren dat de daadwerkelijke toepassing van de Aanpak 

Duurzaam GWW in de verkenningsfase tijdens de afgelopen jaren zeer 

beperkt heeft plaatsgevonden. Onderstaand wordt beschreven hoe het gebruik 

van de instrumenten uit de instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW, en 

aandacht voor duurzaamheid an sich, terug is gevonden in enkele projecten 

die onderdeel uitmaken van deze quickscan. 

3.1 Toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW in de 

verkenningsfase 
In het kader van deze quickscan is een interview afgenomen over de projecten 

Zwolle – Olst (verkenningsfase 2017 – 2019) & Stadsdijken Zwolle 

(verkenningsfase 2015- 2017) van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het 

volgende is hierbij naar voren gekomen over de toepassing van de Aanpak 

Duurzaam GWW in de verkenningsfase van HWBP projecten bij het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta: 

Het waterschap heeft procesafspraken gemaakt voor de toepassing van de 

Aanpak tijdens de verkenningsfase van HWBP projecten. Voor alle projecten 

wordt per project eenmaal de Omgevingswijzer ingevuld, waarna voor alle 

kansrijke alternatieven een Ambitieweb wordt opgesteld per HWBP project 

(figuur 2).  

Het waterschap heeft tevens op bestuurlijk niveau bepaald dat de 

taakuitoefening van het waterschap de komende jaren verder wordt 

verduurzaamd. In het in januari 2017 vastgestelde beleidskader 

‘duurzaamDOEN’ wordt onder andere aangegeven dat het waterschap 

volgens een ‘duurzaam-inclusief’ principe te werk gaat, en ‘innovatie’ en een 

‘integrale afweging’ van alternatieven als randvoorwaarden heeft voor een 

duurzame uitvoering van haar kerntaken. Zo wordt bijvoorbeeld onder een 

integrale afweging verstaan:  

“Maatregelen die niet kostenneutraal zijn binnen de gebruiksduur op grond van 

bedrijfseconomische principes als Life Cycle Cost en Total Cost of Ownerschip, 

maar wel veel duurzaamheidswinst opleveren, worden ook afgewogen op sociale, 

milieu- en economische waarden op de langere termijn.” 

Figuur 2: procesafspraken WDO Delta m.b.t Aanpak Duurzaam GWW in HWBP 

projecten 

Voor HWBP projecten van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt dit 

in dat er op bestuurlijk niveau ruimte gecreëerd wordt voor de inbreng van 

innovatieve en duurzame oplossingen. Door in de verkenningsfase voor 

verschillende alternatieven aantoonbaar te maken wat de kosten en baten zijn 

(zowel financieel, milieutechnisch als maatschappelijk), kan men op bestuurlijk 

niveau bepalen of er ruimte kan worden geboden aan alternatieve duurzame 

oplossingen waarvan de financiële (meer)kosten opwegen tegen de baten. 
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Voor het project Stadsdijken Zwolle (figuur 3) is bijvoorbeeld zichtbaar dat voor 

het voorkeursalternatief de ambitie hoger ligt op de thema’s ‘Energie’, 

‘Materialen’, ‘Bodem’, ‘Ruimtegebruik’, ‘Ruimtelijke Kwaliteit’, ‘Sociale 

Relevantie’, ‘Bereikbaarheid’ en ‘Investeringen’ dan op de overige thema’s. 

Verdere toelichting hierop is te vinden in het verkenningenrapport van 

Stadsdijken Zwolle. 

Figuur 3: Ambitieweb concept-Voorkeursalternatief Stadsdijken Zwolle 

Daarnaast is in de bijlage een figuur opgenomen welke instrumenten van de 

Aanpak in de plan- en realisatie van projecten worden ingezet bij het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het is mogelijk om als waterschap na 

te gaan waar in het proces van verkenningsfase tot aan uiteindelijke realisatie 

de instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW kunnen worden ingezet. Ter 

inspiratie is in bijlage 3 een procesplaat opgenomen waarin inzichtelijk wordt 

gemaakt op welke momenten binnen het proces van Systems Engineering 

aandacht kan worden besteed aan duurzaamheid en welke instrumenten 

hiervoor kunnen worden ingezet.  

Voor het project Grebbedijk (verkenningsfase 2017 – 2021) heeft tevens een 

interview plaatsgevonden. Het Waterschap Vallei & Veluwe was op zoek een 

manier om extra invulling te geven aan het toepassen van de Aanpak 

Duurzaam GWW in de uitvraag van de verkenningsfase. Dit wilde de 

contractmanager doen door de wijze waarop de Aanpak Duurzaam GWW kan 

worden toegepast op te nemen in de Beste PKV Criteria (voorheen EMVI). De 

contractmanager was daarbij zoekende naar een passende manier waarop het 

waterschap hier vorm aan zou kunnen geven. Het programmabureau van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft uiteindelijk ondersteuning geboden 

om duurzaamheid een plek te geven in de gunningscriteria van de uitvraag 

van de verkenningsfase van dit project. Dit is vanzelfsprekend ook voor 

andere projecten mogelijk. 

 

  

file:///C:/Users/odg/Downloads/Bijlage%201%20Verkenningenrapport%20HWBP%20Stadsdijken.pdf
http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/
http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/


 

14 
 

3.2 Duurzaamheid in de verkenningsfase zonder toepassing van 

de Aanpak 
De Aanpak Duurzaam GWW is in de periode voorafgaand aan het tekenen van 

de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 nauwelijks toegepast in HWBP(2) 

projecten. Desondanks is het niet het geval dat er geen aandacht uit is gegaan 

naar duurzaamheid in de verkenningsfase van HWBP projecten. Vanuit de 

thema’s van het Ambitieweb gezien, is, vanuit het Ambitieweb gezien, de 

aandacht in onderdelen als tracéstudies en het maken van eerste globale 

ontwerpen voornamelijk uitgegaan naar de thema’s: ‘Ruimtelijke kwaliteit’ en 

‘Leefomgeving’. Daarnaast komt ook het thema ‘Investeringen’ vaak sterk naar 

voren uit de resultaten van de studie naar de zogeheten ‘meekoppelkansen’.  

Dit kwam bij meerdere projecten naar voren en valt goed te illustreren aan de 

hand van het project Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 

(verkenningsfase 2012 – 2015): 

De leidende waarden (blz. 44) uit het Kader Ruimtelijke Kwaliteit en de 

visietekening Ruimtelijke Kwaliteit uit 2012 (figuur 4) van het project 

Markermeerdijken laten duidelijk zien dat er in de verkenningsfase aandacht is 

besteed aan het verbeteren van de ecologische waarden (met name door de 

ambitie, om waar mogelijk, met oeverdijken te werken die als ‘kraamkamer’ voor 

nieuwe ecologie functioneren) in combinatie met het verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit met nieuwe gebruiksfuncties en het verbeteren van de 

belevingswaarde. De focus op deze thema’s in de verkenningsfase komt 

overeen met de focus uit het programma Ruimte voor de Rivier en is een logisch 

gevolg van de insteek die gehanteerd wordt bij het opstellen van zaken als een 

MER-rapportage en een Kader Ruimtelijke Kwaliteit.  

Voor het toepassen van het Ambitieweb in de verkenningsfase van andere 

projecten kan het mogelijk zijn om (tevens) op andere thema’s te focussen zoals 

‘Energie’, ‘Water’ en/of ‘Materialen’.  

 

 

 

 

 

Figuur 4: Visietekening Ruimtelijke Kwaliteit Markermeerdijken (2012) 

 

  

http://www.duurzaamgww.nl/file/download/48218062
https://www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/achtergrondinformatie_3263/item/kader-ruimtelijke-kwaliteit_400.html
https://www.ruimtevoorderivier.nl/


 

15 
 

3.3 Subconclusie verkenningsfase 
Uit bovenstaande voorbeelden kunnen in ieder geval vier dingen worden 

gesteld met betrekking tot de verkenningsfase: 

- Het Ambitieweb wordt inmiddels op verschillende manieren toegepast 

in de verkenningsfase van HWBP projecten. Het is zeker mogelijk om 

inspiratie op te doen door ‘Ambitiewebben’ van andere projecten te 

raadplegen. 

- Door het maken van procesmatige afspraken is het mogelijk om het 

Ambitieweb en de overige instrumenten van de Aanpak eenduidig toe 

te passen in alle (HWBP)projecten binnen uw organisatie. Het 

voorbeeld van Waterschap Drents Overijsselse Delta kan hierbij als 

voorbeeld worden gebruikt (figuur 2). Hierbij wordt éénmaal de 

Omgevingswijzer ingevuld en wordt vervolgens per kansrijk alternatief 

het Ambitieweb ingevuld. 

- Bij het uitbesteden van werkzaamheden in de verkenningsfase is het 

mogelijk om in de uitvraag extra aandacht aan duurzaamheid te 

besteden in de gunningscriteria. Het programmabureau HWBP kan 

hierbij helpen en heeft inmiddels enkele concrete voorbeelden op dat 

vlak. 

- Vanuit het Kader Ruimtelijke Kwaliteit, het MER-rapport en de 

meekoppelkansenstudie gaat al aandacht uit naar thema’s uit het 

Ambitieweb van de Aanpak Duurzaam GWW. Het is nuttig om 

bevindingen en oplossingen uit deze instrumenten te gebruiken bij het 

toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW en te focussen op de 

thema’s die tot dan toe nog onderbelicht zijn (zoals ‘Energie’, ‘Water’ 

en/of ‘Materialen’. 

- Voor toekomstige projecten is het belangrijk om in een zo vroeg 

mogelijk stadium de mogelijkheden te ontdekken en bij 

faseovergangen van het project te zoeken naar nieuwe mogelijkheden 

en reeds gestelde duurzaamheidsambities te heroverwegen. 

 

 

 

Het gebruik van de Omgevingswijzer in HWBP projecten? 
 

Uit de quickscan komt naar voren dat enkele ‘standaardelementen’ uit de 

verkenningsfase van HWBP projecten sterk overeenkomen met de aanpak 

van het instrumenten de ‘Omgevingswijzer’ van de Aanpak Duurzaam GWW. 

De meekoppelkansenstudie (samenwerking met andere partijen en  koppelen 

van andere projecten in de omgeving), het Kader Ruimtelijke Kwaliteit, maar 

ook de MER-procedure en stakeholdergesprekken kennen bijvoorbeeld 

overlap met de Omgevingswijzer.  

Het is dus aan te bevelen om vooraf te onderzoeken hoe het gebruik van de 

Omgevingswijzer in combinatie met de studie naar meekoppelkansen, de 

MER procedure en de stakeholdergesprekken vormgegeven kan worden in 

HWBP projecten. Hierdoor kan het dubbel uitvoeren van werkzaamheden 

worden voorkomen en kan tijd worden bespaard met het invullen van de 

Omgevingswijzer. Alhoewel het invullen van de Omgevingswijzer dus een 

overbodige exercitie kan lijken, is het belangrijk om na te gaan of alle thema’s 

van de Omgevingswijzer en het Ambitieweb zijn meegenomen in de 

afwegingen het vaststellen van een uiteindelijk voorkeursalternatief in de 

verkenningsfase. 

Uit de interviews komt tevens naar voren dat de thema’s ‘Energie’ en 

‘Materialen’ niet in de meekoppelkansenstudie, het Kader Ruimtelijke Kwaliteit, 

MER of stakeholdergesprekken naar voren komen. Voor de keuze van het 

voorkeursalternatief is het daarom noodzakelijk om op een andere wijze 

(extra) aandacht te besteden aan deze thema’s. 

