Specificeren van
duurzaamheid

Infoblad 800

Deel 1 in de reeks
Hoe specificeer je dat?

Dit infoblad is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de CROW-werkgroep ‘Specificeren van
duurzaamheid’ in opdracht van de CROW-programmacommissie Specificeren en Systems Engineering.
Het is de eerste in een te ontwikkelen reeks met de titel ‘Hoe specificeer je dat?’ Hierbij worden diverse
aspecten belicht. Uitgangspunt is hierbij de methode Specificeren zoals beschreven in CROW-publicatie 289
‘Handboek specificeren’, versie 2, 2011.
Bij het uitbrengen van dit infoblad was de werkgroep Specificeren van duurzaamheid als volgt
samengesteld:
- Johan Hekker, DHV (voorzitter)
- Niels van Amstel, Megaborn, namens NLingenieurs en het initiatief Doorontwikkeling Duurzaam
Inkopen
- Tjeerd Biessels, ProRail
- Gert-Jan van Eck, CROW
- Mattijs Erberveld, Rijkswaterstaat
- Martin Geernaart, Van Hattum en Blankevoort, namens Bouwend Nederland
- Baldwin Henderson, Agentschap NL
- Sander Lubberhuizen, gemeente Apeldoorn
- Ruud Peeters, waterschap De Dommel
- Arjan Venmans, Deltares
- Arjan Visser, CROW
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De werkgroep stond namens CROW onder begeleiding van Gert-Jan van Eck.
De tekst is opgesteld door Arjan Visser, CROW.
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De werkgroep dankt het initiatief Doorontwikkeling Duurzaam Inkopen voor de samenwerking en
bijdrage aan dit document. Ook wordt dank uitgesproken aan Mieke Ketelaars (Deltares), Peter Bosch
(gemeente Ede), Gerard Knijnenburg (Dienst Vastgoed Defensie) en Shirley Justice (Agentschap NL,
namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu) voor hun bijdrage.

Voorwoord

Duurzaamheid gaat over een manier van met de wereld omgaan. Het is een
afweging tussen mens, milieu en waarde, het realiseren van bestaanscontinuïteit.
Duurzaamheid is afhankelijk van de perspectieven van mensen en is dus een resultaat van de interactie tussen mensen over waarden en belangen. De invulling van
duurzaamheid is daarmee een publiek en politiek domein.
In de infrasector wordt gewerkt in de publieke ruimte, er gaan grote hoeveelheden
materiaalstromen om en het is zichtbaar werk met belangrijke maatschappelijke
waarden. Daarom is het van het grootste belang ook in onze sector goed met duurzaamheid om te gaan en er goed over te communiceren.
Duurzaamheid wordt in deze uitgave vanuit een Systems Engineering perspectief
benaderd, kansrijk en expliciet. Systems Engineering kan helpen om het aspect
duurzaamheid beter te begrijpen en hierover te communiceren. Eerst tastbare
ambities omzetten in doelen en vervolgens in het werkproces op duurzaamheid
te sturen, geen verlies lijden en kansen oppakken, ook tussen projecten onderling.
Deze uitgave is gericht op het specificatieproces. Het bijbehorende voorbeeld en
de vragen-actielijst zijn hulpmiddelen bij eigen uitwerking van dit proces.
Dit infoblad is het resultaat van een CROW-werkgroep, maar tevens resultaat van
het initiatief Doorontwikkeling Duurzaam Inkopen. Vanuit dit initiatief wordt er
een vervolg aan gegeven, onder andere door de ontwikkeling van voorbeelden en
topeisen. Het stopt dus niet met deze uitgave, het is een ontwikkelproces waarbij
u, samen met ons, kunt bijdragen aan een duurzamere samenleving.
Laat dit infoblad bijdragen aan duurzamere specificaties en daarmee duurzamere
projecten in de infrasector! En tevens, laat dit het goede voorbeeld geven aan de te
ontwikkelen reeks infobladen waarbij verschillende aspecten worden gespecificeerd.

Iman Koster,
directeur CROW
Wiana Partakusuma1,
voorzitter directeurenoverleg Duurzaam Inkopen gww
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namens de partners van dit initiatief: Rijkswaterstaat, ProRail, Unie van Waterschappen, ministerie van Defensie,
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)/Dienst Landelijk Gebied, provincie Gelderland,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland, NLingenieurs, CROW, ministerie van Infrastruc
tuur en Milieu (I&M) Programmadirectie Duurzaam Inkopen en Agentschap NL.
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Inleiding
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Duurzaamheid is een blijvend actueel thema.
Er wordt veel over gepubliceerd en vaak om
gevraagd in bouwopdrachten. Maar hoe kan
duurzaamheid worden gespecificeerd in een
bouwopdracht? Kan bijvoorbeeld gewoon
worden gevraagd ‘het viaduct dient duurzaam
te zijn’? Hoe duurzaam wordt het viaduct
dan eigenlijk? En kan worden getoetst aan
de ambitie? Nee, de vraag is niet duidelijk,
niet goed gespecificeerd. De vraag geeft te
veel ruimte en is daarmee niet richtinggevend.
Vinden we bijvoorbeeld het viaduct duurzaam
als het geheel recyclebaar is en/of als de materialen duurzaam gewonnen zijn?
Dat duurzaamheid wordt gevraagd, is niet
voldoende. De vraag moet worden verrijkt
met een duidelijk doel: ‘hoe’ duurzaam en
tegen welke voorwaarden? Om dit te kunnen
dient eerst duidelijk te zijn wat duurzaamheid
eigenlijk inhoudt binnen de context van de
projectomgeving. Waarop wordt gefocust
binnen het brede begrip duurzaamheid? Voor
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projecten is het van belang in een vroeg stadium
een gezamenlijk beeld te krijgen en dit vast te
houden. In het verdere ontwikkeltraject worden
keuzes gemaakt die de duurzame ambitie
beïnvloeden. De ambitie mag hier niet onder
lijden, in ieder geval niet zonder de keuzes
te verantwoorden.
Een helder ontwikkeltraject vanuit duidelijke
ambities is dus van belang. Deze publicatie
moet daaraan bijdragen. Vanwege het belang
van duurzaamheid, de abstractie en actualiteit
is dit aspect verkozen het spits af te bijten in de
reeks ‘Hoe specificeer je dat?’.
Het start met ambities

Overheden uiten duurzame inkoopambities van
50% tot 100%. Deze inkoopambities worden
geuit door gebruikmaking van de duurzaamheidscriteria voor de gww-sector [1]. De
criteria bestaan uit minimumvereisten en gunningscriteria. Hoe duidelijk ook, er is niet

gezegd dat hiermee de meest duurzame oplossingen worden bereikt. Wellicht zouden andere
ontwerpen leiden tot een duurzamere variant.
Als vervolg op de ontwikkelde duurzaamheidscriteria is het initiatief Doorontwikkeling Duurzaam Inkopen gestart met andere ambities [2].
Dit initiatief bundelt inkoopkracht om in

De werkmethode Specificeren in een
notendop
Specificeren is een methode van werken,
geschikt voor alle projecten, samenwer
kingsverbanden en contractvormen. Leren
werken met de methode kan helpen het
werk te verbeteren, de projecten beter uit
te voeren en de bouwwerken rationeel te
beheren. De methode is beschreven in het
Handboek specificeren [4] en is als metho
disch kader gebruikt voor deze publicatie.
De methode gaat uit van de principes van
Systems Engineering (SE). Basisprincipes
van SE zijn systeemdenken, functioneel
denken en een levenscyclusbenadering.
Het beoogde gebruik (de functies) en de
kwaliteit van dit gebruik (de eisen en
aspecten) zijn steeds het uitgangspunt
voor ontwerpkeuzes. Het specificatie
proces (waarbij ook het ontwerp wordt
bedoeld) is transparant, iteratief en expli
ciet. Het systeemdenken verruimt het
projectperspectief en legt kansen en
risico’s voor interactie met de omgeving
bloot. Ook vindt constant toetsing van
het proces plaats (verificatie en validatie)
waardoor de kwaliteit beter wordt gewaar
borgd. De procesmatige manier van werken
beperkt zich niet tot de techniek alleen.
De bedoeling is zo efficiënt mogelijk een
geïntegreerde aanpak te kiezen in samen
hang met andere project, bedrijfs en
afspraakprocessen. Met als resultaat
succesvolle projecten en goed functio
nerende organisaties.

