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VOORWOORD

Het afstudeeronderzoek vormt het afsluitende deel van mijn masteropleiding ‘Real Estate Management &  
Development’ aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met het einde van dit onderzoek komt er een einde aan 
mijn studie. Een studie waarin ik veel geleerd heb en met plezier op terugkijk. Het afstuderen is voor mij niet alleen 
een afsluiting van mijn studie geweest, maar ook een verkenning naar een vervolg. Op deze manier wilde ik mijn 
afstuderen combineren met het opdoen van ervaring in de praktijk.

Mijn afstuderen begon voor mij als een project, alleen dit keer zonder groepsleden. Hier kreeg ik de kans het 
onderwerp te kiezen, het onderzoek uit te voeren en richting te geven. Ik wilde graag dat mijn onderzoek niet slechtst 
een theoretisch model zou zijn, maar in de praktijk zou kunnen worden gebruikt. Voor mijn afstuderen heb ik gekozen 
voor het onderwerp ‘gebiedsontwikkelingen’, een onderwerp dat mij tijdens mijn gehele studie heeft aangesproken. 
Dit heb ik later afgebakend naar ‘het meten van duurzame gebiedsontwikkelingen’: een actueel onderwerp. Vanuit de 
universiteit kreeg ik de kans om met dit onderwerp aan de slag te gaan en bij Brink Groep kreeg ik de mogelijkheid dit 
te onderwerp te combineren met praktijkervaring. Deze combinatie van wetenschap en praktijk heeft erin geresulteerd 
dat ik een wetenschappelijk onderzoek heb uitgevoerd, met een praktisch resultaat. Iets waar ik zeer tevreden over 
ben.

Ik heb tijdens mijn afstuderen veel informatie, input en feedback ontvangen vanuit de universiteit. Daarvoor wil ik 
graag mijn begeleiders vanuit de universiteit, mevrouw van de Ven en mevrouw van Egmond-De Wilde De Ligny, 
bedanken voor hun ondersteuning bij mijn onderzoek. Zij hebben mij kritisch laten kijken naar mijn stukken, het 
wetenschappelijke karakter gestimuleerd en mij veel geleerd omtrent presenteren en het schrijven van mijn onderzoek 
en de resultaten. Ook wil ik mijn begeleider van Brink Groep, de heer Teunizen, bedanken voor zijn kritische houding, 
originele ideeën, optimisme en ‘hands on’ mentaliteit. Dit is mijn onderzoek zowel inhoudelijk als procesmatig zeker 
ten goede gekomen. 
Verder wil ik iedereen bedanken voor hun medewerking aan mijn onderzoek, met nadruk op de geïnterviewde 
personen die het mogelijk hebben gemaakt tot dit resultaat te komen. Ik wil ook mijn collega’s bij Brink Groep 
bedanken, die altijd bereid waren mee te denken en mij te betrekken bij andere projecten. Natuurlijk wil ik ook mijn 
vrienden bedanken, in het bijzonder mijn vriend Juul, voor zijn steun en betrokkenheid, en Lola, voor de kritische kijk 
op mijn onderzoek en het overbrengen daarvan. 

Voor mij is het doen van dit onderzoek een leuke, maar vooral leerzame, ervaring geweest. Naast inhoudelijke kennis, 
heb ik ook vele vaardigheden opgedaan. De dynamiek en actualiteit van het onderwerp heeft het onderzoek tot een 
uitdaging gemaakt en ik ben dan ook tevreden met het eindresultaat.

Evi van Rijn

19 juni 2012
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SAMENVATTING

Door de macro-economische problemen is het voor partijen niet aantrekkelijk om te investeren in duurzaamheid, 
vanwege de vaak hoge investeringskosten en onduidelijk zicht op de baten. Uit onderzoeken blijkt dat de maatschappij 
echter overtuigd is van het belang van duurzaamheid en zowel publieke als private partijen streven naar duurzaamheid 
binnen de bebouwde omgeving door ambities en beleid op te stellen. Partijen zoeken hierbij naar een meetinstrument 
om de duurzaamheid van een gebied te meten, om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en de voortgang naar 
een duurzaam gebied. Er zijn meetinstrumenten om duurzaamheid op gebiedsniveau te meten ontwikkeld, maar 
partijen ondervinden problemen met het gebruik of het resultaat van deze instrumenten. Mede door de onzekere 
economische tijden komen hierdoor duurzame investeringen te vervallen of worden uitgesteld, terwijl juist nu het 
investeren in de duurzaamheid van gebieden zo belangrijk is. 