  

http://www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl/
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4 Duurzaamheid in de planfase 
Onderstaand wordt beschreven hoe de Aanpak Duurzaam GWW is 

opgenomen in de uitvraag van één van de projecten (Marken) uit de scope 

van de quickscan. Daarnaast wordt ingegaan op de manier waarop in de 

planfase van het project Houtribdijk aandacht is besteed aan innovatie, 

duurzaamheid en levensduurkosten in het project. 

4.1 De Aanpak in de uitvraag van de planfase 
In de uitvraag van de planfase van het project Marken (planfase 2017 – 2018) 

is de toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW letterlijk opgenomen in de 

eisen (vraagspecificatie) van de uitvraag van de planfase van het project. De 

instrumenten Omgevingswijzer en Ambitieweb van de Aanpak moeten worden 

toegepast en worden gebruikt ter ondersteuning bij het opstellen van een 

‘deelrapport duurzame leefomgeving’. 

 

Figuur 5: 6 focusgebieden voor deelrapport duurzame leefomgeving planfase Marken 

 

 

In de eisen van de uitvraag planfase van project Marken worden zes 

focusgebieden voor het deelrapport duurzame leefomgeving genoemd (figuur 

5). Hierbij worden per thema voorbeelden gegeven die het waterschap en de 

ingenieursbureaus kunnen helpen om de mogelijkheden op het gebied van 

duurzaamheid verder te verkennen en uit te werken. Tevens wordt in deze 

vraagspecificatie van project Marken voorgeschreven dat voor thema 6 van 

het deelrapport (‘duurzame gebiedsontwikkeling’) de Omgevingswijzer moet 

worden gebruikt. De resultaten van deze te volgen stappen kunnen vervolgens 

worden gebruikt voor het ontwerp en bij het opstellen van het contract voor de 

hierop volgende realisatiefase. 

In figuur 6 zijn voor het project Marken een aantal onderzoekvragen benoemd, 

die men op zijn minst dient te beantwoorden in het ‘deelrapport duurzame 

leefomgeving’. Daarbij is als proceseis opgenomen dat het Ambitieweb hierbij 

wordt toegepast. Tevens is als eis opgenomen dat de verschillende varianten 

die in de planfase worden uitgewerkt met elkaar vergeleken worden aan de 

hand van een vijftal duurzaamheidsindicatoren: 

- CO2-Emissie 

- Energieverbruik 

- Energiewinning 

- Gebruik van grondstoffen 

- Vrijkomen van afvalstoffen 
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Figuur 6: onderzoeksvragen & elementen per focusgebied in deelrapport duurzame 

leefomgeving planfase Marken 

 

De uitvraag van het project Marken, en de manier waarop de Aanpak hierin 

terugkomt, kan als een voorbeeld worden gebruikt. In de uitvraag van het 

project wordt sturing gegeven aan de manier waarop duurzaamheid terugkomt 

in de uitwerking van de planfase en de uiteindelijke realisatiefase van het 

project Marken. Het is vanzelfsprekend mogelijk om de in de verkenningsfase 

toegepaste instrumenten van de Aanpak op verschillende manieren terug te 

laten komen in de uitvraag van andere projecten.  

 

De in figuur 5 en figuur 6 genoemde focusgebieden, voorbeelden, 

onderzoeksvragen en indicatoren kan men bepalen door het in de 

verkenningsfase ingevulde Ambitieweb te vertalen naar deze elementen van 

de uitvraag. Het is dus mogelijk om andere thema’s en 

duurzaamheidsindicatoren op te nemen in de uitvraag voor het uitwerken van 

de varianten, of tevens de nadruk te leggen op de beheer én gebruiksfase.  

4.2 Duurzaamheid in de planfase zonder de Aanpak 
Aan de hand van het project Houtribdijk (realisatiefase 2017 – 2019) is te zien 

hoe duurzaamheid terugkomt zonder dat de Aanpak Duurzaam GWW 

daadwerkelijk is toegepast in de planfase. 

Rondom maart/april 2017 is de realisatiefase van het project Houtribdijk 

definitief gegund. Het project is in de vorm van een Design & Construct 

contract via de Best Value Procurement (BVP) procedure aanbesteed. Dit 

betekent dat er, ten opzichte van een traditioneel contract, in de uitwerking van 

het project relatief veel ruimte is voor de opdrachtnemer om met nieuwe 

oplossingen te komen en het project een verdere duurzaamheidsimpuls te 

geven. Om dit mogelijk te maken is er voorafgaand aan de uitvraag als volgt 

aandacht besteed en ruimte gecreëerd voor duurzame oplossingen: 

- In de bepaling van het voorkeursalternatief (in de verkenningsfase) is 

de Life Cycle Costing (LCC) methodiek gehanteerd. Hierdoor is in 

2014 voor een zandige oplossing op enkele deeltracés gekozen, i.p.v. 

een oplossing met breuksteen over de gehele dijk die in de 

aanlegfase goedkoper is dan het gekozen alternatief. Deze zandige 

oplossing heeft als voordeel dat dit mogelijkheden schept voor de 

ontwikkeling van nieuwe ecologie, ruimte biedt voor recreatie, de 

waterkwaliteit van het Markermeer verbetert, en toekomstige 

onderhoud zowel goedkoper als milieuvriendelijker is (minder 

grondverzet c.q. CO2-emissie). De Life Cycle Costing (LCC) 

methodiek zou mogelijk kunnen helpen bij het geven van verder 

duurzaamheidsimpulsen in de uitwerking van de planfase. 

 

 

https://www.pianoo.nl/praktijk-tools/methodieken/prestatie-inkoop-of-best-value-procurement
http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p29/p2908/2908-009verkenningenrapport.pdf
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- De zandige oplossing is d.m.v. een pilot getest met het project 

Ecoshape. Hierin wordt de opgedane kennis gebruikt om vanuit dit 

‘Building With Nature’ principe o.a. de waterkwaliteit in het 

Markermeer te verbeteren. Naast de zandige oplossingen voor de 

kering wordt er als onderdeel van het project Houtribdijk 270 hectare 

natuurgebied (Trintelhaven) met slikvelden, zandplaten en rietoevers 

ontwikkeld. Dit heeft als effect gehad dat de kennis en kunde die is 

opgedaan door deze pilot ook gebruikt is voor andere projecten, zoals 

bijvoorbeeld ook het grootschalige project Markerwadden. De 

zoektocht naar innovatie en verduurzaming komt dus in een pilot 

mede vanuit een HWBP project tot stand en vindt vervolgens haar 

uitwerking in andere projecten. 

- De ambitie was aanwezig om in dit project ruimte te creëren voor 

duurzame energiewinning, door een locatie aan te wijzen voor de 

realisatie van windmolens. Deze locatie was in de verkenningsfase al 

aangewezen. Helaas is een aantal exploitanten afgehaakt vanwege 

een volgens de exploitanten ongeschikte/onrendabele locatie en de 

extra (veiligheids)normen waar een windmolen aan moet voldoen als 

deze onderdeel is van een primaire kering. 

- In de uitvraag van het project is in de Beste PKV Criteria (voorheen 

EMVI) nog steeds ruimte geboden voor dergelijke duurzame 

oplossingen en wordt gevraagd naar de CO2-ambtie. In de 

Aanmeldings- en selectieleidraad worden bijvoorbeeld de volgende 

gunningscriteria gehanteerd: 

 

o “Risico's (kwaliteitscriterium) 

o Prestaties (kwaliteitscriterium) 

o Kansen (kwaliteitscriterium) 

o Doorgronding van het project door sleutelfunctionarissen 

(kwaliteitscriterium) 

o CO2-ambitie” 

Omdat het project recent is gegund (D&C contract), zullen verdere prestaties 

en kansen op het gebied van duurzaamheid die door de opdrachtnemer zijn 

aangeboden in de komende periode verder vormgegeven worden en tot uiting 

komen in de realisatie- en beheerfase. 

4.3 Subconclusie planfase 
Uit bovenstaande voorbeelden kan het volgende met betrekking tot de 

planfase worden afgeleid: 

- Door het opstellen van een ‘deelrapport duurzame leefomgeving’ te 

eisen in de vraagspecificatie van de uitvraag van de planfase, is het 

mogelijk om de koppeling met enkele (in de planfase) nader uit te 

werken thema’s van het Ambitieweb te maken. Uit het project Marken 

leren we dat dit deelrapport verder kan worden gespecificeerd door 

nader uit te werken thema’s te benoemen (zoals energie, circulaire 

economie, materiaalgebruik, gezondheid, omgevingshinder, etc.) aan 

de hand van het eerder door de opdrachtgever ingevulde Ambitieweb. 

- Het is tevens mogelijk om in de uitvraag van de planfase te eisen dat 

de uit te werken varianten met elkaar worden vergeleken aan de hand 

van een aantal duurzaamheidsindicatoren zoals CO2-emissie, 

energiewinning en materiaalgebruik. Dit is opgemaakt uit de uitvraag 

van de planfase van het project Marken. 

- Het voorbeeld van de planfase van de Houtribdijk heeft diverse 

kanten laten zien:  

o Omdat ontwerpen van duurzame oplossingen soms 

onderbelicht kunnen zijn in de planfase, kan het van 

toegevoegde waarde zijn om prestatieafspraken te koppelen 

aan de eisen (zoals in figuur 4 en 5) of de gunningscriteria. 

Hiermee kan een extra duurzaamheidsimpuls worden 

ingebouwd in het contract. 

o De keuze voor een duurzamere variant is in project Marken 

onderbouwd met de Life Cycle Costing (LCC) methodiek. Het 

is mogelijk de methodiek toe te passen en/of voor te 

schrijven ter onderbouwing van de uitwerking van de 

planfase, waardoor er voor duurzamere varianten gekozen 

kan worden (in vergelijking met varianten waarbij de kosten 

alleen voor de realisatiefase zijn meegenomen in de 

afweging). 

 

https://www.ecoshape.org/nl/nieuws/pilot-houtribdijk-twee-jaar-na-aanleg/
https://www.ecoshape.org/nl/nieuws/pilot-houtribdijk-twee-jaar-na-aanleg/
https://www.natuurmonumenten.nl/marker-wadden
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o Door in de planfase ruimte te scheppen voor het testen van 

innovatieve oplossingen kunnen duurzame alternatieven 

uiteindelijk worden toegepast in het project. Het project 

Ecoshape laat tevens zien dat innovatieve en duurzame 

oplossingen vanuit een pilot ook toepasbaar kunnen zijn in 

andere toekomstige projecten (in dit geval het project 

Markerwadden). 

 

 

 

Mogelijkheden om het Ambitieweb op te nemen in de uitvraag 

van de verkennings- en planfase 

 

Tijdens het uitvoeren van de quickscan kwam naar voren dat het mogelijk is 

om het Ambitieweb op meerdere momenten en op verschillende manieren een 

plek te geven in de uitvraag van de verkenningsfase & planfase van projecten. 

Dit kan bijvoorbeeld door: 

1. In de uitvraag sec als eis op te nemen: ‘Het Ambitieweb van de Aanpak 

Duurzaam GWW moet worden toegepast’; 

2. In de vraagspecificatie proces (VSP/VS2) eisen te stellen aan de manier 

waarop het Ambitieweb wordt toegepast. Hierbij kan men denken aan een 

aantal Ambitiewebsessies, de momenten waarop sessies plaatsvinden, de 

manier waarop de Aanpak moet landen in stukken als een ‘rapport 

duurzame leefomgeving’, etc.; 

3. In Beste PKV Criteria (voorheen EMVI) bijvoorbeeld het criteria 

‘toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW’ op te nemen. Hiermee geeft 

de opdrachtgever de gegadigden de vrijheid om zich met de inschrijving te 

onderscheiden door naar eigen inzicht invulling te geven aan de manier 

waarop de instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW (en dus het 

Ambitieweb) toegepast kan worden in het project. 