afstemming met de markt te komen tot een
uniforme aanpak van het specificeren van
duurzaamheid in geïntegreerde ontwerp- en
bouwopdrachten. Hierbij is het doel om een
duidelijke vraagspecificatie te kunnen formuleren die uiting geeft aan de ambitie. In het
aanbestedingstraject dient een inschrijver zich
hierop te kunnen richten en de aanbesteder een
inschrijving te kunnen beoordelen. Zo ontstaat
een compleet beeld hoe wordt omgegaan met
duurzaamheid voor alle betrokkenen.
Doorontwikkeling, werken met ambities

Doel van dit infoblad is de lezer bewust te
maken van wat duurzaamheid inhoudt, hoe
hierop kan worden gestuurd en hoe dit kan
worden vastgehouden. Een handreiking
voor aanbestedende overheden om hun vraagspecificaties te formuleren, maar tevens een
handreiking voor bedrijven om deze vraag te
begrijpen, hierop te kunnen anticiperen en het
proces te borgen. De handreiking wordt gegeven door duidelijk te maken wat we met duurzaamheid bedoelen en hoe je hier gevolg aan
kunt geven in het specificatieproces zonder de
erosie van het oorspronkelijke doel. Dit voor
alle infraprojecten, ongeacht de contractvorm.
Ook hopen we inspiratie te geven voor de kansen
die duurzaamheid specificeren biedt, bijvoorbeeld voor de interactie tussen projecten. Deze
reeks infobladen is – en wordt verrijkt met –
voorbeelden.
Doelgroep en uitgangspunten

Dit document is geschreven voor iedereen die
keuzes maakt in de fasen van totstandkoming
van een infraproject en invloed heeft op het
aspect duurzaamheid. Er is uitgegaan van de
methode ‘Specificeren op basis van Systems
Engineering (SE)’, maar dit sluit gebruik van
de tekst zonder kennis van SE niet uit. Hierbij
5
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De focus van dit infoblad is gericht op de start
van het specificatietraject, de plan- of conceptfase. In deze fase is de meeste winst te behalen.
Vanuit een ‘brede’ (duurzaamheid) start worden
dan keuzes gemaakt die de rest van het ontwerptraject sterk beïnvloeden. Na de conceptfase
worden stap voor stap, in een iteratief specificatieproces, verdere ontwerpkeuzes gemaakt
die uiteindelijk leiden tot een definitieve specificatie. Wie deze keuzes ook maakt, overheidsdienst, ingenieursbureau of bouwbedrijf,
uiteindelijk dient dit ontwerp te worden getoetst
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Focus infoblad

Projectgebied
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richten we ons op de infrasector maar we hopen
ook anderen te kunnen inspireren, zowel wat
betreft duurzaamheid als wat betreft Systems
Engineering.

Relevant extern
aandachtsgebied

Du

Met name door het centraal stellen van
beoogd gebruik en het nemen van de
levenscyclus als uitgangspunt, passen de
principes van SE uitstekend bij de filosofie
van duurzaamheid en concepten als
Cradle to Cradle. Ook het systeemdenken
draagt bij aan een complete visie en het
zien van kansen die anders wellicht niet
onder de aandacht komen. Er valt winst te
halen door een bouwwerk niet als samen
te bouwen delen te zien, maar met een
open mind de functies te beschouwen die
direct en indirect door het werk vervuld
moeten worden. Hierbij wordt de creati
viteit en daarmee de kans op synergie out
of the box bevorderd. De ijsbaan [16] is
zo’n goed voorbeeld van ‘externe’ kansen
pakken. Ook kun je denken aan groene
daken om de piekbelasting van regen
water in riolen te verlagen. ‘Naar buiten
kijken’ kan met een contextanalyse
(zie figuur 1).

Figuur 1. Contextanalyse met duur
zaamheidsperspectief: verruimen
van het projectgebied en versterken
van mogelijkheden door interactie
met mogelijk op duurzaamheid
gerichte externe bronnen

Du

Relatie Systems Engineering en
duurzaamheid

Relevant extern
aandachtsgebied

aan de oorspronkelijke specificatie, de klantvraag (Klant Eisen Specificatie, KES). Het
proces is gericht op waardecreatie. Sturen
vanuit duidelijke doelen, vasthouden van
dit doel en ruimte geven aan initiatieven. Het
perspectief van waardecreatie en het expliciete
werkproces voorkomt dat ‘erosie’ van de
ambitie ontstaat, met als gevolg minder duurzame projecten dan geambieerd (zie kader
Erosie van duurzaamheid op pagina 9). De
specificatie dient dus zowel als startpunt en
als toetscriterium van het iteratieve ontwerp.
De werkgroep heeft de werking van deze
handreiking getoetst door uitwerking van
een voorbeeld. Dit voorbeeld is samengevat
in deze publicatie (pagina 17) en integraal te
vinden op www.crow.nl/specificeren.
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Duurzaamheid, een definitie
en een gedachtelijn

Voor het zich steeds verder ontwikkelende
onderwerp duurzaamheid is het lastig een
sluitende definitie te geven. Daarom is het
wellicht ook beter te spreken over de ontwikkeling zelf: duurzame ontwikkeling.
Reeds in 1972 ontwikkelde de commissie
Brundtland de internationaal geaccepteerde
definitie van duurzame ontwikkeling:
“Een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het
vermogen van toekomstige generaties in
gevaar te brengen om in hun eigen behoeften
te voorzien.”
Uitgangspunt bij deze definitie is het realiseren
van bestaanscontinuïteit. Hoe de in de definitie
genoemde ontwikkeling eruit ziet is afhankelijk
van tijd, locatie, omgeving en, belangrijk, van
het perspectief van de betrokkenen. VerschilFiguur 2. Het 3Pmodel

People

Planet

Profit

lende belangen zoals op het gebied van klimaat,
energie, biodiversiteit, sociale participatie,
benutting van arbeid, arbeids- en mensenrechten,
regionale ontwikkelingen, onderwijs, gezondheid, veiligheid en economie wedijveren met
elkaar op zowel de korte als de langere termijn.
De invulling van duurzaamheid is daarmee een
publiek én politiek domein. Het ontwikkelen
van een duurzame samenleving vraagt om
interactie tussen mensen over waarden, belangen, oplossingen en keuzes.
Een duurzame ontwikkeling of duurzaamheid is
dus, afhankelijk van tijd (nu of in de toekomst)
plaats en locatie, op zoek naar een balans/
afweging tussen een aantal essentiële randvoorwaarden voor bestaanscontinuïteit. Deze
generieke randvoorwaarden kunnen onder het
concept van de 3 P’s worden samengevat:
P van People, wat zich in het Nederlands
als ‘sociaal’ laat vertalen;
P van Planet, wat zich in het Nederlands
als ‘milieu-aspecten’ laat vertalen;
P van Profit, wat zich in het Nederlands als
‘economie/ondernemerschap’ laat vertalen.
Het 3P-concept is een praktisch en veel toegepast hulpmiddel geworden om het abstracte
begrip duurzaamheid handen en voeten te geven.
Het vindt ook toepassing in de bouwsector,
reden waarom het ook hier gekozen is om
duurzaamheid verder te kunnen ontleden en
definiëren.
De werkgroep heeft ook andere hulpmiddelen
voor en perspectieven op een duurzame ontwikkeling beschouwd. Er zijn vele positieve
initiatieven waarvan ‘Cradle to Cradle’ (C2C)
een heel bekende is die tevens goed past bij de
lifecycle-gedachte van Systems Engineering.
Vandaar een korte beschouwing van het C2Cconcept ter inspiratie.
7

Cradle to Cradle
Cradle to Cradle (C2C) is een kansrijk
concept voor het realiseren van duur
zame ontwikkeling. Kern van de C2C
benadering van architect McDonough en
chemicus Braungart is dat we niet langer
moeten streven naar ‘minder slecht’ pro
duceren en consumeren, maar dat in de
interactie tussen mens en milieu waarde
toegevoegd moet worden. Door uit te gaan
van ‘de dingen beter doen’ in plaats van
‘minder slecht’ biedt C2C een positieve
agenda, die stimulerend werkt voor inno
vatie en creativiteit. Praktijkcases in Neder
land laten inmiddels zien dat C2C een impuls
geeft aan de onderneming en de mensen die
er werken. Anders dan het traditionele duur
zaamheidsdenken (normen en regels voor
minder slecht handelen), is C2C een business
concept.
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Cradle to Cradle is letterlijk van wieg tot
wieg. Daarmee agendeert de titel direct
tegen de huidige maatschappelijke ordening
waarbij van wieg tot graf gebruikelijk is. Na
jaren van consuminderen kun je concluderen
dat dit principe niet werkt. We doen inmid
dels alles veel zuiniger dan vijftig jaar gele
den, maar verbruiken intussen veel meer
energie en grondstoffen. Deze paradox pro
beert Cradle to Cradle te doorbreken. De
natuur is hierbij het voorbeeld. Een goed
ontwerp, zo stelt Cradle to Cradle, houdt
zich aan drie ontwerpprincipes:
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1 Sluit kringlopen
Hiermee wordt onderscheid gemaakt tussen
een biologische kringloop (hernieuwbare
biologische oorsprong zoals hout) en de
technische kringloop (eindige geologische
oorsprong zoals metalen). Biologische mate
rialen kunnen zonder gevaar de ‘natuur’ in.
Materialen van de technische kringlopen
mogen dit niet, omdat ze daar schade kun
nen aanrichten en omdat de voorraad van
deze materialen eindig is. Van technische
materialen moet de kringloop dus geheel
worden gesloten om beschikbaarheid te
kunnen garanderen. C2C ziet technische
materialen dan ook liever in een gesloten
huurconstructie. Als consument mag je even
van koper of zilver gebruikmaken, maar dit