Doel van dit onderzoek is het verwerven van inzicht in de bestaande meetinstrumenten enerzijds, waarmee 
duurzaamheid op gebiedsniveau wordt gemeten. Anderzijds wordt gekeken naar de vraag naar deze instrumenten 
vanuit gemeentelijke overheden, om te kunnen adviseren hoe een meetinstrument op deze vraag in kan spelen. 
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het stimuleren van de duurzaamheid op gebiedsniveau. De focus naar 
gemeentelijke overheden als gebruiker is mede gekozen doordat het door verschillende partijen als publieke taak 
wordt gezien om duurzaamheid te stimuleren. Daarnaast spelen gemeenten doorgaans een belangrijke rol binnen 
gebiedsontwikkelingen. 

DUURZAAMHEID OP GEBIEDSNIVEAU 
Een gebied is een locatie, afgebakend door (willekeurige) grenzen. De omvang van dat gebied kan verschillen, is niet 
gedefinieerd en wordt slechts beperkt door de capaciteiten van ontwikkelaars. Een duurzaam gebied is als volgt 
gedefinieerd:
Een duurzaam gebied is een locatie, afgebakend door grenzen, waar een balans tussen het economische, sociale, 
economische en proces aspect wordt nagestreefd. In een duurzame ontwikkeling vindt een fysieke en/of functionele 
verandering plaatst en wordt meerwaarde gecreëerd door een integraal programma en interactieve samenwerking 
tussen betrokken actoren.

METEN VAN DUURZAAMHEID OP GEBIEDSNIVEAU
De veranderende omstandigheden van gebiedsontwikkelingen zorgen voor een veranderende samenstelling van 
betrokken partijen. Deze partijen hebben diverse achtergronden en niet altijd kennis omtrent (het meten van) 
duurzaamheid. Een meetinstrument heeft dus niet alleen als doel daadwerkelijk te meten, maar ook een consensus 
van het begrip duurzaamheid te bieden. Ook creërt het duidelijkheid en overzicht voor betrokken partijen over de 
aspecten waar duurzaamheid uit bestaat. Om deze consensus meer haalbaar te maken wordt aanbevolen, in het 
instrument, duurzaamheid holistisch te benaderen en een bestaande conceptuele benadering, zoals people, planet, 
profit, project, te gebruiken om de duurzaamheidsaspecten te benoemen. In het planvormingsproces zal een 
meetinstrument in de initiatieffase van een gebiedsontwikkelingsproces moeten worden ingezet om duurzaamheid in 
een vroeg stadium te introduceren en dus ook in een vroeg stadium consensus te bereiken. Als het meetinstrument 
gedurende het totale gebiedsontwikkelingsproces wordt gebruikt, is het noodzaak dat het instrument de flexibiliteit 
heeft om in dit vaak lange traject mee te kunnen gaan met trends en ontwikkelingen.

METEN VAN DUURZAAMHEID DOOR GEMEENTEN
De vraag naar meetinstrumenten is gericht op de toepassing door gemeentelijke overheden. Een gemeente gebruikt 
een instrument binnen haar duurzaamheidsbeleid en moet zich hier aansluiten bij het nationaal overheidsbeleid. 
Binnen het gemeentelijk beleid bestaan er voor de gemeente enkele mogelijkheden. Ten eerste zal zij moeten 
bepalen welke rol zij aanneemt: een actieve of passieve rol. Bij de passieve rol zal zij initiatieven uit de samenleving 
ondersteunen, maar zelf geen initiatief tonen. Een actieve houding kan er in resulteren dat de gemeentelijke overheid 
een duurzaamheidsdoel stelt voor de gemeente, bijvoorbeeld ‘energieneutraal in 2025’. Aan dit doel kan een gemeente 
vervolgens uitvoeringsbeleid ophangen, dat kan variëren van een visie tot een actielijst. Een meetinstrument wordt 
doorgaans ingezet door een gemeente wanneer zij een actieve houding aanneemt.