 

 

Prestatieafspraken voor duurzaamheidseisen of Beste PKV 

Criteria (voorheen EMVI) 
 

Om de focus van de Opdrachtnemer op duurzaamheid te houden in de 

planuitwerking en het ontwerp is het mogelijk prestatieafspraken toe te 

passen. Prestatieafspraken kunnen op een aantal manieren onderdeel worden 

van het contract:  

1. Door prestatieafspraken met een daaraan verbonden bonus/boete 

regelingen te koppelen aan de duurzaamheidseisen.  

2. Door het opnemen van een proceseis in het contract kunnen 

prestatieafspraken ook na het moment van gunning in overleg met de 

Opdrachtnemer worden vastgesteld.  

3. Door prestatieafspraken toe te passen op de Beste PKV Criteria 

(voorheen EMVI) waarbij de opdrachtnemer pas betaald krijgt wanneer hij 

aantoont dat duurzaamheidskansen naar behoren zijn onderzocht en 

uitgewerkt in de planfase.  

Het toepassen van dergelijke prestatieafspraken heeft als gevolg dat hier ook 

op getoetst moet worden. Hiervoor is kennis, kunde en capaciteit van de 

opdrachtgever wel een vereiste. 

  

https://www.ecoshape.org/nl/nieuws/pilot-houtribdijk-twee-jaar-na-aanleg/
https://www.ecoshape.org/nl/nieuws/pilot-houtribdijk-twee-jaar-na-aanleg/
https://www.natuurmonumenten.nl/marker-wadden
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5 Duurzaamheid in de realisatiefase 
In hoofdstuk 4 zijn enkele Beste PKV Criteria (voorheen EMVI) uit de uitvraag 

van de planfase vermeld. In dit hoofdstuk zal in worden gegaan op de manier 

waarop duurzaamheid terugkomt in de uitvraag van de realisatiefase van 

projecten. Duurzame oplossingen komen voornamelijk voort uit de Beste PKV 

Criteria, alhoewel er soms ook in de eisen (m.n. functionele) is terug te zien 

hoe de opdrachtnemer een duurzaamheidsimpuls aan het project kan geven. 

In dit hoofdstuk wordt voorafgaand ingegaan op, wat vanuit de visie van de 

opdrachtnemer, de grootste sturingselementen zijn om duurzaamheid een plek 

te geven in (HWBP-2) projecten. Vervolgens worden enkele aspecten uit de 

uitvraag en duurzame oplossingen uitgelicht die zijn teruggevonden aan de 

hand van de interviews en verkregen contractstukken. 

5.1 Kansen voor duurzaamheid vanuit het perspectief van de 

opdrachtnemer 
In figuur 7 is te zien wat, vanuit het perspectief van de opdrachtnemer Van 

Oord gezien, over het algemeen de grootste sturingsmogelijkheden zijn om de 

CO2-emissies van GWW-projecten te kunnen reduceren. Op projectniveau 

zitten de sturingsmogelijkheden van de aanbestedende dienst op de 

genoemde drivers 2, 3 en 4 (de gekozen oplossing en de uitvraag). Deze zijn 

bepalend voor de bewegingsruimte die de opdrachtnemer heeft om - in de 

aanbesteding van en tijdens - de realisatiefase van HWBP-projecten 

oplossingen en innovaties aan te dragen. Waar deze oplossingen en 

innovaties van de opdrachtnemer zorgen voor de reductie van CO2-emissies. 

Vanzelfsprekend geldt dit niet alleen voor CO2-emissies, maar is de uitvraag 

sterk bepalend voor de ruimte die de opdrachtnemer tevens op andere 

vlakken krijgt: bijvoorbeeld op de thema’s als ‘Sociale relevantie’ en 

‘Leefomgeving/welzijn’ van het Ambitieweb.  

 

 

 

 

 

Als opdrachtnemer van de realisatie van HWBP-projecten hecht Van Oord 

veel waarde aan het gestelde oplossingskader en de contractvorm om te 

komen tot reductie van CO2-emissies in de uitvoering. Het Ambitieweb is 

hiervoor het instrument om een kader met duurzaamheidsambities te 

formuleren in de verkenningsfase en uit (te laten) werken in de planfase. Van 

Oord is van mening dat de contractvorm (en Beste PKV Criteria) sterk 

bepalend i voor de mogelijkheden die de opdrachtnemer heeft om duurzame 

oplossingen aan te dragen en te ontwikkelen voor de realisatiefase van 

(GWW)-projecten. Het is dan ook aan de opdrachtgever om met een gedegen 

uitvraag de kennis en kunde van de opdrachtnemer te benutten, en waar 

mogelijk innovatie te stimuleren.  

Voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma liggen de grootste 

sturingsmogelijkheden echter bij de bestuurders en beleidsmakers. Om 

duurzaamheid een prominentere plek in projecten te geven kan men op 

bestuurlijk niveau bijvoorbeeld bepalen dat duurzaamheid letterlijk in de Beste 

PKV Criteria van de uitvraag van de realisatiefase van projecten wordt 

opgenomen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld om op 

programmaniveau te bepalen dat men ook in de uitvraag de nadruk legt op 

thema’s als ‘Materialen’ en ‘Energie’. Op ambtelijk niveau is het vervolgens 

mogelijk om opdrachtgevers de juiste kennis aan te reiken en op projectniveau 

bij te sturen op de manier waarop dit vormgegeven wordt in de uitvraag. 

Vanzelfsprekend gaat dit gepaard met benodigde (financiële) middelen en 

ruimte om dit zowel op programma- als projectniveau toe te kunnen passen op 

projectniveau. 
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Figuur 7: keten van actoren binnen GWW-project en haar drivers voor CO2-emissies 
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5.2 Duurzaamheid in de realisatiefase zonder de Aanpak 
Aan de hand van drie onderstaande projecten (Hoeksche Waard Zuid, Den 

Oever & Cadzand-Maritiem) is inzichtelijk gemaakt hoe duurzaamheid terug is 

gevonden in de realisatiefase van HWBP(2)-projecten, en welke rol de 

uitvraag hierbij heeft gespeeld. In deze projecten zijn de instrumenten van de 

Aanpak Duurzaam GWW niet toegepast. Desalniettemin is er in deze 

projecten aandacht uitgegaan naar duurzaamheid. 

5.2.1 Project Hoeksche Waard Zuid (realisatiefase 2014 – 2017): 

Het project Hoeksche Waard Zuid is aanbesteed via een Engineering and 

Construct (E&C) contractvorm, met een aantal Beste PKV Criteria in de 

uitvraag. Vanwege de keuze voor een E&C contract met een vrij gedetailleerd 

referentieontwerp is er, gezien de contractvorm, aan de inschrijvers en de 

uiteindelijke Opdrachtnemer relatief weinig ontwerpvrijheid geboden in de 

realisatiefase. Keuzes met betrekking tot ontwerp (en materiaalgebruik) zijn 

voor veel dijkobjecten dan ook al eerder door het waterschap en het 

ingenieursbureau gemaakt in de Vraagspecificatie Eisen. Onderstaande eis is 

hiervan een voorbeeld: 

“Bij oplevering dient het dwarsprofiel van het dijklichaam zodanig te zijn dat deze 

op de eindsituatie minimaal conform tekeningen (ref. 1 t/m 13) is.” 

Tevens wordt per gewenste eindsituatie van een dijktraject in het contract al 

veel sturing gegeven aan de uitvoeringswijze:  

“Aan het begin van het dijktraject Zuid-Beijerland is bij oplevering tussen ca. km 

44,70 en km 44,80 een binnenberm aangelegd waarvoor de watergang ter plaatse 

landinwaarts is verschoven. Tevens is op het buitentalud steenbekleding 

aangebracht.” 

De Beste PKV Criteria (voormalige EMVI criteria) voor het project Hoeksche 

Waard Zuid worden in de selectieleidraad als volgt vermeld: 

“Het EMVI-criterium kent een vijftal subcriteria, die betrekking hebben op 

respectievelijk:  

1. kwaliteit projectmanagementplan  

2. beperken hinder  

3. kwaliteit uitvoeringsmethode 

4. flexibiliteit planning inschrijver 

5. prijs (exclusief BTW)” 

Door het gebruik van deze algemene gunningscriteria is voor de gegadigden 

de ruimte ontstaan voor de inbreng van duurzame oplossingen voor de 

uitvoering het werk. Volgens de Technisch Manager van het project hebben de 

duurzaamheidskansen met name gezeten in Beste KPV Criteria ‘2. beperken 

hinder’ en ‘3. kwaliteit uitvoeringsmethode’. In de inschrijving heeft zich dit zich 

voornamelijk geuit in de volgende drie zaken: 

- Aanleveren van minimaal 95 % van het materiaal over water  
(thema’s Ambitieweb: Bereikbaarheid, Energie & Welzijn/leefomgeving) 

 

- Inzet van minimaal Euro 5 materieel  
(thema Ambitieweb: Energie)  

 

- Klei uit eigen werk direct weer hergebruiken of op locatie opslaan, 

i.p.v. ophalen van – en afvoeren naar - gronddepots  
(thema’s Ambitieweb: Bereikbaarheid & Energie) 

 

Voor de aanbesteding van het project Hoeksche Waard Zuid is geen gebruik 

gemaakt van de CO2-Prestatieladder. Toch kunnen maatregelen als de 

aanvoer van materialen over water en het gebruik van minimaal Euro 5 

materieel vaak significante besparingen opleveren met betrekking tot de 

uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Ook beperkt dit de impact die de 

uitvoering van het project op de directe omgeving heeft (m.n. op de thema’s 

‘Bereikbaarheid’, ‘Leefomgeving’ en ‘Ecologie’ van het Ambitieweb). 

Opdrachtnemers geven aan dat zij graag de mogelijkheid willen hebben om 

dergelijke duurzame oplossingen toe te kunnen passen en nemen deze ruimte 

vaak al vanuit zichzelf door zich in de inschrijving te onderscheiden op de 

Beste PKV Criteria. Dit komt voornamelijk voort uit het feit dat de 

opdrachtnemer hiermee ook kosten kan besparen, het werk eenvoudiger uit 

kan voeren en daarmee tevens bijdraagt aan een duurzamere leefomgeving. 
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Meekoppelkansen in de eisen van project Hoeksche Waard Zuid 

Daarnaast heeft het Waterschap Hollandse Delta voor het project Hoeksche 

Waard Zuid aandacht besteed aan het thema ‘Investeringen’ van het 

Ambitieweb. Dit is gedaan door de meekoppelkansen op te nemen in de 

uitvraag van het project. In de verkenningsfase zijn de meekoppelkansen 

onderzocht, hierdoor zijn uiteindelijke twee meekoppelkansen toegevoegd aan 

de Vraagspecificatie Eisen (VS1) van het contract. Hierdoor zijn, naast het 

versterken van de kering, de volgende werkzaamheden meegenomen in het 

project Hoeksche Waard Zuid: 

- Renovatie van een schutsluis  

(thema’s Ambitieweb: Investeringen & Water) 

 

- Sloop opwaardering van twee gemalen 

(thema’s Ambitieweb: Investeringen & Water) 

Door deze werken te koppelen hoeft de Opdrachtnemer bijvoorbeeld minder 

materieel aan te voeren, is werk slimmer in te plannen en levert dit een 

reductie van de kosten voor het uitvoeren van de werken op voor het 

waterschap. 