waardevolle metaal blijft eigendom van de
fabrikant. Daarmee huur je een functionali
teit, in plaats van dat je een product koopt.
2 Gebruik alleen vernieuwbare energie
De zon en zwaartekracht leveren hier dage
lijks genoeg van. We hoeven het alleen maar
te oogsten. Stimuleer dus de transitie van het
‘boeren’ van energie in plaats van het jagen
en verzamelen van energie.
3 Stimuleer diversiteit
Het gaat daarbij om het stimuleren van de
biodiversiteit (soortenrijkdom), culturele
diversiteit (locale identiteit) en conceptuele
diversiteit (ideeën en methode) De achterlig
gende gedachte hierbij is dat diversiteit het
gehele systeem sterker maakt. Een samenle
ving wordt daarmee beter bestand tegen
veranderingen in de toekomst. Iedereen
begrijpt wel dat het op dit moment niet
mogelijk is om de Cradle to Cradleprincipes
voor 100% toe te passen. Het gebruiken van
roadmaps maakt het mogelijk om hiermee
om te gaan. Wat is er nu al te doen, wat over
vijf jaar en wat over tien jaar. Het wenkend
perspectief is daarbij het volgende: “Our
goal is a delightfully diverse, safe, healthy
and just world, with clean air, water, soil and
power – economically, equitably, ecologically
and elegantly enjoyed.”
Bij het ontwerp gaat het ook om een zeker
vakmanschap, de kwaliteit van het ontwerp,
bijvoorbeeld de scheppende kracht van een
architect. Of het ontwerp ook deze kwali
teit bezit, is via een paar eenvoudige vragen
te controleren: Zou ik hier willen trouwen?
Kan ik mijn kinderen hier vrij laten spelen?
Zou ik hier mijn groente verbouwen? Bij een
positief antwoord is aan deze kwaliteit vol
daan.
Een Cradle to Cradleontwerp voldoet aan
de gewenste functie, hanteert de drie ont
werpprincipes en beschikt over een eigen
innerlijke kwaliteit.

Figuur 3. Erosie van de
duurzaamheidsambitie
voorkomen

Vragen en acties

Vragen en acties

Vragen en acties

Vragen en acties
Laag

Beleid

Voorkomen
‘ambitie erosie’

Potentiële
afname ambitie

Het idee is dus om bewustwording te organi
seren door gericht op duurzaamheid een
aantal vragen en antwoorden in het proces
vast te leggen en hierop actie te ondernemen.

Plan

Ontwikkel
(iteratief)

Realisatie

Hoe dit te voorkomen?
Bewustwording bij de ketenpartners, dat is
het basisidee. Bewustwording creëer je door
communicatie over expliciete informatie.
Met name bij de faseovergangen zal de
eventueel optredende duurzaamheidserosie
in zicht moeten komen, bijvoorbeeld door
per fase aan het begin een aantal duurzaam
heidsgerelateerde vragen te stellen zoals
‘Heb ik kansen in beeld die meer duurzaam
heid toevoegen aan het project?’. Hierna
duurzaamheid in de betreffende fase te
monitoren en bij het einde van een fase op
dit aspect te evalueren met de hamvraag: ‘Is
de duurzaamheidsdoelstelling gereali
seerd?’. Simpel toch? Vaak een goed teken
van een werkend instrument!
Ook als andere oorzaken ten grondslag liggen
aan ambitieerosie, worden deze zichtbaar
door middel van deze aanpak. Als de vragen
niet leiden tot een open beeld, dan kan dieper
worden geanalyseerd door middel van een
aspectsysteemanalyse (zie het nieuwe Hand
boek specificeren [4]).

Hoog

Ambitie

daarom door verschillende belanghebbenden
gevoeld. Met als gevolg suboptimale duur
zaamheidskeuzes (per fase), en een erosie
van de duurzaamheidsambitie.

Gebruik

Fase

Milieu versus duurzaamheid

Duurzaamheid is een breder perspectief dan
milieu. Naast de P van Planet/milieu wordt daar
nog de People- en de Profitkant aan toegevoegd. Daarnaast is er nog een verschil. Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling richten
zich op het toevoegen van bestaansrecht ten
opzichte van de huidige situatie, het beoogt
waarden toe te voegen door de dingen anders

Duurzaamheid, een definitie en een gedachtelijn

Opdrachtgevers in de infrasector heb
ben duurzaamheidsambities vertaald in
beleidsdoelstellingen, generiek en speci
fiek. Geconstateerd wordt dat gedurende
de ontwikkeling van projecten een groot
deel van deze duurzaamheidsambities ver
loren gaan. De hypothese waar hierbij van
wordt uitgegaan is dat het aspect duur
zaamheid nog onvoldoende expliciet wordt
meegenomen in de ontwikkeling van een
project. De ontwikkeling van projecten is
opgeknipt in fasen, waarbij ook verantwoor
delijkheden (belangen) per fase verschillend
zijn georganiseerd. Duurzaamheid is het
meest effectief te beschouwen vanuit het
perspectief van de volledige lifecycle. De kos
ten en baten van duurzaamheid worden
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Erosie van duurzaamheid

Tip! Op www.crow.nl/specificeren is een
stapsgewijze vragenlijst beschikbaar met de
titel ‘Beheersen van het aspect duurzaamheid
bij faseovergangen’.

en doelmatig goed te doen (eco-effectiviteit).
Het milieudenken in historisch perspectief kun
je samenvatten in het streven naar de dingen
minder slecht te doen (eco-efficiency).
Positief handelingsperspectief

Het begrip duurzaamheid reikt een positief
handelingsperspectief aan om de dingen anders
en goed te doen, om een duurzame ontwikkeling
9

te bewerkstelligen. Dit geeft een positieve
agenda voor vernieuwing en ontwikkeling,
een platform voor innovatie en creativiteit en
daagt ondernemerschap op een positieve
manier uit. Systems Engineering kan daarbij
ondersteunen om betrokkenen inzicht te geven
in de beelden en belangen, oplossingsrichtingen
en de te nemen keuzes.
Vasthouden van het concept,
procesbeheersing
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Vanuit het 3P concept wordt u in deze publicatie
een proces aangeboden om sturing te geven aan
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uw ambitie en deze ambitie vast te houden in
het ontwikkelproces. Dit proces start met het
kiezen van thema’s en gaat verder door het iteratieve Systems Engineering-proces te volgen.
Hierbij is beheersing van faseovergangen tussen
mensen en partijen essentieel om het oorspronkelijke ambitieniveau vast te houden. De kans
op ‘erosie’ van duurzaamheid zit met name in
de faseovergangen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen. Om dit te beheersen is een bewustwordingsinstrument ontwikkeld. Lees het
document Beheersen van het aspect duurzaamheid bij faseovergangen (Vragen en acties).