VRAAG VS. AANBOD
Na analyse van de vraag vanuit gemeenten en het aanbod van de bestaande meetinstrumenten blijkt dat er 
onderscheid moet worden gemaakt tussen het meten van een gebiedsontwikkeling en de meting van een gemeente 
(waar geen ontwikkeling plaatsvindt). De gemeentelijke overheid wil bij beide typen een meetinstrument inzetten, 
terwijl de doelen achter deze metingen verschillen.



Wanneer een gemeente een gebied ontwikkelt (gebiedsontwikkeling), wil zij een meetinstrument gebruiken om:
- Vooraf te dienen als duurzaamheidsrichtlijn om een duurzaam gebied te ontwikkelen; 
- Achteraf te toetsen hoe duurzaam het gebied werkelijk is;
- Het resultaat met anderen gebieden/gemeenten te vergelijken;
- Het verbeteren van het imago van het gebied  én betrokken partijen.

Als de duurzaamheid van een gemeente wordt gemeten, zijn er twee aanvullende doelen:
- Als verankering van duurzaamheidsbeleid;
- Tussendoor toetsen om de voortgang te bepalen en het duurzaamheidsbeleid te kunnen verantwoorden.

Er kan worden geconcludeerd dat een meetinstrument moet aansluiten bij de doelen die horen bij het type meting 
dat de gemeente nastreeft. De huidige instrumenten zijn er op gericht één van beide typen metingen te doen: óf een 
gebiedsontwikkeling óf een gemeente.In alle gevallen moet het instrument rekening houden met de starheid van de 
gemeentelijke organisatie en overzicht en duidelijkheid bieden omtrent duurzaamheid op gebiedsniveau.

De belangrijkste redenen, waarom de huidige instrumenten niet tot weinig worden gebruikt door gemeenten, zijn:
- omdat de instrumenten inhoudelijk, in het gebruik en in hun resultaat niet duidelijk/overzichtelijk zijn;
- omdat onduidelijk is voor welk doel een instrument kan worden ingezet;
- omdat een overzicht van alle huidige instrumenten (en hun doelen) ontbreekt;
- omdat de eisen vanuit gemeenten niet duidelijk zijn geformuleerd.

OPLOSSINGSRICHTINGEN
Uit interviews blijkt dat de belangrijkste eisen voor een meetinstrument, om duurzaamheid te meten, de 
gebruiksvriendelijkheid en het meenemen van alle duurzaamheidsaspecten zijn (allesomvattendheid). Het ideale 
instrument voldoet aan beide eisen. Van de negen instrumenten, die toepasbaar zijn in Nederland, voldoet geen van 
deze instrumenten aan beide eisen. Ondanks het ontbreken van zo’n ideaal instrument is een overzicht verkregen van 
de bestaande instrumenten en kunnen, op basis van dit overzicht en de gestelde eisen, aanbevelingen worden gedaan 
voor een keuze van een instrument. Wanneer een instrument wordt ingezet bij een gebiedsontwikkeling kan worden 
aanbevolen te gebruiken: 

- Het instrument DPL, wanneer behoefte is aan een richtlijn;
- Het instrument SPeAR (Engelstalig) of GPR Stedebouw (Nederlandstalig), wanneer behoefte is aan een richtlijn  
  vooraf en een toetsing achteraf;
- Het instrument BREEAM Gebied, wanneer men naast een richtlijn wil toetsen én vergelijken door middel van  
  een totaal score. Deze totaal score heeft ook een positief effect op het image van het gebied en betrokken  
  partijen.

Uit het overzicht van de huidige instrumenten, hun doelen en de eisen vanuit gemeenten kan worden geconcludeerd 
dat het mogelijk is een nieuw instrument te ontwikkelen dat aan beide eisen voldoet. Aangezien een compleet 
beeld van een meetinstrument  benodigd is om een instrument aan te passen, wordt er gekozen om op basis van 
BREEAM Gebied als basis voor een basis voor het ideale instrument te ontwikkelen. De analyse van de bestaande 
meetinstrumenten naar de belangrijkste eisen en het voorstel om een ‘ideaal instrument’ te ontwikkelen (pijl) is 
zichtbaar in Figuur 1.

BREEAM GEBIED EASY
Het nieuw ontwikkelde instrument BREEAM Gebied Easy verschilt op een aantal punten van het origineel. Zo is de 
originele bewijslast vertaald naar simpele duidelijke vragen met gesloten antwoordopties. Per vraag en categorie 
wordt aangegeven wat de maximale score is en daardoor wordt direct inzichtelijk waar kansen liggen. Alle scores en 
maximale scores zijn zichtbaar op een overzichtsblad, wat duidelijkheid biedt en overzicht creërt. Het instrument is 
digitaal beschikbaar en rekent de scores automatisch door, zodat het instrument beter bruikbaar is voor meerdere 
personen binnen een organisatie. 