Duurzaamheid in de eisen van project Hoeksche Waard Zuid 

Vanuit het Waterschap Hollandse Delta is er bij dit project tevens aandacht 

uitgegaan naar relatief kleinere duurzame oplossingen voor het project, welke 

onder de thema’s ‘Ecologie’, ‘Sociale relevantie’ en ‘Investeringen’ vallen. 

Tijdens het interview voor het project zijn de volgende zaken genoemd of 

teruggevonden in het contract: 

- Bovenwettelijke compensatie van bomen 
(thema Ambitieweb: Ecologie) 

 

- Verbeteren bedrading t.b.v. hazen en herten + faunapassages 
(thema Ambitieweb: Ecologie) 

 

- Inwassen van beton-/basaltblokken t.b.v. maaien keringen met 

schapen 
(thema’s Ambitieweb: Ecologie & Materialen) 

 

- Social Return On Investment (SROI) met minimale loonsom van € 

50.000,-   
(thema Ambitieweb: Sociale relevantie) 

 

- Uitvoeren van testen m.b.t. corrosieaanslag op damwanden in 

zout/brak water, dit ten gunste van volgende projecten op soortgelijke 

locaties  
(thema’s Ambitieweb: Investeringen & Materialen) 

 

5.2.2 Project Den Oever (realisatiefase 2017 – 2019) 

Het project Den Oever werd door de Omgevingsmanager omschreven als 

“één van de duurste en complexe versterkingen per kilometer primaire kering 

dat binnenkort in uitvoering gaat” (slechts 900 meter versterking van een 

primaire kering midden in de haven van een vissersdorp). Voorafgaand aan de 

uitvoering van het project Den Oever heeft het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier een aantal werkzaamheden uit laten voeren, welke er (naar 

eigen inzicht) voor hebben gezorgd dat enkele risico’s vooraf zijn beheerst 

door de opdrachtgever en  belemmeringen voor de opdrachtnemer zijn 

weggenomen. Deze werkzaamheden hebben voornamelijk betrekking gehad 

op het in orde maken van enkele ruimtelijke condities en het 

omgevingsmanagement. Dit betrof onder andere: 

- Creëren van draagvlak bij de bewoners van Den Oever door hen het 

mooiste ontwerp uit een aantal varianten te laten kiezen voor de te 

vervangen coupure 
(thema’s Ambitieweb: Sociale relevantie & Ruimtelijke kwaliteit) 

 

- Vooraf verleggen van 80% van de kabels en leidingen t.b.v. flexibiliteit 

tijdens realisatie kering 
(thema Ambitieweb: Investeringen) 

 

- Duidelijk inkaderen van raakvlakken met project Afsluitduik en 

vastleggen van de afgesproken scope van beide projecten 

(thema Ambitieweb: Investeringen) 
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Duurzaamheid in de gunningscriteria van project Den Oever 

Deze voorbereidende werkzaamheden hebben zich vertaald in een 

Engineering and Construct (E&C) contract welke eind 2016 is gegund. In de 

gunningscriteria van de aanbesteding zijn de volgende Beste PKV Criteria 

opgenomen: 

- “Technisch-/optimalisatieplan bestaande uit:  

 

• Inzicht in de te optimaliseren elementen in het ontwerp, inclusief 

onderbouwing realiteitsgehalte en de voorgestelde optimalisatiemethode.  

• Inzicht in maakbaarheid en onderhoudbaarheid 

• Vertrouwenwekkend ingericht proces hoe te komen tot definitieve 

optimalisaties en de samenwerking daarin met OG  

• Inzicht in invloedoptimalisaties op omgevingsplan 

• Schadepreventieplan bestaande uit: 

Het voorkomen van schade en een snel en soepel herstel van schade 

indien dit onverhoopt toch optreedt, naar tevredenheid van betrokkenen. 

–preventieve maatregelen 

–wijze van schade-afhandeling 

 

- een Omgevingsplan op hoofdlijnen. 

 

- het CO2-ambitieniveau.” 

De Opdrachtnemer heeft zich met name op de criteria voor het optimalisatieplan 

en het omgevingsplan kunnen onderscheiden. De uitkomsten op het gebied van 

duurzaamheid (in relatie tot het Ambitieweb) waren als volgt:  

Uitkomst ‘Technisch-/optimalisatieplan’ (o.b.v. het Voorlopig Ontwerp):  

- Smallere kruin en getrapte bekleding, zodat er minder materiaal (m.n. 

voor de damwanden) gebruikt hoeft te worden  
(thema’s Ambitieweb: Materialen & Energie) 

 

Gebruik van mechanische trekankers voor de damwanden i.p.v. 

traditionele manier van verankeren  
(thema’s Ambitieweb: Materialen & Energie) 

De daadwerkelijke duurzaamheidswinst die hiermee door de opdrachtgever en 

opdrachtnemer gerealiseerd is zal gedurende de uitvoering verder duidelijk 

worden. In een eerste CO2-projectrapportage (d.d. 3 oktober 2017) meldt de 

Opdrachtnemer het volgende over deze optimalisaties:  

“Maatregel 1 | Scope 3 Reductie bewerkstelligen via technische optimalisaties in 

het ontwerp  

De selectie en doorvoering van de technische optimalisaties heeft - alleen kijkend naar 

de belangrijkste posten van staal en beton - een CO2-reductie opgeleverd van 16 % ten 

opzichte van het voorlopig ontwerp (referentie). Tevens zal in de uitvoeringsfase het 

materieel minder brandstof verbruiken, omdat de damwanden in Havendijk A minder 

diep hoeven te worden aangebracht.” 

 

Het opnemen van het technisch- en optimalisatieplan in de Beste PKV Criteria 

erg positief ontvangen door de Opdrachtnemer van het project Den Oever. De 

effecten c.q. reducties van de hoeveelheid CO2-uitstoot van de optimalisaties 

vanuit het Voorlopig Ontwerp (VO) naar het Definitieve Ontwerp en 

Uitvoeringsontwerp kunnen namelijk eenvoudig cijfermatig worden uitgedrukt.  

De Opdrachtnemer werkt momenteel de oplossingen verder uit en zal aan de 

hand van gemaakt keuzes de uiteindelijke behaalde reductie van CO2-

emissies (ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp) duiden in verdere CO2-

projectrapportages. 

 

Uitkomst ‘Omgevingsplan op hoofdlijnen’: 

- Aanstellen van een lokale havenmeester voor het 

omgevingsmanagement  

(thema Ambitieweb: Sociale relevantie) 

 

- Afspraak met omgevingspartijen in de haven om uitvoering op 

donderdag & vrijdag stil te leggen i.v.m. de visafslag op deze dagen, 

waardoor de negatieve financiële impact op bedrijven in omgeving 

beperkt is gebleven 

(thema’s Ambitieweb: Vestigingsklimaat & Sociale relevantie) 

 

https://www.vanoord.com/sites/default/files/co2-projectrapportage_havendijk_den_oever_2017-s1.pdf
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- Afspraak met omgevingspartijen om werkzaamheden tijdens 

recreatieseizoen en grote evenementen stil te leggen  
(thema’s Ambitieweb: Vestigingsklimaat & Sociale relevantie) 

 

Uitkomst ‘het CO2-ambitieniveau’: 

Tijdens het interview is niet expliciet benoemd wat de effecten van dit Beste 

PKV Criterium zijn geweest. In de uitwerking van dit criterium is beschreven 

dat de CO2-prestatieladder is toegepast op dit Criterium. Uit het interview 

kwam naar voren dat dit echter geen bijzondere inschrijvingen of 

onderscheidend vermogen van de gegadigden heeft opgeleverd. Het is 

desalniettemin aannemelijk dat de opdrachtnemer van dit project de bereikte 

optimalisaties ook heeft vertaald in behaalde reductie van CO2-emissies, 

omdat hier aandacht aan is besteed in de gunningscriteria van de uitvraag. 

 

Belang van tijdige contractkeuze voor project Den Oever 

Tijdens het interview over dit project kwam tevens naar voren dat bij het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ‘de vaart’ in het project is 

gekomen vanaf het moment dat de contractkeuze in 2012 is gemaakt. 

Hierdoor was het mogelijk om te bepalen welke werkzaamheden voorafgaand 

door het hoogheemraadschap zelf uitgevoerd konden worden, welke 

werkzaamheden door derden uitgevoerd moesten worden (zowel voor plan- 

als realisatiefase) en hoeveel vrijheid de Opdrachtnemer geboden kon worden 

voor de realisatie van de versterking van de kering. 

Het belang van het kiezen van de juist contractvorm wordt tevens 

onderschreven door het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Taskforce 

Deltatechnologie. In het Afwegingskader geïntegreerde contractvormen 

Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt toegelicht op welke wijze de match 

tussen de juiste contractvorm voor het project en het stimuleren van 

duurzaamheid en innovatie vanuit de markt vorm kan worden gegeven. 

 

5.2.3 Project Cadzand-Maritiem (realisatiefase 2014 – 2016) 

Het project Cadzand-Maritiem is tevens aanbesteed middels een Engineering 

and Construct (E&C) contractvorm. Het project kende drie formele 

opdrachtgevers, omdat er naast de kustversterking ook een jachthaven met 

clubgebouw is gerealiseerd en een kwaliteitsimpuls is gegeven aan de 

openbare ruimte (o.a. door de aanleg wandel- en fietspaden). Voor de 

jachthaven was een jachthavenexploitant de opdrachtgever, voor de openbare 

ruimte was dit respectievelijk de gemeente. De werkzaamheden voor de 

jachthaven en de openbare ruimte zijn in dit geval in één contract door de drie 

opdrachtgevers aanbesteed. De jachthaven en de openbare ruimte zijn als 

twee aparte hoofdobjecten in het System of Interest (SoI) in het contract 

opgenomen, waardoor de opdrachtnemer de projecten als één integrale 

opdracht uit kon voeren. Dit heeft onder andere geresulteerd in besparingen in 

de inzet van materieel en het beter kunnen plannen van werkzaamheden. 

Voor de uitwerking van de door de opdrachtgever opgestelde vraagspecificatie 

en het referentieontwerp is het volgende motto gehanteerd: “zacht waar het 

kan, hard waar het moet”. Voor de kustversterking heeft dit geleid tot zo veel 

mogelijk gebruik van zandige oplossingen, welke over het algemeen goedkoper 

zijn in het onderhoud, toegevoegde ecologische waarde hebben en veel gebruikt 

worden voor recreatie (als strand of duin). 