3

Duurzaamheid specificeren met behulp
van thema’s van de 3 P’s

Het specificatieproces is iteratief en top-down.
Er wordt van grof naar fijn ontworpen op basis
van functionele specificaties. Het proces start
met een duidelijke vraag waarop een duidelijk
antwoord kan komen en dit antwoord getoetst
kan worden aan de vraag. Ofwel, analyseren
en specificeren van de vraag, plannen van de
toetsing (verificatie- en validatieplan), structuur
brengen in informatie, specificeren van de
oplossing (trapsgewijs, via opties, varianten
en keuze) en uitvoeren van de toetsing. Er komt
een specificatie in, en er gaat een specificatie uit.
De input bestaat uit de behoefte en oplossingsruimte en de output is een – tot dát niveau –
uitgewerkte en getoetste oplossing.
Stap voor stap worden keuzes gemaakt, gemotiveerd en getoetst. De eerste cyclus start met
een Klant Eisen Specificatie als input. Hier
dient duurzaamheid duidelijk te worden gedefinieerd: welk doel is er gesteld (klantdoel)?,
waar wordt op aangestuurd? Om te kunnen
sturen is gekozen uit te gaan van thema’s binnen het 3P model. People, Planet, Profit.
Ofwel, zoeken naar de meest waardevolle
balans tussen mens, milieu en kosten, voor nu

en voor toekomstige generaties. Duurzaamheid is het meest gebaat bij een wijde blik, het
zoeken naar synergie. Hiervoor moet buiten de
‘formele’ projectkaders worden gekeken; de
kansen liggen op organisatieniveau en bij uitwerking in projecten door een ondernemersgeest.
De thema’s zijn stuurinstrumenten. Er kan per
type ontwerp/soort systeem de nadruk worden
gelegd op één of meer thema’s waar de meeste
waarde, meeste kansen, minste risico’s te
halen zijn. Zo is energiebesparing voor spoorwegen meer relevant dan voor vaarwegen. Per
soort project kan worden aangegeven op welk
thema de meeste kansen liggen. Bijvoorbeeld
de verlichting van wegen, de arbo-omstandigheden bij straatwerk, de sociale omstandigheden
bij inkopen van natuursteen, enz. enz. Op organisatieniveau kan dan een inschatting worden
gemaakt in hoeverre aan de thema’s invulling
wordt gegeven en of bijvoorbeeld de klimaatdoelen worden gehaald. Zo leg je expliciete
relaties tussen landelijke akkoorden, regionale
en gebiedsbelangen, sectorale ambities, de
organisatiedoelen en haalbare projectdoelen.

Figuur 4. Specificeren, één stap in het iteratieve proces
Specificatie

Specificatie

Specificeren
Input

Probleem +
oplossingsruimte

Ontwerpen

Analyseren

Structureren
en alloceren

Output

Oplossing +
marge

Verifiëren / valideren
Iteratief specificatieproces
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Een voorbeeld
Energie (energieverbruik en duur
zame energieopwekking) kan een
belangrijk thema voor een organisatie
zijn. Bijvoorbeeld omdat er veel technische
installaties zijn die energie verbruiken.
Voor de reconstructie van een sluis
complex is een doelstelling vanuit het
energiethema geformuleerd:
‘Het sluiscomplex dient zodanig te
worden herontworpen dat het energie
verbruik met 40% afneemt ten opzichte
van de huidige situatie.’
Hierbij wordt als verificatiemethode de
‘ontwerpberekening’ toegepast. Hieruit
moet de haalbaarheid van de doelstel
ling worden getoetst.
Er wordt vervolgens onderzocht waar
de meeste kansen liggen om het energie
verbruik te verlagen. Dit is in de verlich
ting en de aansturing van beweegbare
delen (sluisdeuren). Dit leidt vervolgens
tot ontwerpdoelen om de beweging
van de sluisdeuren zo energievriendelijk
mogelijk te maken. De eis voor de bewe
ging van de sluisdeuren wordt dan bij
voorbeeld:
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‘Het openen en sluiten mag niet meer
energie kosten dan 90% van de huidige
situatie.’
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Bewaakt moet worden prioriteiten te
stellen om winsten te behalen op de
meest kansrijke thema’s zonder andere
thema’s te verslechteren. Dit doe je door
een variantenafweging te maken op alle
relevante thema’s zoals materiaalgebruik
en veiligheid. Een dergelijke afweging is
uitgewerkt in het uitgebreidere voorbeeld
‘Zuiveren van afvalwater voor nieuwe
woonwijk’. Hierbij wordt de afweging
gedaan door middel van een trade off
matrix. De meest duurzame variant (lees:
de meest uitgebalanceerde variant op de
3P’s) die uit de afweging komt, wordt
gekozen en verder uitgewerkt. Dit kan
bijvoorbeeld een deur zijn waarbij de
wrijving met de ondergrond wordt
geminimaliseerd.

Figuur 5. Duurzaamheidsakkoorden vertaald naar
projecteisen
(Inter)nationaal en regionaal

Sector

Organisatie

Projecten

akkoorden

ambities

doelen

thema-eisen

Om inzicht te krijgen in belasters en kansen
per thema en per (sub)systeem kan gebruik
worden gemaakt van de publicatie ‘Focus
op duurzaamheid in het gww-aanbestedingstraject, een verkenning’ [3].
Welke thema’s zijn er en hoe kan ermee
worden gewerkt?

De thema’s zoals genoemd in het verkennend
rapport ‘Focus op duurzaamheid’ [3] zijn voornamelijk gericht op de ‘Planet’ P, ofwel de
milieukant. Bij het laatste thema uit dit rapport
‘leefomgeving’ ligt de nadruk meer op de
‘People’ P, de mens, meer in het bijzonder
de gezondheid van de mens. Het zijn thema’s
waar in infraprojecten eisen kunnen worden
gesteld omdat ze in de directe beïnvloedingssfeer zitten van publieke opdrachtgevers.
Andere ‘People’-thema’s zijn ogenschijnlijk
minder eenvoudig te beïnvloeden op organisatie/projectniveau, hoewel er goede voorbeelden zijn dat het wel kan.
De ‘Profit’-thema’s worden ingezet om keuzes
af te wegen op de waarde die men ervoor over
heeft. Meest valide is een beoordeling op
waarde op lange termijn, kostenafweging in
levenscycli.
Planet: De milieukant uitgewerkt in thema’s

Die Planet-thema’s zijn:
• Energie
tempo afname gebruik, aandeel duurzame
energie, enz.;

People: De sociale kant, hoe gaan we
ermee om?

Er zijn thema’s benoemd die net zoals de Planetthema’s als sturingsinstrument kunnen worden
ingezet. Deze thema’s zijn:
• Veiligheid & gezondheid
externe veiligheid, sociale veiligheid en
verkeersveiligheid, arbeidsomstandigheden;
• Leefbaarheid
sociale samenhang, landschap, cultuur en
historische waarden, bereikbaarheid en toegankelijkheid.
2

Duurzaamheid specificeren met behulp van thema’s van de 3 P’s

Aan deze thema’s kan inhoudelijk invulling
worden gegeven in het specificatieproces als
sturingsmiddel, zoals beschreven in het kader
‘Een voorbeeld’. Enkele thema’s, met name
het thema leefomgeving, beperken zich niet
tot het milieu, maar betreffen tevens de mens
(People). Bijvoorbeeld in het geval van geluidhinder, wat over de gezondheid van mensen
gaat, niet van planten. De indeling is een praktische keuze, geen sluitende.

Deze thema’s zijn veelal geregeld in wet- en
regelgeving, bijvoorbeeld de Arbowet. Daarnaast zijn normen en publicaties beschikbaar
voor onderwerpen als verkeersveiligheid, toegankelijkheid OV, enz. Maar dit beperkt zich
(veelal) tot Nederland en/of de EU. Een van
de ingewikkeldste problemen hierbij is dat
bij bijvoorbeeld winning van grondstoffen of
productie van materialen de arbeidsomstandigheden niet overal voldoen aan internationale
arbeids- en mensenrechtenverdragen. Hiervoor zijn binnen het programma Duurzaam
Inkopen sociale voorwaarden geformuleerd
die als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden
worden toegevoegd aan de contractbepalingen.
De overheid stimuleert hiermee haar opdrachtnemers om zich in te zetten voor het voorkomen/
oplossen van schendingen van internationale
arbeidsnormen en mensenrechten in de internationale productieketen. De systematiek voor
de toepassing van deze sociale aspecten is uitgewerkt in een handleiding. Deze is te vinden
op de website http://www.pianoo.nl/dossiers/
duurzaam-inkopen/sociale-voorwaarden2.

3

• Klimaat
CO2-uitstoot, uitstoot overige broeikasgassen, klimaatadaptatie;
• Materialen & grondstoffen
verbruik van schaarse grondstoffen, schadelijke stoffen, afval en lifecycle;
• Water & bodem
waterverbruik, waterverontreiniging,
bodemverontreiniging, bodem- en oppervlaktewatersystemen;
• Natuur & ruimte
biodiversiteit, landschap, ruimtegebruik;
• Leefomgeving
luchtkwaliteit, geluidhinder, overige hinder.