De voordelen van dit nieuwe instrument ten opzichte van BREEAM Gebied zijn dat de werking ervan in één oogopslag 
duidelijk is, het overzicht en duidelijkheid biedt omtrent de input en het resultaat en het in een kort tijdsbestek 
(circa twee tot drie uur) is te doorlopen. Er kan inzicht worden verkregen in verbetermogelijkheden, zonder dat data 
daarvoor beschikbaar hoeven te zijn. Het instrument kan namelijk dienen als richtlijn vooraf, zodat het effectiever en 
efficiënter in te zetten is. Ook kan het door iedere partij worden gebruikt ter indicatie, zonder inzet van een expert of 
de DGBC benodigd is. Dit vergroot de bruikbaarheid en inzetbaarheid, en daarmee ook de concurrentiepositie, van 
het instrument.
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TOETSING
Experts, die de conclusies en het instrument hebben getoetst en beoordeeld, menen dat dit nieuwe instrument hoog 
scoort op beide eisen en daarmee in het ideale kwadrant valt, zie matrix in Figuur 1. Hiermee vinden zij het een 
toevoeging op het origineel. Echter menen zij ook dat dit nog geen perfect en uniform instrument is, mede omdat het 
alleen geschikt is voor gebiedsontwikkelingen en niet voor gemeenten. BREEAM Gebied Easy is, volgens experts ‘een 
stap in de goede richting’ naar een uniform instrument. Desondanks verwachten alle experts dat het in de praktijk 
zal worden ingezet, omdat het diverse voordelen biedt ten opzichte van de andere bestaande instrumenten. Uit de 
case blijkt er nog diverse optimalisatiemogelijkheden zijn. Omdat er is gekozen een bestaand instrument als basis 
te nemen, zijn er kanttekeningen wat betreft de originele methode. Zo hebben experts twijfels bij de noodzaak om 
bepaalde onderwerpen mee te nemen en zou een andere opbouw misschien duidelijker zijn. Voor de publieke experts 
is het een gemis dat bij het invullen van de vragen er niet of slecht wordt ingespeeld op de reeds aanwezige data bij 
gemeenten.

CONCLUSIES
Het instrument kan in de praktijk worden ingezet en worden gebruikt als leidraad voor nieuw te ontwikkelen methoden 
om een uniform instrument op te zetten. Hierbij is het van belang dat de eisen en doelen van publieke partijen 
worden meegenomen. Belangrijk is dat er een overzicht is gecreëerd van de huidige instrumenten en hun voor- en 
nadelen. Hiermee kunnen publieke (en private) partijen de keuze voor een meetinstrument, om duurzaamheid op 
gebiedsniveau te meten, onderbouwen en zo duurzaamheid op gebiedsniveau meetbaar maken. Voor alle partijen is 
het van belang binnen de organisatie duidelijkheid te creëren omtrent de achterliggende doelen en ambities bij de 
inzet van een meetinstrument. 
Een kritisch kanttekening moet worden geplaatst bij een meetinstrument om duurzaamheid te meten. Door het 
gebruik ervan wordt een objectief lijkend resultaat verkregen, terwijl het meetinstrument een product is van een 
persoon of organisatie(s) en dus een mening bevat.

AANBEVELINGEN
Er wordt aanbevolen het instrumenten in de initiatief- of startfase in te zetten. Mogelijkheden voor verdieping zijn 
het maken van correlaties tussen de vragen en verbindingen naar andere kenmerken. Het model zou ook uitgebreid 
kunnen worden met de financiële gevolgen van duurzame maatregelen. Vervolgonderzoek zou zich hierop kunnen 
richten. Daarnaast wordt voor verder onderzoek aanbevolen zich te richtten op de indicatoren, behorende bij de 
duurzaamheidsaspecten. 
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Figuur 1: Analyse naar de meetinstrumenten die in Nederland toepassbaar zijn
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HOOFDSTUK 1: ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

 
“You can make a lot of speeches, but the real thing is when you dig a hole,  

plant a tree, give it water, and make it survive. That’s what makes the difference” 