Duurzaamheid in eisen van project Cadzand-Maritiem 

Voor het kustwerk van het project is, naast de zachte oplossingen voor de 

zeekering, een tweetal nieuwe strekdammen gerealiseerd en zijn delen van de 

bestaande strekdammen verwijderd. De nieuwe strekdammen en aan te 

passen bestaande strekdammen zijn als aparte objecten opgenomen in de 

vraagspecificatie. Hierbij zijn functionele eisen gesteld aan de strekdam. Voor 

deze strekdammen is bijvoorbeeld voorgeschreven:  

- Aan welke veiligheidsnorm de strekdam moet voldoen; 

- Hoe de golftransmissie, stabiliteit en sterkte aangetoond moeten 

worden; 

- Wat de dimensies van verkeer- en onderhoudspaden moeten zijn; 

- Dat een trailerhelling aanwezig moest zijn voor vissersboten.  

http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/
http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/
https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2014/06/Afwegingskader-ge%C3%AFntegreerde-contractvormen-HWBP.pdf
https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2014/06/Afwegingskader-ge%C3%AFntegreerde-contractvormen-HWBP.pdf
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Door het functioneel specificeren van deze strekdam heeft de Opdrachtnemer 

veel vrijheid gekregen in materiaalgebruik en daaraan gerelateerde 

dimensionering. Dit heeft onder andere geresulteerd in het gebruik van X-bloc-

golfbrekers. Door het gebruik van deze blokken hoeft de strekdam slechts met één 

enkele laag bekleed te worden en wordt tevens ongeveer 15% materiaal bespaard 

ten opzichte van een traditionele éénlaagse bekleding van een strekdam met 

betonelementen. Daarnaast is het materiaal eenvoudiger aan te brengen en 

kunnen zeewieren en schelpdieren zich makkelijk hechten aan de constructie, 

welke tevens functioneren als leefruimte en voedselvoorziening voor vissen en 

vogels. 

Ook voor de te versterken waterkering is het uit te voeren werk functioneel 

voorgeschreven. Dit is gedaan door eisen in het contract bijvoorbeeld als volgt 

te omschrijven: 

- “De waterkering tussen de oostelijke strekdam en het eerste 

strandhoofd oostelijk daarvan dient uitgevoerd te worden als een 

duin-voor-dijk.” 

- “De vooroever dient bij te dragen aan de stabiliteit van het strand en 

dient een helling flauwer of gelijk aan 1:15 te hebben.” 

- “Verstuiving van zand uit de duinen dient te worden geminimaliseerd 

door het gebruik van natuurlijke materialen als helmgras en/of 

stuifschermen van rijshout.” 

Dit heeft geresulteerd in het gebruik van materialen uit de reeds bestaande 

naastliggende kering, welke na realisatie van een zandige oplossing (nieuwe 

‘duin-voor-dijk kering’) geen functie meer had. Hierdoor heeft de 

Opdrachtnemer veel kunnen besparen in de aanvoer van benodigd materiaal 

voor het realiseren van het werk. 

 

 

 

 

Duurzaamheid in de gunningscriteria van project Cadzand-Martitiem 

De uitvraag van het project Cadzand-Maritiem kende vier Beste PKV Criteria: 

“a) de kwaliteit van het Plan van Aanpak 

b) de mate van beperking en beheersing van de hinder voor de 

omgeving (d.m.v. BLVC-notitie) 

c) de kwaliteit van de Eisenboom en Verificatiematrix 

d) de overname en beheersing van drie restrisico’s van de 

Opdrachtgever” 

Met name het criteria “de mate van beperking en beheersing van de hinder 

voor de omgeving” heeft voor een duurzaamheidsimpuls gezorgd. De 

gegadigden hebben voor dit criteria een BLVC-notitie (Bereikbaarheid, 

Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) van maximaal 10 pagina’s A4 op 

moeten stellen. De uiteindelijke Opdrachtnemer kwam hierbij met de volgende 

twee oplossingen: 

- Aanvoeren over water van de materialen voor de strekdam; 

- Niet werken in het hoogseizoen, o.a. door 2 maanden 24 uur per dag 

door te werken, waardoor de toegankelijkheid van het strand is 

gewaarborgd; 

- Aanvoer van materialen voor (energieneutraal) clubgebouw van de 

jachthaven volgens het ‘smart building logistics’ principe: waardoor 

meerdere leveranciers en betrokken(onder)aannemers materialen via 

één centraal distributiepunt moesten aanleveren. 

 

  

http://www.xbloc.com/en/projects/cadzand-the-netherlands?position=2&list=7WEbf_x7DdqK5AiZPj8--eJgyjVqAhfAfOgsUddSeJ8
http://www.xbloc.com/en/projects/cadzand-the-netherlands?position=2&list=7WEbf_x7DdqK5AiZPj8--eJgyjVqAhfAfOgsUddSeJ8
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5.3 Subconclusie realisatiefase 
Duurzaamheid komt bijvoorbeeld als volgt in relatie tot de uitvraag uit de 

beschouwde projecten naar voren: 

- Een Beste PKV Criterium (voorheen EMVI) zoals ‘kwaliteit 

uitvoeringsplan’ kan ervoor zorgen dat reductie in CO2-emissie wordt 

bereikt, bijvoorbeeld doordat door 95% van het materiaal vervolgens 

via water is aangevoerd (in plaats van per vrachtauto) en de realisatie 

met minimaal Euro 5 gecertificeerd materieel is uitgevoerd (project 

Hoeksche Waard Zuid); 
- Door dergelijke het Beste PKV Criteria ‘kwaliteit uitvoeringsplan’ te 

combineren met het criterium ‘beperken hinder’ leggen 

opdrachtnemers tevens de nadruk op het ontlasten van de omgeving 

in combinatie met uitstoot beperkende maatregelen (project Hoeksche 

Waard Zuid);  

- Het opnemen van een ‘omgevingsplan op hoofdlijnen’ in de 

gunningscriteria kan resulteren in het volledig kunnen waarborgen van 

de lokaal economisch belangrijke functies tijdens de uitvoering van 

het project, zoals het toerisme en de visserij (project Den Oever); 
- Het uitvragen van een ‘technisch optimalisatieplan t.o.v. het 

referentieontwerp’ in de Beste PKV (EMVI) Criteria kan als resultaat 

hebben dat de Opdrachtnemer de optimalisaties ook duidt in 

hoeveelheid bespaarde CO2-emissies (project Den Oever); 

- Het functioneel specificeren van objecten in een UAV-gc contract kan 

de opdrachtgever de mogelijkheid geven om niet eerder in een 

kustversterking gebruikte materialen toe te passen, waardoor 

bijvoorbeeld materiaalbesparingen te realiseren zijn (zoals de X-blocs 

voor de strekdam in project Cadzand-Martiem). 

 

 

 

 

Uit voorgaande paragrafen in dit hoofdstuk kunnen met betrekking tot de 

realisatiefase tevens een aantal conclusies worden getrokken: 

- Een contractvorm met ontwerpvrijheid voor de Opdrachtnemer kan 

zorgen voor ruimte voor duurzame en innovatieve oplossingen in een 

project; 
- Deze vrijheid kan worden geboden door functioneel te specificeren, 

en/of door de gegadigden deze vrijheid te geven in de Beste PKV 

Criteria zoals een ‘technisch optimalisatieplan’, ‘kwaliteit 

uitvoeringsplan’ en ‘beperken hinder’; 
- Meekoppelkansen en gestelde duurzaamheidsambities (d.m.v. het 

Ambitieweb in verkennings- en planfase) zijn zowel in de eisen als de 

gunningscriteria van de uitvraag van de realisatiefase op te nemen. 

Dit is echter niet terug gevonden in de projecten die onderdeel 

uitmaken van deze quickscan.  
- Er lijken in dijk- en kustversterkingsprojecten extra 

duurzaamheidskansen te zitten in het thema ‘Energie’ van het 

Ambitieweb. Dit thema is namelijk onderbelicht in de projecten die zijn 

meegenomen in deze quickscan; 

- In de projecten die in quickscan zijn meegenomen wordt momenteel 

vooral de nadruk gelegd op thema’s als ‘Bereikbaarheid’, ‘Materialen’, 

‘Sociale relevantie’, ‘Ruimtelijke kwaliteit’, ‘Leefomgeving’ en 

‘Investeringen’.  
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Focus op enkele thema’s van het Ambitieweb 

 
Het is opvallend dat de keuze voor een hoge ambitie op het ene thema kan 

leiden tot beperkte mogelijkheden op andere thema’s. Met andere woorden: 

door op één thema de ambitie hoog te leggen kunnen de mogelijkheden op 

een ander thema worden beperkt. Dit maakt het lastig om de ambitie op alle 

thema’s hoog te leggen, en zullen er dus vaak keuzes gemaakt moeten 

worden zodra men concrete oplossingen uit het Ambitieweb wil vertalen naar 

het project.  

Ter illustratie twee voorbeelden:  

1) Hoeksche Waard Zuid: de oplossing ‘Klei uit eigen werk direct weer 

hergebruiken of op locatie opslaan’ zorgt er voor dat het lastiger is om een 

hogere ambitie en daarmee gepaard gaande oplossingen op het thema 

Ruimtegebruik van het Ambitieweb te kunnen realiseren. 

2) Houtribdijk: voor dit project is een gebied aangewezen waar windmolens 

ontwikkeld kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de ambitie op het thema 

Energie (voor desbetreffend dijktracé) op niveau 3 komt te liggen. Anderzijds 

heeft dit tevens als effect dat het ambitieniveau voorop het thema Ruimtelijke 

Kwaliteit niet maximaal kan zijn, omdat hiermee zowel de belevingswaarde als 

de gebruikswaarde van dit gebied omlaag gaan. 

Dit betekent dat het aan te bevelen valt om voor een project (of per deeltraject 

van een projecten) te onderzoeken of er sprake is van conflicterende ambities. 

Dit kan intern door de opdrachtgever gebeuren, maar ook in overleg met 

marktpartijen tijdens een marktconsultatie. 

Indien het Ambitieweb onderdeel is van de bijlage van het contract, en er 

sprake lijkt te zijn van conflicterende ambities op thema’s van het Ambitieweb, 

is het aan te raden om de ambitie bij te stellen. Ook is het mogelijk om 

potentieel conflicterende thema’s te benoemen in de uitvraag. De gegadigden 

kunnen vervolgens tijdens het aanbestedingstraject van een project haar 

keuzes voor oplossingsrichtingen op bepaalde thema’s van het Ambitieweb 

onderbouwen.  

 

Gebruik van de CO2-prestatieladder in grootschalige (HWBP) 

projecten? 

 
In een artikel op Cobouw.nl (d.d. 12 februari 2016) roept een aantal 

opdrachtnemers de overheden op om minder gebruik te maken van 

‘duurzaamheidslabels’. Zo wordt over de CO2-prestatieladder het volgende 

aangegeven: “.. ladders en certificaten richten zich vooral op de 

bedrijfsvoering, terwijl beperkt aandacht is voor duurzaamheid in de 

projecten.” 

In het project Prins Hendrikzanddijk is gedurende de aanbestedingsprocedure 

(concurrentiegerichte dialoog) besloten om de CO2-prestatieladder niet meer 

mee te nemen in de Beste PKV Criteria. Al de geselecteerde partijen voor dit 

project zijn op niveau 5 gecertificeerd, waardoor de CO2-prestatieladder geen 

onderscheidend vermogen meer oplevert. 

Het is mogelijk om voor de CO2-prestatieladder minimaal niveau 3 te eisen. 

Indien tijdens de selectiefase duidelijk wordt dat alle gegadigden op niveau 5 

gecertificeerd zijn, is het mogelijk om het criterium vervolgens te laten 

vervallen. Hierdoor kan, afhankelijk van de gekozen aanbestedingsprocedure, 

tevens extra ruimte ontstaan om de uitvraag aan te passen en op een andere 

wijze extra aandacht te besteden aan duurzaamheid in de gunningscriteria. 

  

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/artikel/2016/2/duurzaamheid-minder-papier-meer-praktijk-101130686
https://www.hhnk.nl/waddenzeedijk/prins-hendrikzanddijk_41688/
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Prestatiekoppeling in het contract m.b.t. reductie van 

broeikasgassen? 