Profit: De ondernemende kant, op waarde
sturen

De Profit P wordt ingezet om keuzes af te
wegen op de waarde die men ervoor over
heeft. Profit kent een aantal thema’s, zoals:
• financiële haalbaarheid;
• budget/beschikbare gelden/subsidies;
• beheer en onderhoud;
• concurrentie;
• werkgelegenheid;
• organisatie en capaciteiten.
Sturen op waardecreatie (door middel van de
thema’s) verbetert de kans op draagvlak en
financiering. Meest valide is een beoordeling

Op moment van publicatie is dit staand beleid in voorbereiding.
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Balans zoeken
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De thematische indeling draagt bij aan het
zoeken van de balans, het juiste evenwicht tussen projecten en in projecten. Organisatieambities worden vertaald in een evenwichtige
balans tussen projectdoelen. Het ene project
focust op thema x, het andere op y en z. Het
een wat meer, het andere wat minder. Samen
wordt de ambitie gehaald. Belicht vanuit het
brede duurzaamheidsperspectief en het systeemdenken kan synergie worden gevonden
tussen projecten. Dit levert kansen op voor
projecten en organisaties. Denk aan warmtekoudeuitwisseling tussen een ijsbaan en de
omliggende gebouwen [16].
Belicht vanuit het specificatieproces worden
vervolgens afwegingen gemaakt waarbij kosten een belangrijke, zo niet vaak de meest
belangrijke rol vervullen. Veelal betreft dit
dan slechts de investeringskosten en wordt
geen rekening gehouden met beheerkosten
over de lifecycle. Deze aanpak is vanuit het
duurzaamheidsperspectief niet de juiste. Er
dient een balans te worden gezocht tussen
milieu, mens en kosten om zodoende de meest
waardevolle oplossing te zoeken, uiteraard
wel betaalbaar. In het specificatieproces worden varianten vergeleken met elkaar. Op dat
moment wordt die afweging gemaakt. Er moet
dan minimaal de volgende parameters worden
vergeleken:
1 de duurzaamheidsthema’s waarop wordt
gefocust (kansrijke);
2 de overige duurzaamheidsthema’s
(als controle);

Figuur 6. Van organisatiedoelen naar projecteisen en
interactiekansen (voorbeeld)
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op waarde op lange termijn, kostenafweging
in levenscycli. Dit kan met een waardebeoordeling in een specificatieproces (trade off), of
een waardeafweging in een aanbestedingsproces (gunnen op waarde).

F

% verhoging
2

Hergebruik

A
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3 de kosten, zowel investeringskosten als
levensduurkosten.
Aanvullend dient te worden nagedacht over
parameters als kansen en risico’s, haalbaarheid, maakbaarheid, klantvoorkeur, vormgeving, enz.
De afweging kan gevoelsmatig worden
gemaakt, maar ook meer analytisch worden
bepaald. Beide zijn belangrijk.

4

Eisen vertalen naar een ontwerp
en dit beoordelen

De kwaliteit van het iteratieve specificatieproces wordt continu bewaakt door verificatie
en validatie (V&V). Voorafgaand aan ontwerpkeuzes wordt een V&V-plan gemaakt.
Na de keuze van een ontwerp(concept) wordt
de kwaliteit getoetst door de V&V-plannen uit
te voeren. In aanbestedingstrajecten gaat het dan
om toetsen op gunningscriteria en na gunning
over het toetsen van het contract (systeemgerichte contractbeheersing en/of kwaliteitszorg).
Maar hoe kun je het duurzaamheidscriterium
toetsen? Welk instrument toetst welk thema?
Figuur 7. Continue bewaking ontwikkelfase door verifi
catie & validatie
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iteratieve
ontwikkelfase

Op de toepassing van enkele technieken gaan
we verder, maar weliswaar beperkt, in. Aanvullend op dit infoblad is een overzicht van
bestaande instrumenten in ontwikkeling bij
Doorontwikkeling Duurzaam Inkopen. Hierop
is informatie beschikbaar over de toepasbaarheid in aanbestedingen.

Beoordelen van milieuaspecten

Zijn grondstoffen en materialen duurzaam?
Zijn ontwerpen niet overgedimensioneerd?
Hoe zit het met energieverbruik, met CO2uitstoot, met waterverbruik, enz. enz.? In dit
kader worden diverse instrumenten gebruikt.
Voor wegengeluidhinder wordt bijvoorbeeld
de Cwegdek-methode toegepast, waterkwaliteit
kan worden gemeten, op het watergebruik kan
worden ontworpen. Ook is voor een duurzame
gebiedsontwikkeling een keurmerkmethodiek
ontwikkeld.
Voor het thema ‘grondstoffen en materiaalgebruik’ is een levenscyclusbenadering
belangrijk. Welke grondstoffen worden
gebruikt en in hoeverre vindt uitputting
plaats? Hout groeit weer aan, basalt en koper
niet. Het ene hout groeit wel minder snel dan
het andere.
Zijn materialen en grondstoffen herbruikbaar?
Zo ja, hoe hoogwaardig herbruikbaar zijn ze?
Hoe hoogwaardiger herbruikbaar, hoe meer
levenscycli een product kan worden toegepast
in dezelfde functionaliteit. Denk aan hergebruik
van asfalt in asfalt, hergebruik van straatstenen
als straatsteen. Ofwel: kan een product worden
gebruikt van wieg tot graf, van wieg tot een
andere wieg, of van wieg tot dezelfde wieg
(Cradle to Cradle)? De Cradle to Cradle-stroming geeft een nieuwe impuls aan dit gedachtegoed.
Om de juiste waarde uit te rekenen, worden
empirische en probabilistische milieugerichte
levenscyclusberekeningen gemaakt. Deze zijn
niet eenvoudig. Een praktische toepassing
hiervan is de DuboCalc rekenmethode. DuboCalc is een rekenmethode voor het kwantificeren
van milieueffecten. Door middel van een levenscyclusanalyse berekent het alle relevante milieu15

effecten van materiaal- en energieverbruik
gedurende de totale levensloop van een bouwwerk. De effecten worden vertaald naar MilieuKostenIndicatoren.
Maar, is er nauwkeurig ontworpen, is er geen
sprake van overdimensionering? Overdimensionering leidt immers tot meer gebruik van
materialen en daarmee tot een minder duurzame constructie. Hiervoor is geen methodiek
beschikbaar, wel kennis! Een goede ontwerper
kan – mits goed aangestuurd – zorgen voor
precieze robuuste ontwerpen die voldoen aan
alle eisen, bijvoorbeeld op constructieveiligheid
en vormgeving, maar niet zijn overgedimensioneerd. Een relevante vraag dus in de constructieve ontwerpfase.
De CO2-prestatieladder is gericht op het thema
‘klimaat’. Het is een methode die bedrijven
stimuleert de eigen CO2-productie te kennen
en te verbeteren. Er wordt gewerkt met certificatieniveaus waarop de aanbiedende partij
presteert met betrekking tot de CO2-footprint.
Afhankelijk van het niveau wordt een korting
gegeven in het aanbestedingstraject. Hierdoor
maakt een duurzaam opererend bedrijf meer
kans.
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Beoordelen van mens (People) aspecten
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De People-component kan op diverse manieren
worden ingevuld (zie hoofdstuk 3). Binnen het
programma Duurzaam Inkopen is gekozen voor
een focus op internationale arbeidsnormen en
mensenrechten waarbij generieke en aanvullende normen worden onderscheiden. De generieke normen bestaan uit de fundamentele
arbeidsnormen van de International Labour
Organisation (ILO) en mensenrechten.
De aanvullende normen bestaan uit normen
betreffende werkuren, Veiligheid & Gezond-

heid (V&G) op de werkplek, loon/leefbaar
inkomen of eerlijke handelsnormen. De generieke normen zijn, mits proportioneel, toe te
passen bij alle productgroepen. De aanvullende
gelden voor een beperkt aantal producten. Voor
onze sector zal dit gaan gelden voor natuursteen.
De sociale aspecten worden als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden meegenomen in de aanbesteding. Dit betekent dat ze geen rol mogen
spelen in de selectiefase. Bij iedere aanbesteding zal getoetst moeten worden aan het proportionaliteitsbeginsel om te bepalen of de
sociale voorwaarden toepasbaar zijn.
Voor de aanpak van de sociale aspecten wordt
aangesloten bij de praktijk van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. De risico’s zijn vaak
onbekend en moeilijk te achterhalen vanwege
de mondialiteit. Van leveranciers kan een
redelijke inspanning worden verlangd om de
sociale voorwaarden in eigen bedrijf en keten
toe te passen. Leveranciers kunnen zich aansluiten bij keteninitiatieven op hun productieketen. Voor inkopen geldt een trapsgewijze
risicobenadering:
1 Risico’s afgedekt door keteninitiatieven
(lijst keteninitiatieven);
2 Bij geen risico voorzien kan de leverancier
dit simpelweg verklaren;
3 Bij risico’s voorzien of onbekend geldt een
inspanningsverplichting voor de leverancier.
In alle gevallen wordt uitgegaan van eigen
verantwoordelijkheid (high trust) en goed
omgaan met signalen, bijvoorbeeld uit media
of van maatschappelijke organisaties. Goed
omgaan met signalen is de grondslag voor een
veranderende aanpak.