Wangari Maathai, 2010  

(Nobelprijs voor de Vrede & oprichtster Green Belt Movement) 

 

1.1 AANLEIDING
 
HUIDIGE SITUATIE 
Na een periode van bloei, zijn momenteel de economische omstandigheden drastisch veranderd (medio 2012). 
Recessie, bezuinigingen, krimp, uitstel of zelfs afstel van investeringen zijn sinds het najaar van 2008 dagelijks nieuws. 
De vastgoedmarkt heeft last van structurele effecten die het herstel belemmeren, zoals leegstand van kantoren, de 
hypotheekrentediscussie en scherpere financieringseisen (Europese Centrale Bank, 2011; ING Economisch Bureau, 
2011; Jones Lang LaSalle, 2011; NVM, 2011 & Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, 2011). De bouw lijkt de 
bodem te hebben bereikt, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (2011). 
Deze omstandigheden beïnvloeden de ruimtelijke ordening; Friso de Zeeuw (2010) stelt dat de investeringen in 
vastgoed- en gebiedsontwikkeling onder invloed van de crisis reeds substantieel zijn teruggevallen en de verwachting 
heerst dat ruimtelijke investeringen de komende jaren teruglopen met circa dertig procent, vergeleken met de periode 
voor de crisis. Herstel lijkt nog ver weg; huidige prognoses gaan ervan uit dat pas vanaf 2017 de investeringen in de 
bouw en daarmee de ruimtelijke investeringen weer zullen stijgen (De Nederlandse Bank, 2011).

Naast deze ontwikkelingen speelt ook de klimaatverandering een steeds belangrijkere rol in de samenleving en daarmee 
in de vastgoedwereld. De Klimaatbarometer1 concludeert in haar onderzoek dat Europeanen zich meer zorgen maken 
over de klimaatverandering dan over de economische crisis (Europese Commissie, 2011).  Daarbij betrokken is ook 
het energievraagstuk, het probleem dat er steeds meer energie nodig is, terwijl de voorraad fossiele brandstoffen 
steeds kleiner wordt (Agentschap NL, 2011B). Als reactie op deze vraagstukken wint het begrip duurzaamheid aan 
populariteit. Kijkend naar de samenleving wordt duidelijk dat duurzaamheid geen hype meer is, maar een trend die 
zich doorzet en daarmee een belangrijk onderdeel vormt van de maatschappij (Arcadis, 2009; Deloitte, 2011; Jones 
Lang LaSalle, 2011 & PwC, 2011). 

De kredietcrisis en het groeiende besef over de klimaatproblematiek hebben veel effect op de aanpak van de huidige 
vastgoedproblematiek en vragen om een meer duurzame benadering van project- en gebiedsontwikkeling. 

DUURZAME BENADERING VAN VASTGOED
Er zijn op dit moment tientallen handleidingen, routekaarten en methoden om duurzaamheid in de gebouwde 
omgeving te sturen (VROM, 2008). Rabobank en PwC2 stellen dat de toenemende leegstand de noodzaak benadrukt 
om bestaand vastgoed energiezuinig te transformeren om deze ook in de toekomst te kunnen verhuren (2011). Verder 
wordt er een meer duurzaam aanpak toegepast op tal van facetten in de vastgoedwereld, zoals de herkomst van 
bouwmaterialen, efficiënt energiegebruik, flexibel ruimtegebruik en duurzaam beleggen3 (Brink Groep, 2011; Nirov, 
2011; Rijksoverheid, 2011A & Van Lanschot, 2011).

Op gebouwniveau is het nastreven van duurzaamheid minder complex dan op gebiedsniveau. Op gebouwniveau zijn 
de investeringen en opbrengsten overzichtelijker en de gevolgen en risico’s beter te beheersen (Boisvert et al., 2008). 
Duurzaamheid op gebiedsniveau is meer complex,  gezien het meerdere objecten betreft en aspecten als flexibiliteit, 
toekomstwaarde en synergie meespelen. Vaak is er geen overeenstemming over de indicatoren waarmee deze 
aspecten worden gemeten. Daarnaast spelen ook gebiedsgrenzen een belangrijke rol: hoe groter het gebied, des te 