 
Het is mogelijk om aan de gunningscriteria van de uitvraag een 

prestatiekoppeling te verbinden. Zo kan bijvoorbeeld voor het Beste PKV 

Criteria ‘technisch- en optimalisatieplan t.o.v. het Voorlopig Ontwerp’ worden 

opgenomen dat de nadruk wordt gelegd op de reductie van CO2- en/of 

broeikasgasemissies. Hierbij kan worden gedacht aan een behaalde reductie 

van 30% of 50% ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp, een ‘energieneurale 

dijk’ of zelfs een dijk die meer energie opwekt dan de aanleg heeft gekost. 

Vervolgens is het mogelijk om als opdrachtgever deze reducties te monitoren 

met KPIs en, indien een bepaalde reductie aan CO2- en/of broeikasgasemissie 

gerealiseerd wordt, een bonus uit te keren. Dit gaat in feite verder dan wat er 

momenteel met de CO2-Prestatieladder bereikt kan worden. Een dergelijke 

prestatiekoppeling kan dus worden ingezet indien, bijvoorbeeld tijdens een 

concurrentie gerichte dialoog, naar voren komt dat de CO2-Prestatieladder 

geen toegevoegde waarde oplevert voor het project. 

Tijdens gesprekken met opdrachtnemers die zijn aangesloten bij de 

Vereniging van Waterbouwers werd duidelijk dat opdrachtnemers “graag 

uitgedaagd worden om te kunnen excelleren”. Hieruit valt op te maken dat 

opdrachtnemers behoefte hebben aan het cijfermatig uit kunnen drukken van 

besparingen, welke bijvoorbeeld zijn te vertalen in prestatienormen met 

daaraan verbonden KPIs. Dit kan bijvoorbeeld door met een 

reductiedoestelling voor de totale CO2-emissie over de levenscyclus te werken 

ten opzichte van een bestaand ontwerp of een vergelijkbaar project.  
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6 De kracht van innovaties 
Via de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit is in het project 

Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (plan- en realisatiefase 2016 – 

2021) ruimte gecreëerd voor innovatie en duurzaamheid. Innovatieve 

oplossingen en mogelijkheden om projecten te verduurzamen worden vaak 

eerst door middel van pilots getest en ge(co)financierd uit deze POV 

Macrostabiliteit. Binnen deze POV werken 5 waterschappen samen met het 

bedrijfsleven en kennisinstellingen om het faalmechanisme macrostabiliteit 

effectiever aan te pakken. Hierdoor zijn de financiering, de baten, maar ook de 

risico’s gedeeld door meerdere partijen.   

Uit de samenwerking POV Macrostabiliteit zijn twee belangrijke innovaties aan 

het project Markermeerdijken gekoppeld, welke tevens voor een 

duurzaamheidimpuls zorgen voor toekomstige dijkversterkingsopgaven: 

 

1) Dijken op veen: 

Een groot deel van de Markermeerdijk ligt op een ondergrond van veen. Uit de 

ontwerpberekeningen met de gangbare ontwerpmethodiek bleken relatief 

grote ingrepen nodig. Het vermoeden rees dat het veen onder de dijken 

sterker was dan in de huidige rekenregels is aangenomen. De rekenmethodiek 

om de dijk te toetsen hield uiteindelijke onvoldoende rekening met deze 

veengrond. Hierdoor werden dijkvakken zwakker bevonden dan deze in 

werkelijkheid zijn. Vanuit de normaliter toegepaste methodiek kwam dus naar 

voren dat dijken daardoor bijvoorbeeld breder of hoger gedimensioneerd 

zouden moeten zijn dan nodig is om aan de huidige normen te voldoen.  

Door het ontwikkelen van een nieuwe rekenmethodiek, met daarmee gepaard 

gaande uitgebreide onderzoeken en validatiemethoden, valt op de lange 

termijn veel te besparen. De winst op het gebied van duurzaamheid zit vooral 

in het gebruik van minder materiaal (o.a. minder klei voor smallere ontwerpen, 

minder materiaal voor bekleding) en de reductie van uitstoot van 

broeikasgassen vanwege minder benodigd grondverzet.  

 

Thema’s Ambitieweb: Materialen, Energie & Investeringen 

 

2) Vacuümconsolidatie: 

Vacuümconsolidatie (figuur 8) is een techniek om de stabiliteit van de dijk te 

verbeteren. Water wordt uit de grond wegpompt; waardoor de ongedraineerde 

schuifsterkte met een factor 1,5 a 2 kan worden verhoogd. De ondergrond 

wordt op deze manier sterker en hierdoor is bijvoorbeeld een kleinere 

stabiliteitsberm nodig of hoeft een dijk niet opgehoogd te worden. Het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft op een tweetal 

restlocaties deze oplossing onder verschillende omstandigheden getest. De 

resultaten zijn tot nog toe positief. 

 

Figuur 8: principe van vacuümconsolidatie 

Dit betekent dat met deze oplossing stabiliteitsbermen korter gemaakt kunnen 

worden. Hierdoor zijn deze beter inpasbaar in de omgeving en is minder 

materiaal nodig om de berm te realiseren.  

Thema’s Ambitieweb: Ruimtelijke kwaliteit, Materialen, Energie & Investeringen 

 

http://www.povmacrostabiliteit.nl/
http://www.povmacrostabiliteit.nl/
http://www.povmacrostabiliteit.nl/
https://www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/dijken-op-veen_41502/
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/nieuwe-techniek-voor-dijkversterking-waarbij-grond-vacuum-wordt-getrokken/
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Beide voorbeelden illustreren goed hoe dergelijke innovatieve oplossingen 

financiële besparingen en tijdwinst op kunnen leveren, met mogelijke ‘spin-off’ 

over een geheel dijk- en kustversterkingsprogramma. 

Tijdens het interview over het project Markermeerdijken is als één van de 

succesfactoren voor innovatie de contractvorm en aanbestedingsprocedure 

genoemd. Het  hoogheemraadschap (HHNK) heeft op basis van adviezen en 

overleggen met het Programmabureau HWBP en de Taskforce 

Deltatechnologie (TFDT) de kaders geschept voor het testen van 

bovengenoemde innovaties in het project Markermeerdijken. Dit is onder 

andere gebeurd doordat er op basis van de samenwerking tussen de drie 

partijen (HHNK, HWBP & TFDT)  is gekozen voor een 

aanbestedingsprocedure en contractvorm die veel vrijheid en flexibiliteit biedt 

voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.  

In dit project zijn de plan- en realisatiefase in één keer aanbesteed in een 

Alliantieovereenkomst (PPS-vorm), waarbij tevens de optie in het contract is 

ingebouwd om ook het onderhoud op te nemen in het contract. Voor de 

aanbesteding is gekozen voor een Best Value Procurement (BVP) procedure. 

In de uitvraag heeft het hoogheemraadschap 4 KPIs opgenomen:  

1. “tijd 

2. beheer/overdracht werk 

3. mkb  

4. omgeving” 

De opdrachtnemer heeft tijdens deze BVP-procedure een vijfde KPI 

ingebracht:  

5. “innovatie” 

 

 

 

 

Tijdens de uitvoering van de plan- en realisatiefase wordt de voortgang van 

het project mede op basis van deze KPIs getoetst. In het contract en de 

aanbestedingsprocedure is ruimte geboden voor het inbrengen van  innovatie 

als een van de speerpunten. Hierdoor is het mogelijk om samen met de 

marktpartijen in het project Markermeerdijken ruimte te bieden de twee voor 

de bovengenoemde projecten uit de POV Macrostabiliteit.  

Indien deze innovaties met de jaren succesvol blijken te zijn in het project 

Markermeerdijken zal dit uiteindelijk ook uitwerking hebben in andere 

projecten. In die hoedanigheid kan vanuit deze innovaties een 

duurzaamheidsimpuls aan toekomstige dijkversterkingsprojecten worden 

gegeven. Zowel in het Hoogwaterbeschermingsprogramma als daarbuiten. 

  

http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/
http://www.taskforcedeltatechnologie.nl/
http://www.povmacrostabiliteit.nl/
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7 Resumé, en hoe verder? 
Terugkijkend op de voorbeelden en subconclusies in voorgaande 

hoofdstukken zien we dat in de HWBP(2)-projecten die in deze quickscan zijn 

meegenomen een aantal fraaie duurzame oplossingen naar voren zijn 

gekomen. Zo zijn bijvoorbeeld: 

- Nieuwe duurzame materialen toegepast voor de afdeklaag van 

objecten met een waterkerende functie. De X-Blocs uit project 

Cadzand-Maritiem (oplevering 2016) illustreren hoe de 

materiaalbesparingen en waardetoevoeging voor de lokale ecologie 

zijn bereikt; 
- 95% van de materialen aangevoerd over water en is gebruik gemaakt 

van minimaal Euro 5 materieel in het project Hoeksche Waard Zuid 

(oplevering: 2014); 
- Economisch belangrijke functies, zoals het toerisme en de visserij, 

volledig gewaarborgd in het havengebied van project Den Oever (in 

uitvoering); 

Bovengenoemde en de andere opvallende duurzame oplossingen die in deze 

projecten naar voren zijn gekomen zijn samengevat in factsheets. Deze 

factsheets zijn opgenomen in de bijlage en geven tevens de opvallende zaken 

in de uitvraag van het project weer. 

Daarnaast is in hoofdstuk 2 van dit rapport een tabel te vinden waarin 

bovengenoemde en andere duurzame oplossingen worden weergegeven. 

Deze oplossingen zijn onderverdeeld onder de 12 thema’s van het Ambitieweb 

van de Aanpak Duurzaam GWW. Deze lijst dient ter inspiratie en maakt 

inzichtelijk welke duurzame oplossingen reeds zijn toegepast in HWBP(2)-

projecten die zijn meegenomen de quickscan, en welke nog mogelijk 

toepasbaar zijn in toekomstige projecten. 

Voorbeelden van duurzaamheid in de uitvraag 

Deze duurzame oplossingen zijn enerzijds tot stand gekomen door ze letterlijk 

op te nemen in de uitvraag. Soms doen opdrachtgevers dit door 

meekoppelkansen op te nemen in de eisen van het contract, waardoor 

deelwerken integraal kunnen worden aangepakt. In andere gevallen 

specificeren opdrachtgevers de eisen functioneel in het contract, waardoor 

een opdrachtnemer bijvoorbeeld materiaalbesparingen kan verwezenlijken. 

Ook is het duidelijk geworden dat de Beste PKV Criteria (voorheen EMVI) de 

mogelijkheid creëren voor opdrachtnemers om het project een verdere 

duurzaamheidsimpuls te geven. Dit is in de beschouwde projecten onder 

andere naar voren door criteria als: 

- “Kwaliteit van de uitvoeringsmethode” 

- “Technisch optimalisatieplan t.o.v. referentieontwerp” (en behaalde 

reductie van CO2-emissie) 

- “De mate van beperking en beheersing van de hinder voor de 

omgeving” (d.m.v. BLVC-notitie) 

- “Omgevingsplan op hoofdlijnen” 

In ieder hoofdstuk van dit rapport zijn per MIRT-fase van HWBP(2) projecten 

voorbeelden te vinden van mogelijkheden om duurzaamheid te stimuleren in 

de uitvraag van het project. 

Innovatie 

Daarnaast komt uit deze quickscan naar voren dat er in de beschouwde 

HWBP(2)-projecten ruimte wordt geboden voor innovatieve oplossingen. Zo 

wordt een zandige oeverdijk getest door middel van de pilot Ecoshape. 