5

Voorbeeld: ‘Zuiveren van afvalwater

voor nieuwe wijken’ (samenvatting)
In het (overigens fictieve) voorbeeld
bouwt een gemeente aan een nieuwe
woonwijk. De nieuwe wijk en het
industriegebied maken dat er wat betreft
het afvalwater extra capaciteit nodig is; de
huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie
(RWZI) kan dat niet aan. Het waterschap
beheert in combinatie met de gemeenten het
transportstelsel van afvalwater en regenwater.
Dit water wordt door het waterschap gezuiverd alvorens het afgevoerd wordt naar het
oppervlaktewater. Het waterschap heeft,
samen met de gemeente, de taak dit capaciteitsprobleem op te lossen tegen de laagste maat-

schappelijke kosten. Er wordt een SE-proces
beschreven met duurzaamheid als rode draad.
Vanuit de organisatieambities op duurzaamheid en thematische doelen wordt een aantal
varianten afgewogen en een voorkeursalternatief aangeboden. Door het expliciet werken,
het zien van gezamenlijke doelen en de inbreng
van deskundigheid worden doelgerichte en
kansrijke ontwerpen beoordeeld en afgewogen
op de parameters die ertoe doen.
Zie voor het integrale voorbeeld de website
www.crow.nl/specificeren
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Voorbeeld behorend bij CROW-infoblad ‘Specificeren van duurzaamheid’

Zuiveren van afvalwater
voor nieuwe woonwijk

Binnen de gemeente wordt gebouwd aan een nieuwe woonwijk.
Dit is nodig omdat er veel nieuwe bewoners zullen worden aan
getrokken vanwege het nieuwe industrieterrein met veel verwachte
bedrijvigheid en werkgelegenheid. De nieuwe wijk en het industrie
gebied maken dat er wat betreft het afvalwater extra capaciteit
nodig is; de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) kan
dat niet aan.

Dit is een fictief voorbeeld, bedoeld om te enthousiasmeren en de methodiek te verduidelijken zoals die
wordt gepresenteerd in het infoblad Specificeren van
duurzaamheid. Het moet niet gezien worden als de
nieuwe standaard voor een dergelijk probleem. De
kosten zijn niet berekend, maar geschat. Problemen als
deze zijn steeds specifiek en locatieafhankelijk.

Probleemstelling

Doelstelling

De huidige zuiveringscapaciteit (zuiveren vuil) van
de RWZI is onvoldoende voor zuivering van het
afvalwater van de gemeente bij uitbreiding met
nieuwe wijken. De wijk en het industrieterrein wor
den eerder gerealiseerd dan was geprognosticeerd.
Hierdoor is dit niet meegenomen tijdens de bouw
van de bestaande RWZI.

Zorg dragen voor voldoende zuiveringscapaciteit
behorend bij de uitgebreide gemeente.
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Probleemeigenaar, belicht vanuit publieke taken
waterkwaliteit
Het waterschap beheert in combinatie met de
gemeenten het transportstelsel van afvalwater en
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regenwater. Dit water wordt door het waterschap
gezuiverd alvorens het wordt afgevoerd naar het
oppervlaktewater. Dit is de beek Meerltje, vlakbij de
zuiveringsinstallatie. Het waterschap heeft samen
met de gemeente de taak dit capaciteitsprobleem op
te lossen tegen de laagste maatschappelijke kosten.
De gemeente is zorgdrager van het aanvoeren van
het vuilwater via het rioolstelsel. Ook hiervan is de
capaciteit onvoldoende. Dit probleem kan echter
direct worden opgelost omdat de gemeente geschei
den rioolstelsels kan voorschrijven (afkoppelen van
regenwater). Op deze manier hoeft er geen uitbrei
ding va het centrale rioolstelsel richting de RWZI
plaats te vinden. Het probleem beperkt zich dus
tot een zuiveringsprobleem. Dit proces is kritisch
van aard door de verhouding van stikstof, fosfaat en
chemisch zuurstof verbruikende componenten (czv).
Probleemeigenaar 1: het waterschap
Probleemeigenaar 2: de gemeente

Vooronderzoek
Het waterschap start een onderzoek hoe dit probleem
op te lossen. Doel van het onderzoek is om te komen
tot een advies voorkeursalternatief. Dit alternatief
dient goed onderbouwd te worden. Er worden desk
studies uitgevoerd met als belangrijkste kennisbron
de publicaties van de landelijke brancheorganisatie
STOWA. Doelstelling (1e fase onderzoek): voorkeurs
alternatief adviseren aan het bestuur van het water
schap.
De onderzoekers kijken primair naar het capaci
teitsprobleem, maar dienen tevens rekening te hou
den met aanpalend beleid (o.a. duurzaamheid,
beheersbaarheid en onderhoudbaarheid). In dit
voorbeeld wordt verder uitsluitend ingegaan op
invloeden op het project vanuit het aspect duur
zaamheid, waarvan het beleid is vastgelegd in het
klimaatakkoord. Beide probleemeigenaren geven
gezamenlijk aan hoe zij hun ambities het beste kun
nen vertalen in projectdoelstellingen.

Probleemeigenaar 1, het waterschap
Het waterschap heeft diverse initiatieven en afspra
ken omarmd die helpen de landelijke doelstellingen
voor klimaatverbetering en klimaatadaptatie te reali
seren. Concrete thema’s in het klimaatakkoord zijn
energiebesparing, energieopwekking, duurzame
mobiliteit, klimaatadaptatie en mitigatie.
Het klimaatakkoord is door het waterschap per
thema inclusief doelstellingen ondergebracht bij de
verschillende processen. De proceseigenaren heb
ben aangegeven waar (welke projecten) zij mogelijk
heden zien de doelstellingen te realiseren.
Het proces ‘assetmanagement’ heeft per thema keuzes
gemaakt voor de invulling, dit is onder andere:
zoveel mogelijk gebruikmaken van duurzame energie
bronnen.
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Het proces ‘beheer afvalwaterketen’ heeft energie
opwekking uit restmateriaal als primair proces (slib
als biomassa), opwekking door zon en windenergie
als invulling.

Probleemeigenaar 2, de gemeente
De gemeente stuurt aan op duurzame wijken en
industriegebieden als beleid vanuit het klimaat
akkoord. Hierbij wordt gefocust op vermindering
van energieverbruik en daarmee verlaging van CO2uitstoot. De strategie bij nieuwbouw is gericht op
absolute verlaging van energieverbruik (isolatie
e.d.) en optimaal gebruik van duurzame energie
bronnen. Dit beleid wordt opgepakt in samenwer
king met de projectontwikkelaar van de wijk.

Vooronderzoek naar oplossingsrichtingen
Het vooronderzoek wordt gestart naar oplossings
richtingen. Als eerste wordt een technologie-inven
tarisatie gemaakt. Vanuit de systeemanalyse wordt
gekeken naar het gehele proces van (vuil)bron tot
beek. Onderscheid wordt gemaakt tussen het aan
voerproces (van bron tot RWZI) en het zuiverings
proces (van RWZI tot beek). Ook wordt gekeken naar
aanpalende systemen waarbij mogelijke combina
ties te maken zijn. De verschillende opties zijn:
1 Capaciteit RWZI uitbreiden
a	Fysieke uitbreiding met een 2e zuiveringsstraat
b	Zuiveringsproces aanpassen voor meer capaciteit
c Regelingen aanpassen
2	Aanvoerproces veranderen zodat gewerkt kan
worden met de huidige capaciteit
a	Decentraal zuiveren van afvalwater
		 i Bij de vuilbron
		 ii	Door een decentrale RWZI vlakbij de bron
b	Afvoeren naar andere bestaande installatie
c	Regenwater afkoppelen van bestaande bouw
elders
De uitwerking van de opties leidt tot een aantal vari
anten. Elke optie kent z’n kansen, beperkingen en
raakvlakken met het proces en omgeving. De ideeën
komen uit een brainstormsessie vanuit diverse vakge
bieden. Vanuit de ideeënstroom worden eerste con
clusies getrokken en gereduceerd tot een aantal vari
anten, die overblijven om verder te onderzoeken.