1 De Klimaatbarometer is een onderdeel van de Special Eurobarometer Reports. Dit zijn onderzoeken gedaan door de Europese 
Commissie, waarin actuele onderwerpen worden uitgelicht (Europese Commissie, 2011).
2 PwC is een internationale organisatie, gericht op het leveren van diensten voor iedere ondernemings- en sectorvraagstuk 
(www.pwc.nl).
3 Bij duurzaam beleggen worden er naast financiële gegevens ook niet-financiële (duurzame) gegevens meegenomen in het 
beleggingsproces. Thema’s als Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO), mensenrechten, milieu, anti-corruptie, 
arbeidsrechten, omkoping en wapens spelen hierin een belangrijke rol (Van Lanschot, 2011).
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meer actoren belang hebben bij de ontwikkeling ervan. Ondanks de complexiteit die het begrip duurzaamheid met 
zich mee brengt worden er op gebiedsniveau steeds meer duurzame ambities gesteld, zowel door private als publieke 
partijen. Dit is merkbaar op lokaal, regionaal, nationaal niveau en Europees niveau4 (Rijksoverheid, 2011B). 

Terwijl steeds meer partijen duurzaamheid op gebiedsniveau willen realiseren rijst de vraag hoe duurzaamheid op 
gebiedsniveau kan worden gemeten (Telos, 2009). Volgens VROM (2008) zijn er diverse instrumenten waarmee 
duurzaamheidsaspecten in kaart kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld het Energielabel. Daarnaast zijn er ook 
overkoepelende (commerciële) meetmethoden ontwikkeld of in ontwikkeling om duurzaamheid op gebiedsniveau te 
meten, zoals in Nederland het BREEAM Gebiedsontwikkeling label en GPR Stedebouw en in Amerika LEED (BREEAM, 
2011; GPR Gebouw, 2011 & US Green Building Council, 2011). Maar niet iedereen is enthousiast over deze methoden 
vanwege de verschillen in indicatoren, weging en resultaat (TU Delft, 2011). Daarnaast ligt de focus van al deze 
meetinstrumenten vaak bij de ‘makkelijk’ meetbare indicatoren, zoals energie en materialen. Andere indicatoren, 
zoals flexibiliteit en synergie, worden vaak weggelaten of beperkt meegenomen. Hierdoor profileert duurzaamheid 
zich vooral op de ecologische aspecten en blijven sociale, ruimtelijke of economische aspecten onderbelicht. Door 
deze verschillen is het onduidelijk welk instrument wanneer het best kan worden gebruikt. De keuze voor een 
meetinstrument wordt ook beïnvloed door de (vaak hoge) kosten die aan het gebruik verbonden zijn. 

1.2  PROBLEEMSCHETS

Door de macro-economische problemen, die zorgen voor grote onzekerheid op de financiële markten, is het voor 
partijen niet aantrekkelijk om te investeren in duurzaamheid, vanwege de vaak hoge investeringskosten en onduidelijk 
zicht op de baten (Robeco, 2011). De maatschappij is echter overtuigd van het belang van duurzaamheid, hetgeen 
blijkt uit onderzoeken van Duurzaam Ondernemen, PwC en Deloitte (2011). Zowel publieke als private partijen streven 
naar duurzaamheid op gebiedsniveau en vertalen dit in ambities en beleidsdoelstellingen. Maar zij zijn doorgaans 
niet in staat om de duurzaamheid van een gebied te meten (Duurzaamheidspaviljoen, 2011). Dit creëert onzekerheid 
wat betreft (nieuwe) investeringen en ambities op het gebied van duurzaamheid. Er zijn meetinstrumenten om 
duurzaamheid op gebiedsniveau te meten ontwikkeld, maar zowel publieke als private partijen ondervinden 
problemen met het gebruik of het resultaat van deze instrumenten (Cobouw, 2011). Er is duidelijk gebrek aan focus 
en generieke oplossingen. Mede door de onzekere economische tijden komen hierdoor duurzame investeringen te 
vervallen of worden uitgesteld, terwijl juist nu het investeren in de duurzaamheid van gebieden zo belangrijk is. 

1.3 DOEL

Na een verkennend literatuuronderzoek blijkt dat vanuit publieke partijen de vraag naar een meetinstrument groot 
is (Telos, 2009) en dat private partijen duurzaamheid snel zien als een manier om het imago van een gebouw, gebied 
of bedrijf te verbeteren (Cobouw, 2011). Volgens Graymore et al. (2008) is het gemeentelijke schaalniveau het meest 
geschikt om duurzaamheid te stimuleren en te realiseren, omdat op deze schaal veel interactie plaatsvindt tussen de 
overheid en de samenleving (Coelho et al., 2006). 