Versterking van een primaire kering met behulp van deze ‘zandige oplossing’ 

draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit in aanliggende wateren, de 

ontwikkeling van nieuwe ecologie en zorgt ervoor dat onderhoudskosten lager 

liggen in vergelijking met een ‘traditionele kleidijk’. De keuze voor deze 

alternatieve oplossing is onder andere tot stand gekomen door de toepassing 

van de Life Cycle Costing (LCC) methodiek in de verkenningsfase, door de 

plan- en realisatiefase aan te besteden middels een Design & Construct 

contract en door Beste PKV Criteria op te stellen die opdrachtnemers 

uitdagen. 

Innovatieve oplossingen zijn tevens terug te vinden in het project 

Markermeerdijken, waarin vanuit een Project Overstijgende Verkenning  (POV 

Macrostabiliteit) de ruimte wordt geboden om nieuwe technieken en 

rekenmethodes te testen. De opdrachtgever en opdrachtnemer, welke samen 

in een Alliantieovereenkomst aan dit project werken, evalueren en boordelen 

ook tussentijds de vorderingen op het gebied van innovatie. Dit komt onder 

andere omdat er uiteindelijk een KPI ‘innovatie’ is toegevoegd aan de 

https://www.ecoshape.org/nl/nieuws/pilot-houtribdijk-twee-jaar-na-aanleg/
http://www.povmacrostabiliteit.nl/
http://www.povmacrostabiliteit.nl/


 

33 
 

overeenkomst tussen de partijen in de alliantie. Indien de innovaties uit deze 

POV Macrostabiliteit succesvol blijken te zijn kunnen zij tevens worden 

toegepast in toekomstige projecten, wat besparingen in hoeveelheid te 

gebruiken materiaal, broeikasgasemissies en kosten op kan leveren. 

De Aanpak Duurzaam GWW in de verkennings- en planfase van huidige 

projecten  

De Aanpak Duurzaam GWW is reeds toegepast in enkele van de beschouwde 

projecten die momenteel in de verkennings- en planfase zitten. Zo wordt voor 

de nu in de verkenningsfase verkerende projecten Zwolle-Olst en Stadsdijken 

Zwolle van Waterschap Drents Overijsselse Delta het Ambitieweb toegepast. 

Ook heeft dit waterschap procesmatige afspraken gemaakt om de Aanpak 

Duurzaam GWW op een eenduidige manier in al haar projecten toe te passen. 

Tevens is in de recente uitvraag van de planfase van het project Marken de 

eis opgenomen dat er met behulp van de instrumenten uit de Aanpak 

Duurzaam GWW een ‘rapport duurzame leefomgeving’ wordt opgesteld. In 

een dergelijk rapport wordt op projectniveau onderzocht welke duurzame 

oplossingen uiteindelijk kunnen worden toepast tijdens de uitvoering van het 

project en het beheer van de (primaire) keringen. 

Duurzaamheid verder brengen in (HWBP) projecten? 

Al met al zijn er veel kansen om duurzaamheid een rol te geven in projecten. 

De in deze quickscan genoemde voorbeelden van eisen en Beste PKV 

Criteria, de in tabel 2 genoemde duurzame oplossingen en de omkaderde 

aanbevelingen bieden voldoende houvast om duurzaamheid verder vorm te 

geven in projecten. De voorbeelden in deze quickscan kunnen er dan ook bij 

helpen om meer uit toekomstige projecten te halen dan nu al gebeurt. 

Het is in ieder geval zichtbaar dat de afgelopen jaren steeds meer aandacht uit 

is gegaan naar duurzaamheid in HWBP(2) projecten. De uitvraag van zowel 

de verkennings-, plan- en realisatiefase speelt hierin een belangrijke rol. 

Daarbij is het cruciaal om in de toekomst te blijven zoeken naar mogelijkheden 

om verdere duurzaamheidimpulsen aan deze projecten te kunnen blijven 

geven. Het is aan te bevelen om deze mogelijkheden verder te verkennen en 

uit te werken in een handreiking voor toekomstige projecten. 

 

 

  

http://www.povmacrostabiliteit.nl/
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Bijlage 1 – Factsheets/korte overzichten duurzaamheid in 

HWBP-projecten uit quickscan 
 

HWBP Project, fase & 
Opdrachtgever 

Den Oever (realisatiefase 2017 - 2019), 
Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

Contractvorm Engineering & Construct (E&C) 

Aanpak Duurzaam GWW Beperkt, alleen de CO2-prestatieladder 

Duurzaamheidsprikkel in 
uitvraag 

Beste PKV Criteria: 
1. Omgevingsplan op hoofdlijnen  

2. Technisch-/optimalisatieplan  

3. CO2-ambitieniveau  

Duurzaamheid in 
(voorlopig) ontwerp en/of 
uitvoering 

- Behoud van functie en ruimte voor visserij en andere bedrijvigheid (opslag, visafslag, visserij nabij 
haven, etc.) 

- Bewoners konden stemmen op verschillende ontwerpen voor de te vervangen coupure 
- Lokale havenmeester in dienst genomen (initiatief vanuit ON) 
- Niet werken op do & vr i.v.m. visafslag, tijdens recreatieseizoen en tijdens grote evenementen 

(initiatief vanuit ON) 
- Vooraf 80% van K&L verlegd t.b.v. flexibiliteit tijdens realisatie van kering 
- Bodemsanering i.v.m. olievervuiling van te voren uitgevoerd t.b.v. gewenste ontwikkeling van 

bedrijfsruimte in werkgebied 
- Koppeling met project Afsluitdijk is goed gemaakt, 3 noodzakelijke dammen zijn gedeeltelijk 

binnen HWBP project opgepakt 

Thema’s Ambitieweb waar 
nadruk op ligt 

Ruimtegebruik, Ruimtelijke kwaliteit, Leefomgeving, Sociale Relevantie, Investeringen 

Overige constateringen 1. De keuze voor een E&C contract in 2012 heeft ervoor gezorgd dat er vaart in het project kwam. 
Hierdoor was duidelijk wat de werkzaamheden waren die HHNK nog moest verrichten en welke 
aan de markt overgelaten konden worden. 

2. In de uitvraag is veel nadruk gelegd op het proces i.p.v. de daadwerkelijke globale technische 
uitwerking. HHNK was voornamelijk geïnteresseerd in de vervolgstappen (zowel technisch als in 
de interne bedrijfsvoering), de risico’s die de opdrachtnemer zag en hoe hierop gereageerd zal 
worden.  
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HWBP Project, fase & 
Opdrachtgever 

Hoekse Waard Zuid (realisatiefase 2014 - 2017),  
Waterschap Hollandse Delta 

Contractvorm Engineering & Construct (E&C) 

Aanpak Duurzaam GWW Niet toegepast 

Duurzaamheidsprikkel in 
uitvraag 

Beste PKV Criteria: ‘2. beperken hinder’ & ‘3. kwaliteit uitvoeringsmethode’ 

Duurzaamheid in 
(voorlopig) ontwerp en/of 
uitvoering 

- Tijdens uitvoering voor minimaal 95 % aanleveren materialen via water + toetsing opdrachtnemer 
door OG 

- Inzet minimaal euro 5 materiaal 
- Hergebruik klei uit eigen werk + minimaal gebruik van opslag in gronddepots 
- Inwassen van beton-/basaltblokken t.b.v. maaien keringen met schapen 
- Bovenwettelijke compensatie van bomen 
- Verbeteren bedrading t.b.v. hazen en herten + faunapassages 
- Uitvoeren van testen met corrosieaanslag damwanden in zout water t.b.v. volgende projecten 
- Meekoppelkansen sloop en opwaardering van gemalen in betreffende dijkvakken 
- SROI & stimuleren gebruik van lokale onderaannemers 
- Gebruik van leegstaande kantoren in omgeving ipv bouwkeet 

Thema’s Ambitieweb waar 
nadruk op ligt 

Bereikbaarheid, materialen, ruimtegebruik, ecologie, investeringen, vestigingsklimaat 

Overige constateringen 1. Voor beide projecten zijn de instrumenten uit de Aanpak niet gebruikt. Voor toekomstige HWBP 
projecten wil WSHD dit wel. Arnoud van Vliet maakt zich hier hard voor. De medewerkers hebben 
hiervoor ook een training over de Aanpak Duurzaam GWW gevolgd. 

2. Opdrachtnemer wilde met bepaald type zand (restproduct uit hoogovens) werken, WSHD heeft dit 
tegen gehouden i.v.m. onvoldoende kennis over de gevolgen (o.a. bodemvervuiling) 
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HWBP Project, fase & 
Opdrachtgever 

Dijkversterking Marken (planfase 2017 - 2018),  
Rijkswaterstaat 

Contractvorm Dienstverleningsovereenkomst voor ingenieursdiensten 

Aanpak Duurzaam GWW  Ja 

Duurzaamheidsprikkel in 
uitvraag 

Producteis: opstellen deelrapport duurzame leefomgeving 
 
Proceseis: gebruik maken van Ambitieweb voor inzichtelijk maken en realiseren van 

duurzaamheidsambities. ON presenteert de kansen voor het project aan de OG. 
 
Tevens is als eis opgenomen dat de verschillende varianten die in de planfase worden uitgewerkt met 
elkaar vergeleken worden aan de hand van een vijftal duurzaamheidsindicatoren: 
 

- CO2-Emissie 
- Energieverbruik 
- Energiewinning 
- Gebruik van grondstoffen 
- Vrijkomen van afvalstoffen 

 

Duurzaamheid in 
(voorlopig) ontwerp en/of 
uitvoering 

In de alternatieven uit het voorgaande MIRT-rapport komt naar voren dat ‘ruimtelijke kwaliteit’ en 
‘meekoppelkansen’ hoog scoren. Daarnaast is de raming voor de MIRT fase uitgevoerd volgens de ‘LCC 
Kostenraming’ methodiek. 

Thema’s Ambitieweb waar 
nadruk op ligt 

In verkenningsfase: Ruimtegebruik, Ruimtelijke kwaliteit, Water & Investeringen 
 

Duurzaamheidsambitie lijkt sterk aanwezig. In projectbeschrijving: ‘Kansen liggen er op het gebied van 
natuur, cultuurhistorie, het watersysteem op het eiland en recreatie.’  

 
 
In planfase: In uitvraag: Energie & Materialen 

 
Verdere kansen m.b.t. de thema’s Energie en Materialen worden dus nog onderzocht. 

Overige bevindingen In de uitvraag is concreet naar het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW gevraagd, mede omdat 
bekend is dat dit verplicht na het tekenen van de Green Deal DGWW 2.0. Ook is tijdens het 
aanbestedingstraject en bij de gunning bij het ingenieursbureau extra benadrukt dat duurzaamheid 
belangrijk is in de uitwerking van de planfase. 
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HWBP Project, fase & 
Opdrachtgever 

Houtribdijk (realisatiefase 2017 - 2020),  
Rijkswaterstaat 

Contractvorm Design & Construct (D&C), aanbesteding volgens Best Value Procurement  

Aanpak Duurzaam GWW Beperkt, alleen de CO2-prestatieladder 

Duurzaamheidsprikkel in 
uitvraag 

Beste PKV Criteria: 
- Risico's (kwaliteitscriterium); 
- Prestaties (kwaliteitscriterium); 
- Kansen (kwaliteitscriterium); 
- Doorgronding van het project door sleutelfunctionarissen (kwaliteitscriterium); 
- CO2-ambitie; 

 
KPIs opgesteld door OG & ON: 

- Tijdig opleveren van het werk 
- Opleveren en overdragen tegelijkertijd (tevredenheid beide beheerders) 
- Behoud en waar mogelijk behoud van draagvlak in de omgeving 
- Klant tevreden (aannemerscombinatie tevreden?) 
- Geen ongevallen 
- Werking kwaliteitssysteem 

 
Duurzaamheid in 
(voorlopig) ontwerp en/of 
uitvoering 

- Testen van zandige oevers met project Ecoshape volgens “Building with Nature’ principe 
- Ontwikkeling van nieuwe ecologische zones met deze zandige oevers 
- Ontwikkeling 270 hectare natuurgebied (Trintelhaven) met slikvelden, zandplaten en rietoevers 
- Ruimte voor recreatie o.a. door aanleg strand voor wind- en kitesurfers 
- Niet bruikbare toplaag van zandwinputten elders inzetten t.b.v. natuurontwikkeling 

Thema’s Ambitieweb waar 
nadruk op ligt 

Materialen, Ecologie, Ruimtegebruik, Ruimtelijke Kwaliteit, Investeringen 

Overige constateringen 1. Mogelijkheid tot winning van windenergie door combineren windmolens in HWBP project is 
geboden in uitvraag. Exploitanten zijn afgehaakt ivm ongeschikte locatie & extra 
(veiligheids)normen waar windmolen aan moet voldoen als deze onderdeel is van de dijk. 