Genereren
opties

Uitwerken
varianten

Maken
ontwerp
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1.a.1	Voor een normale uitbreiding (in het horizon
tale vlak) is de ruimte beperkt. Aanpalende
gebouwen zouden gesloopt moeten worden.
De gebouwen zijn nog redelijk nieuw en
zouden ook herbouwd moeten worden.
→	Deze optie vervalt in eerste instantie van
wege de te grote investering en kapitaal
vernietiging.
1.a.2	Een tweede straat bouwen ‘op’ de huidige is
een nieuw idee. Het is een uitbreiding in het ver
ticale vlak. Civieltechnisch lijkt dit mogelijk,
hoewel de belastbaarheid van de fundering nog
onderzocht moet worden. De investering is wel
groot en de risico’s zijn (nog) onbekend, het is
nooit eerder gedaan. Er wordt wel verwacht dat
extra energie verbruikt zal moeten worden
voor het oppompen van het influent (vuil) naar
de straat. Dit is strijdig met de doelstellingen
van het waterschap (energiebesparing).
→	Dit idee wordt opgenomen als mogelijke
variant.
1.b.1	Een ander innovatief biologisch zuiverings
proces kiezen dat beter met onbalans kan
omgaan wordt onderzocht (bijvoorbeeld een
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deelstroombehandeling). Een ander biologisch
proces blijkt wel mogelijk, maar hiervoor moet
de betonnen architectuur van de RWZI worden
aangepast. Dit levert vrijwel zeker een pro
bleem op tijdens de bouw. Het riool kan
immers niet uitgezet worden en de kosten van
de extra tijdelijke voorzieningen zullen enorm
worden.
→ Dit idee vervalt in eerste instantie vanwege
de risico’s en de onmogelijkheid om deze
aanpassing tijdens bedrijf uit te voeren.
1.b.2	Een andere innovatieve optie die onderzocht
wordt is de voorscheiding die nu door middel
van bezinking plaatsvindt, te veranderen door
middel van een hoogrendement mechanische
scheiding met microzeven. Bij toepassing zou
de biologie veel minder belast worden met czv,
wat de onbalans voor een groot deel opheft en
daarmee de capaciteit doet toenemen. De kosten
lijken mee te vallen i.v.m. de beschikbare
ruimte op de locatie.
→ Dit idee wordt opgenomen als mogelijke
variant.

Overzicht van RWZI
met beeld van
betonnen architectuur
(1.b.1.)
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1.c.1	Een voor de hand liggende mogelijkheid is
het aanpassen van diverse regelingen die de
onbalans met de huidige middelen probeert
te verkleinen. Deze mogelijkheid is echter in
het verleden al volledig benut, waardoor er
geen extra ruimte meer over is.
→ Dit idee vervalt hiermee.
2.a.i	Het proces is kritisch door de verhouding van
stikstof, fosfaat en czv. Onderzoek naar ver
betering van de verhouding door afkoppelen
van specifieke bronnen toont aan dat de bron
nen diffuus van aard zijn en deze optie dus niet
mogelijk lijkt. Er zijn geen specifieke bronnen
die afgekoppeld kunnen worden en anders
aangepakt. Een mogelijkheid is nog om de hele
nieuwe woonwijk van chemische toiletpotten te
voorzien. Wat betreft het industriegebied is nu
geen sprake van een bijzondere bron. Er wordt
een bespreking met de gemeente gepland
inzake de chemische toiletpotten. Wellicht dat
dit tot een gedeeltelijke oplossing leidt (capaci
teitsvraag daalt, maar is nog steeds te hoog,
tevens geen buffer).
	Er wordt een onderzoek opgevraagd van de
gemeente naar de te verwachten ontwikkelin
gen van het industriegebied en woonwijk.
N.a.v. deze prognoses zal het ontwerpuitgangs
punt (capaciteit) eventueel worden bijgesteld.
→ De optie wordt niet meegenomen als vari
ant; wel worden de onderzoeken gebruikt
om de ontwerpuitgangspunten aan te pas
sen indien relevant.
2.a.ii	Het probleem zou ook aangepakt kunnen wor
den door het plaatsen van een kleine zuivering
vlak bij de bron. De kosten van kleine zuive
ringen blijken altijd een veelvoud te zijn van
grotere centrale zuiveringen; door te werken
met andere materialen en de verrekening van
minder transportkosten wordt gepoogd deze
kosten omlaag te brengen. In dit project waren
de bedrijven die zich op het industrieterrein
gaan vestigen echter nog niet bekend, terwijl
de gemeente al wel een kant-en-klare infra
structuur wil aanbieden ten tijde van de ople
vering van het terrein. Hierdoor valt deze optie
af aangezien kleine RWZI’s geen mogelijkheid
hebben om onbalans in de aanvoer op te van
gen. Bij wisseling van grote bedrijven is dit
echter niet te voorkomen.
→ Deze optie vervalt in eerste instantie van
wege de te grote investering en het niet
kunnen opvangen van onbalans.
2.b.1	Het regenwater van de nieuwbouwwijk en het
industrieterrein zal door gemeenteverordening
afgekoppeld worden, waardoor er geen uitbrei
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ding nodig is in het centrale rioolstelsel richting
de centrale zuivering.
→ Gescheiden stelsel is uitgangspunt voor
ontwerp;
→ Geen rioolaanpassing;
→ Ontwerpuitgangspunt capaciteit aanpassen.
2.b	Een aanpalende installatie in de gemeente
Boven Meerle heeft overcapaciteit. Deze instal
latie is in ook het beheer van waterschap Lazuur.
De mogelijkheid wordt onderzocht om een
deel van het influent te verpompen naar deze
centrale. Hiervoor moet een investering wor
den gedaan. De parameters kosten en energie
verbruik worden bepalend voor de keuze. De
investering zal naar verwachting hoog uitval
len in verband met de slappe grond, waardoor
de persleiding moet worden onderheid.
→ Deze optie wordt onderzocht, hoewel de
verwachte energie- en kostenbalans niet
goed zal zijn.
2.c	Er zijn geen plannen bij de gemeente die het
mogelijk maken om zonder al te grote investe
ringen wijken af te koppelen (gescheiden stel
sel). Als er nu plannen gemaakt zouden worden,
zou de planning het probleem worden. Overi
gens heeft dit ook onvoldoende effect op de
hoeveelheid vuil (influent).
→ De optie vervalt vanwege te lage slaag
kansen en te lage positieve effecten op de
gestelde termijn.

Resultaten
Resultaten voorstudie in opties die meegenomen
worden als variant:
1.a.2 een tweede straat bouwen ‘op’ de huidige;
1.b.2	veranderen balans biologie door hoog-rende
ment mechanische scheiding met microzeven;
2.b verpompen naar de RWZI in Boven Meerle.

Tweede-faseonderzoek, variantafweging
De drie varianten worden verder onderzocht en ten
opzichte van elkaar afgewogen door middel van een
trade off matrix. Eerst worden de bepalende parame
ters waarop een keuze gemaakt wordt, vastgesteld.
Deze zijn in dit geval:
•	kosten, zowel investerings- als lifecyclekosten;
•	risico’s, met name de technische bij innovaties
die niet eerder in de praktijk zijn gebracht;
•	kansen, met name de mogelijkheden tot nieuwe
innovaties die duurzaam zijn en kostenbesparend
voor alle publieke stakeholders;
•	duurzaamheid, in dit geval gericht op het thema
energiebesparing, maar tevens alle andere aspecten;
•	uitvoerbaarheid, (plan)technische haalbaarheid
(beheer- en onderhoudbaarheid) en bestuurlijke
haalbaarheid.
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Trade off matrix (conceptueel 1e ronde zonder analyses)



1.b.2
Microzeven toepassen

2.b
Verpompen naar een andere RWZI
(in boven Meerle)

Samenvatting aanpassing Waterniveau verhogen door bakken
(wat is nodig?)
te verhogen.
Tijdelijke maatregel treffen tijdens
verbouw

Plaatsen van microzeef. Hiermee
wordt de helft van het czv verwijderd.
Tijdelijke voorziening. Het bouwen
kan plaatsvinden tijdens bedrijf.

Nieuwe aansluiting maken met
pompinstallatie van nieuw indus
trieterrein naar RWZI Boven
Meerle

Investeringskosten

€ 12 miljoen + € 2 miljoen voor
tijdelijke voorziening

€ 10 miljoen

€ 1 miljoen per km, afstand = 13 km.
Pompstation = € 4 miljoen

Lifecyclekosten*

Beton afschrijving over 20 jaar
(is einde levensduur totale zuivering).
Onderhoud is verwaarloosbaar.
Risicopost voor scheurvorming:
LCC = € 700.000/jr.

Afschrijving in 20 jaar (is einde levens
duur totale zuivering).
Onderhoud: circa € 100.000 per
jaar (incl. risico’s) = € 2 miljoen.
Energieopbrengsten + minder
energieverbruik in bestaande
zuivering: € 100.000/jr.
LCC = € 500.000/jr.

Afschrijving buizen in 30 jaar.
Afschrijving pompstation gemiddeld
(15 jaar).
Onderhoud pompstation + buizen =
€ 200.000/jr.
LCC = € 850.000 + € 200.000 =
€ 1,5 miljoen/jr.