Gezien de hoge ambities van gemeentelijke overheden, haar beperkte financiële middelen en hun vraag naar een 
meetinstrument om duurzaamheid op gebiedsniveau te meten zal de focus van dit onderzoek bij deze partijen liggen. 
Deze focus is mede gekozen doordat het door verschillende partijen als publieke taak wordt gezien om duurzaamheid 
te stimuleren (PwC, 2011) en gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen binnen gebiedsontwikkelingen. 

De doelstelling wordt als volgt:

Het verwerven van inzicht in de bestaande meetinstrumenten, waarmee duurzaamheid op gebiedsniveau wordt 
gemeten, en de vraag naar deze instrumenten vanuit gemeentelijke overheden (wetenschappelijk doel), om te 
kunnen adviseren hoe een meetinstrument op deze vraag in kan spelen (praktisch doel), waarmee een bijdrage wordt 
geleverd aan het stimuleren van de duurzaamheid van gebieden (maatschappelijk doel).

Hierbij hoort de volgende probleemstelling met bijbehorende onderzoeksvragen:

4 Specifiek wordt er op Europees niveau voor de Nederlandse situatie gestreefd naar 20 procent energie reductie en 14 procent 
duurzame productie in 2020 ten opzichte van de situatie in 1990 (Rijksoverheid, 2011B).
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Probleemstelling:
In welke mate spelen bestaande meetinstrumenten, om de duurzaamheid van een gebied te meten, in op de vraag 
vanuit gemeenten en hoe kan dit worden verbeterd?

Onderzoeksvragen:
1. Wat wordt verstaan onder de ontwikkeling van een gebied (gebiedsontwikkeling)? (H2)
2. Wat is duurzaamheid? (H3)
3. In welke mate wordt met huidige meetinstrumenten de duurzaamheid van een gebied gemeten en hoe  
  verschillen deze instrumenten onderling? (H4)
4. Welke vraag is er vanuit gemeentelijke overheden naar meetinstrumenten om de duurzaamheid van een  
  gebied te meten? (H5)
5. In welke mate spelen huidige meetinstrumenten in op de vraag vanuit gemeentelijke overheden naar deze  
  instrumenten? (H6)
6. In welke mate kan een nieuw meetinstrument worden ontwikkeld waarmee beter op de vraag vanuit  
  gemeentelijke overheden wordt ingespeeld? (H7)
7. In welke mate kan dit nieuw instrument worden getoetst en bijgesteld? (H8)
8. In welke mate spelen bestaande meetinstrumenten, om de duurzaamheid van een gebied te meten, in op de  
  vraag vanuit gemeenten en hoe kan dit worden verbeterd? (H9)

1.4  ONDERZOEKSOPZET

Dit onderzoek is opgezet als een exploratief onderzoek, aangezien het meten van duurzaamheid relatief onbekend 
is en weinig theoretische aanknopingspunten kent (Baarda et al., 2006). In het onderzoek zullen verschillende 
onderzoeksmethoden worden gebruikt, zoals literatuuronderzoek, oriënterende interviews en expertinterviews. Door 
het gebruik van meerdere dataverzamelingstechnieken – triangulatie – wordt het wetenschappelijke karakter van het 
onderzoek gewaarborgd (Harinck, 2010). In Figuur 1.1 is het onderzoeksmodel weergegeven. Er zijn verschillende 
delen aangegeven welke in deze paragraaf worden toegelicht.  

DEEL I
In het eerste deel wordt er gestart met een diepgaand literatuuronderzoek naar de basisbegrippen; duurzaamheid en 
gebiedsontwikkeling. Door middel van dit literatuuronderzoek ontstaat er inzicht in de bestaande kennis en kan snel 
een groot aantal betrouwbare gegevens worden verzameld. In hoofdstuk twee en drie zullen deze begrippen worden 
gedefinieerd. Deze hoofdstukken vormen de basis voor de analyses in de hoofdstukken 4 en 5.