2. LCC benadering heeft als effect dat een zanddijk goedkoper is. Vervangingswaarde en onderhoud 
van stenen bekleding op dijk (in dit geval gepenetreerde breuksteen) is vele male hoger dan het 
toevoegen van zand. Adhv hiervan is de keuze voor een alternatief gemaakt, waarbij de ON dit 
uiteindelijk verder uit kan werken. 

3. Monitoring van oplossing wordt door projectteam als een van de belangrijke punten gezien. Dit is 
extern niet het geval en het is moeilijk om hier financiering voor te krijgen. De TU Delft is inmiddels 
aangehaakt. 

4. Externe financiering is gevonden vanuit KRW pot voor zandige oplossingen. Aanleg van oeverdijk 
met zand heeft als effect dat de waterkwaliteit in het Markermeer kan verbeteren. Dit is een 
belangrijke opgave waardoor geld beschikbaar komt, ondanks het uitgangspunt sober, robuust en 
doelmatig. 
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HWBP Project, fase & 
Opdrachtgever 

Cadzand-Maritiem (realisatiefase 2014 – 2016),  
Waterschap Scheldestromen 

Contractvorm Engineering & Construct (E&C) 

Aanpak Duurzaam GWW Niet toegepast 

Duurzaamheidsprikkel in 
uitvraag 

1. Vier Beste PKV Criteria: 
 

a) de kwaliteit van het Plan van Aanpak 
b) de mate van beperking en beheersing van de hinder voor de omgeving (d.m.v. BLVC-notitie) 
c) de kwaliteit van de Eisenboom en Verificatiematrix 
d) de overname en beheersing van drie restrisico’s van de Opdrachtgever 

 
2. Motto voor opstellen vraagspecificatie: “zacht waar het kan, hard waar het moet”: dit heeft geleid tot zo 

veel mogelijk gebruik van zandige oplossingen, welke goedkoper zijn in het onderhoud, ecologisch meer 
toegevoegde waarde hebben en veel gebruikt worden voor recreatie (strand of duin)  
 

Duurzaamheid in 
(voorlopig) ontwerp en/of 
uitvoering 

- Gebruik van X-bloc-golfbrekers voor strekdammen (zorgt tevens voor betere habitat voor vissen 
t.o.v. ‘traditionele’ stortsteengolfbreker) 

- Alle materialen voor strekdam zijn zo ver mogelijk over water aangevoerd door nabij liggende 
kade in Zeebrugge af te huren 

- Materiaal uit naastliggende dijk gebruikt (die functie heeft verloren na realisatie) 
- Aanleg wandel- en fietspaden in te versterken duinen t.b.v. recreatie 
- Niet werken in hoogseizoen (daardoor o.a. 2 maanden 24 uur per dag doorgewerkt) 
- Koppeling met aanleg jachthaven, jachthaven heeft tevens energieneutraal clubgebouw waarvoor 

meerdere leveranciers en betrokken(onder)aannemers materialen via één centraal distributiepunt 
moesten aanleveren (‘smart building logistics’  efficiënter aanleveren = efficiënter bouwproces) 

Thema’s Ambitieweb waar 
nadruk op ligt 

Bereikbaarheid, Materialen, Ruimtelijke Kwaliteit, Leefomgeving 

Overige constateringen - Dit is een HWBP2 project; de subsidievoorwaarden uit dit programma hebben ervoor gezorgd dat 
er aandacht besteed kon worden aan ruimtelijke kwaliteit  

- Winnende opdrachtnemer is zelf, onder begeleiding van het waterschap, met andere stakeholders 
(gemeente en jachthavenexploitant) in gesprek gegaan om meer inzicht in projectcontext te 
krijgen voor inschrijving 

- Er was tijd- en geldwinst te behalen door als waterschap voorafgaand aan de uitvraag meer 
aandacht te besteden aan de aanwezige Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s), dit was één van 
de drie restrisico’s in het project én tevens één van de drie restrisico’s uit het 4e EMVI-criteria 

http://www.xbloc.com/en/projects/cadzand-the-netherlands?position=2&list=7WEbf_x7DdqK5AiZPj8--eJgyjVqAhfAfOgsUddSeJ8
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HWBP Project, fase & 
Opdrachtgever 

Markermeerdijken (plan-en realisatiefase 2016 - 2021), 
Hoogheemraadschap van Hollands Noorderkwartier (HHNK) 

Contractvorm Alliantieovereenkomst, op basis van Best Value Procurement 

Aanpak Duurzaam GWW Ja, niet verder gespecificeerd in uitvraag (zie onderstaand; punt 3 duurzaamheidsprikkel in uitvraag) 

Duurzaamheidsprikkel in 
uitvraag 

1. 4 KPI’s opgesteld door HHNK:      “1) tijd, 2) beheer/overdracht werk, 3) mkb & 4) omgeving” 
 
Opdrachtnemer is op eigen initiatief met 5e KPI gekomen; nl.       “5) innovatie” 

 
2. Daarnaast worden 6 ‘Alliantiebeginselen’ gehanteerd waar OG & ON zich aan moeten houden: 

1) Beste voor het project (m.a.w. projectdoelen gaan voor organisatiedoelen) 
2) Transparantie & open boeken 
3) Consensus en overeenkomst 
4) Winst voor één ten koste van verlies van ander is niet acceptabel 
5) “No blame – no claim” 
6) Blijf positief en ‘have fun’ 

 

3. Duurzaam bouwen als onderdeel van projectdoelstellingen: 
“g) Duurzaam bouwen: uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming met de aanpak zoals 

beschreven in Duurzaam GWW, zie de website http://duurzaamgww.nl/.” 

 

Duurzaamheid in 
(voorlopig) ontwerp en/of 
uitvoering 

- 2 innovaties die bij slagen worden toegepast in ontwerp: 
Dijk op Veen (nieuwe rekenmethode voor veendijken t.b.v. minder materiaalgebruik en 
grondverzet) 
Vacuümconsolidatie (stabiliteitsverbetering door water uit de grond te pompen) 

- Oeverdijk fungeert tegelijkertijd als ‘stadsstrand’ 
- Veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit d.m.v. fietspaden, wandelpaden, uitkijkpunten bij 

ecologische zones, etc. (nadere invulling hiervan wordt momenteel nog uitgewerkt) 
 

Thema’s Ambitieweb waar 
nadruk op ligt 

Investeringen, Materialen, Ruimtelijke kwaliteit, Ruimtegebruik 

Overige constateringen - Door met 7 globale eisen in het PVE op te nemen, 5 KPI’s op te stellen (één vrij in te vullen door 
opdrachtnemer) en geen ontwerp voor te schrijven is er i.c.m. het alliantie-contract een goede 
basis gelegd voor innovatieve en duurzame oplossingen 

- Veel meekoppelkansen in de verkenningsfase 
- De Taskforce Deltatechnologie (TFDT) heeft een advies uitgebracht met betrekking tot de 

gewenste innovatie, de daarbij passende contractvorm en aanbestedingsprocedure 
- Er was geen sprake van LCC-perspectief voor raming van varianten in de beginfase. Dit werd als 

beperkend ervaren. 

http://duurzaamgww.nl/
https://www.deltares.nl/nl/projecten/dijken-op-veen/
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/nieuwe-techniek-voor-dijkversterking-waarbij-grond-vacuum-wordt-getrokken/
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Bijlage 2 – Instrumenten van de Aanpak Duurzaam GWW in de planuitwerking en realisatie 
 

 

 

  



 

Bijlage 3 – Procesplaat System Engineering & duurzaamheid 
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Bijlage 4 – Opzet quickscan 
Voor deze quickscan is in overleg met de drie opdrachtgevers gekeken naar 

de projecten in tabel 1. Dit betreft voornamelijk HWBP-2 projecten. Daarnaast 

zijn ook een aantal projecten opgenomen uit het nieuwe 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (3e toetsingsronde in 2011).  

Er is besloten om aan de hand van een ‘quickscan’ te onderzoeken hoe 

duurzaamheid in de uitvraag van projecten van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma is geformuleerd, en vervolgens is terug te 

vinden in de praktijk van het project. Omdat er veel projecten onder het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma vallen, kan alleen door een tijdintensief 

en kostbaar onderzoek een ‘programmabrede’ inventarisatie worden 

uitgevoerd. Met deze quickscan wordt het eerste inzicht gegeven in de manier 

waarop opdrachtgevers en opdrachtnemers werken aan duurzame 

oplossingen in projecten die onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

vallen. 

Tabel 1: geselecteerde projecten quickscan 

 

 

Voor deze quickscan is het Ambitieweb van de Aanpak Duurzaam GWW, met 

de 12 onderliggende thema’s als definitie van duurzaamheid gebruikt. 

Gedurende deze quickscan is voornamelijk gekeken naar de uitvraag van de 

HWBP projecten. Hierna is door middel van interviews en projectwebsites 

geïnventariseerd hoe duurzaamheid, vanuit het perspectief van het 

Ambitieweb, uiteindelijk in de praktijk van de projecten terugkomt. Ook 

wanneer duurzaamheid niet (bewust) als aandachtspunt in de 

werkzaamheden en uitvraag is opgenomen, kan het zijn dat er toch duurzame 

elementen in de projecten terugkomen. Ook daar is naar gekeken. Tevens 

komen een aantal bevindingen met betrekking tot de rol van de 

Omgevingswijzer en de CO2-prestatieladder in HWBP projecten aan de orde. 

Het onderzoeken van de rol van en de mogelijkheden met DuboCalc in de 

plan- en realisatiefase valt buiten de scope. 

 

Verkenningsfase Opdrachtgever 

Stadsdijken Zwolle  WS Drents Overijsselse Delta 

Zwolle - Olst WS Drents Overijsselse Delta 

Grebbedijk WS Vallei & Veluwe 

  
Planfase Opdrachtgever 
Marken Rijkswaterstaat West Nederland 

Noord 

Houtribdijk (HWBP-2, inmiddels in 
realisatiefase) 

Rijkswaterstaat GPO 

  
Realisatiefase Opdrachtgever 
Den Oever (HWBP-2) HH Hollands Noorderkwartier 
Alliantie Markermeerdijken (HWBP-2) HH Hollands Noorderkwartier 
Hoeksche Waard Zuid (HWBP-2) WS Hollandse Delta 
Cadzand Maritiem (HWBP-2) WS Scheldestromen 