Risico’s techniek

-	Fundering faalt, breken, scheuren,
lekken
-	Tijdelijke situatie is wellicht
onoverbrugbaar
-

-	Niet veel ervaring

-

-	Blijkt in pilots geen probleem

-	Bestuurlijk wellicht lastig, planning
in gevaar
-

Kansen techniek
Kansen duurzaamheid

?

Techniek microzeven levert mogelijk ?
brandstof op. Dit zou gebruikt
kunnen worden voor verwarming
van de woonwijk

Energiebesparing

T.o.v. negatief, geen i.v.m. hogere
opvoerhoogte

++

––

Uitvoerbaarheid

0/–

0/–

+

Parameter

Variant 1.a.2
Een tweede straat bouwen
‘op’ de huidige

Risico’s planning
Risico’s overig

-	Effect vrij grote bandbreedte

Keuze

x

Motief

Vanwege mogelijkheid om probleem
op te lossen en ook nog energie op
te wekken

* Kostenraming is rudimentair

Conclusie
De variant met microzeven wordt geadviseerd als
voorkeursalternatief. De redenen hiervoor zijn de
kosten, en de mogelijkheid om de nieuwbouwwijk
en (een deel van) het industrieterrein te verwarmen
met restwarmte van het microzeefsel.
Gezien de weinige ervaring wordt nog nader onder
zoek verricht voordat het advies wordt uitgebracht.
De resultaten van dit onderzoek zijn positief. De
onderzoeksresultaten en het advies worden gegeven
aan het waterschapsbestuur. Deze gaat met de
gemeente in overleg vanwege de energieopwekking.
Dit past prima bij het klimaatbeleid van de gemeente,
dat gericht is op duurzame wijken en het gebruik
van duurzame energiebronnen.
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Beheersen van het aspect
duurzaamheid bij faseovergangen
…zodat kansen worden geoptimaliseerd en aan doelstellingen wordt voldaan.

Toelichting

Startfase, de planvoorbereiding

Vanaf een initiatief voor een project worden beslissingen genomen die het aspect duurzaamheid beïnvloeden. Er worden doelstellingen geformuleerd en ontwerpkeuzes gemaakt in een iteratief proces, van
planvoorbereiding naar definitief ontwerp, de ontwikkelfase. De ontwikkelfase is maatgevend voor de duurzaamheid van het uiteindelijke bouwwerk; in deze fase
worden de ontwerpkeuzes gemaakt. Deze ontwikkelfase kenmerkt zich door faseovergangen, zowel
intern tussen vakdisciplines als door aanbestedingen.
Faseovergangen dienen goed beheerst te worden.
Systems Engineering (SE) biedt daar handreikingen
toe. Het SE-proces wordt continu geborgd door
verificatie&validatie, het streven naar kwaliteitsbeheersing en goede communicatie tussen vraagsteller en antwoordgever. Ter aanvulling van deze beheersing is een
vragen- en actielijst ontwikkeld die gebruikt kan worden
bij faseovergangen. Doel is de aandacht op het aspect
duurzaamheid vast te houden, de oorspronkelijke doelstellingen in het oog te houden, kansen in beeld te brengen en afwijkingen expliciet te verantwoorden. Het
effect is dat het aspect duurzaamheid goed geborgd is.

Hierbij wordt het initiatief uitgewerkt in een plan.
Veelal is sprake van ruimtelijke ordeningsvraag
stukken en daarbij behorende bestuurlijke processen
zoals tracékeuze, milieueffectrapportages, enzovoorts.
In deze fase is het zaak het project de juiste kant op
te sturen betreffende de ambitie van de organisatie.
Ook is er juist in deze fase de gelegenheid te kijken
naar win-winsituaties door samenwerkingsverban
den met andere projecten en ontwerpoptimalisatie.
In deze fase wordt de scope bepaald, die in een later
stadium moeilijker te wijzigen is. De vragen die ten
minste moeten worden beantwoord, zijn:
•	Wat is de ambitie van de organisatie betreffende
duurzaamheid?
•	In hoeverre is deze ambitie toebedeeld aan dit
project en is dit haalbaar?
•	Zijn er mogelijkheden om de ambitie te verhogen
dan wel te laten slagen door een ander perspectief
op het project? Denk bijvoorbeeld aan nieuwe
technieken, samenwerkingsverbanden met
andere projecten of procesoptimalisatie.
→	Stel projectdoelen wat betreft duurzaamheid vast.

Erosie van de
duurzaamheidsambitie
voorkomen

Beleid

Voorkomen
‘ambitie erosie’

Potentiële
afname ambitie

Plan

Ontwikkel
(iteratief)
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Vragen en acties

Vragen en acties

Vragen en acties

Laag

Vragen en acties

Hoog

Ambitie

Realisatie

Gebruik

Fase

1e faseovergang, van planvoorbereiding naar
ontwikkeling
Op het moment van overdracht van planvoorbereiding
naar realisatie moeten ten minste de volgende vragen
beantwoord worden:
•	Wat was de aanvankelijke ambitie voor duur
zaamheid bij de start van de planstudiefase?
•	Op welke wijze is het duurzaamheidsbeleid van
de organisatie in het project vertaald?
•	Waar zit, gezien vanuit de fase planstudie, de
oplossingsruimte om meerwaarde op het aspect
duurzaamheid te creëren?
•	Van welke mogelijke maatregelen met betrekking
tot duurzaamheid is in de planstudiefase vastge
steld dat deze niet realiseerbaar zijn?

Tussentijdse faseovergangen, iteratief specificeren en
ontwerpkeuzes maken
In dit proces worden verdere ontwerpkeuzes gemaakt.
Dit kan een intern proces zijn waarbij de opdracht
gever zelf (eventueel met hulp van een ingenieurs

1 CROW-infoblad ‘Specificeren van duurzaamheid’ is gerelateerd aan
CROW-publicatie 289
‘Handboek specificeren’.
Dit handboek is gebaseerd op Systems Engineering-principes en
bijbehorende proces
benamingen.
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bureau) het ontwerp vertaalt in een bestek. Het kan
ook een proces zijn waarbij de opdrachtgever functi
onele criteria opstelt en dit aanbesteedt in een UAVGC-contract. In dit geval zullen inschrijvers aanbie
dingen doen die beoordeeld dienen te worden op het
aspect duurzaamheid. Hierbij is het van belang dat
de duurzaamheidsdoelen vertaald zijn in gunnings
criteria. Na gunning worden dan detailkeuzes gemaakt
waarvoor de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk
heid draagt en door de opdrachtgever beoordeeld
worden in de contractbeheersingsfase. Voor beide
trajecten geldt dat het een iteratief proces is waarbij
steeds gedetailleerde ontwerpkeuzes worden gemaakt
die invulling geven aan het aspect duurzaamheid.
Beide processen dienen transparant te zijn en beoor
deeld te worden. De vragen zijn identiek. De toepas
sing van de vragen verschilt. Ofwel intern (bestek),
ofwel door middel van een aanbesteding en later na
gunning in de contractbeheersingsfase van het ont
werp (UAV-GC-contract).

Afsluitende faseovergang; toetsen van het definitieve
ontwerp aan klanteisen
Bij de afronding van de realisatiefase evalueren
op het aspect duurzaamheid, waarin ten minste
de volgende onderwerpen behandeld worden:
•	Is de duurzaamheidsdoelstelling gerealiseerd
(mate van ambitie-erosie)?;
•	Zo nee: waarom en wanneer is ervaren dat er op
het gebied van duurzaamheid kansen gemist zijn?
→	Eventueel nieuwe ontwerpkeuzes maken;
→	Zorg dat de evaluatie bij beleidsmakers en
verantwoordelijken van de planstudie terecht
komt.
En na vaststelling van het ontwerp:
→	Beoordeel de effectiviteit van de gekozen
duurzaamheidsmaatregelen (lessons learned)
en koppel deze terug in de organisatie.

Vragen die gesteld worden vooraf:

Foto Jessy Therrien

•	Heb ik als opdrachtgever kansen in beeld die
meer duurzaamheid toevoegen aan het project?
→	Kiezen welke kansen gepakt worden.
•	Heb ik als opdrachtgever ontwerpmaatregelen
voorgeschreven en voldoen deze aan de criteria
voor duurzaamheid op dit project?
→	Maak eventueel afwijkende keuzes en controleer
deze op andere eisen zoals veiligheid, techniek
enzovoorts.
•	Is het aspect duurzaamheid goed meegenomen in
de eisen voor mijn ontwerp (als gunningscriterium
of als eis voor de ontwerper)?
→	En na elke ontwerpkeuze:
•	Voldoet mijn gekozen ontwerp aan de gestelde
duurzaamheidseisen?
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