DEEL II
Op basis van het literatuuronderzoek zal eerst een analysekader worden opgesteld om de huidige meetinstrumenten, 
die duurzaamheid op gebiedsniveau meten, te analyseren. Dit kader en de analyse zullen worden toegelicht in 
hoofdstuk 4. Vervolgens zullen in Hoofdstuk 5 interviews onder gemeenten worden afgenomen, op basis van de 
verkregen informatie over de huidige instrumenten. Hierdoor wordt duidelijk wat de vraag is vanuit gemeentelijke 
overheden naar het meten van duurzaamheid. De nadruk ligt op hun ervaring en visie ten aanzien van het meten 
van duurzaamheid op gebiedsniveau en het gebruik van meetinstrumenten om dit te meten. Verschillende personen, 
werkzaam bij verschillende gemeenten, die te maken hebben met duurzaamheid binnen de bebouwde omgeving, 
worden geïnterviewd. 
De resultaten van beide analyses worden aan elkaar gekoppeld in Hoofdstuk 6, waardoor inzicht wordt verkregen 
waarom de bestaande meetinstrumenten weinig worden toegepast door gemeentelijke overheden. Dit hoofdstuk 
vormt de basis voor een nieuw te ontwikkelen instrument, om vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen.

DEEL III
In hoofdstuk 7 wordt, op basis van de gevonden resultaten in hoofdstuk 6, een nieuw instrument ontwikkeld voor 
gemeentelijke overheden om de duurzaamheid op gebiedsniveau te kunnen meten. Dit instrument wordt vervolgens 
in hoofdstuk 8 getest met behulp van een expertpanel en toepassing op een case in de praktijk. Feedback zal worden 
verkregen van verschillende experts, werkzaam bij zowel publieke en private partijen. Hierna zal het instrument in 
hoofdstuk 8, waar nodig, worden aangepast.
In hoofdstuk 9 wordt het onderzoek afgerond. In de conclusies worden antwoorden gegeven op de eerder 
geformuleerde hoofdvraag en deelvragen. Vervolgens zullen ook aanbevelingen worden gedaan ten behoeve van het 
ontwikkelde instrument en voor vervolgonderzoek. 
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1.5  RELEVANTIE

Waar het al langer mogelijk is de duurzaamheid van gebouwen te meten, is het meten van duurzaamheid op 
gebiedsniveau een relatief onbekend begrip. De theoretische relevantie blijkt uit de relatief weinige theoretische kennis 
over het meten van duurzaamheid op gebiedsniveau. Mede door het groeiende bewustzijn van de maatschappij ziet 
de overheid de noodzaak om duurzaamheid een belangrijke rol te laten spelen in de ontwikkeling van haar gemeente. 
Maar terwijl de ambities hoog zijn, is het vaak onduidelijk wat de status is van de verduurzaming en waar nog 
investeringen gedaan kunnen worden. Hieruit volgt de maatschappelijke relevantie: gemeentelijke overheden hebben 
beperkte ervaring met het meten van duurzaamheid op gebiedsniveau en dat levert problemen op in de praktijk. 
Wanneer enkele gemeenten het voorbeeld geven, is de praktijkervaring van groot belang voor andere ontwikkelingen 
betreffende het verduurzamen van gebieden, waarmee de praktische relevantie van dit onderzoek duidelijk wordt.

Figuur 1.1: Onderzoeksopzet
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1.6 BRINK GROEP5

Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Brink Groep, op de afdeling Project- en Gebiedsontwikkeling. Brink Groep 
speelt verschillende rollen in processen op het terrein van gebiedsontwikkeling en bouwmanagement en geeft 
advies met betrekking tot vastgoed, huisvesting, onderhoud en kosten-kwaliteit. Brink Groep heeft de afgelopen 
jaren nieuwe producten en diensten ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid. Dit op het niveau van individuele 
projecten, zoals de realisatie van een duurzaam gemeentekantoor voor de gemeente Vught, en op het niveau van 
gebiedsontwikkelingen, zoals bij de spoorzone in Tilburg. Ook heeft het bedrijf in samenwerking met Dutch Green 
Building Council een Financiële QuickScan Duurzaamheid ontwikkeld, is de bedrijfsvoering CO2-neutraal en is zij 
aangesloten bij diverse duurzaamheidsinitiatieven. 

1.7 LEESWIJZER

In Deel I zal de theoretische achtergrond van de begrippen gebied(sontwikkeling) (H2) en duurzaamheid (H3) nader 
worden toegelicht. Dit deel vormt de basis voor de analyses in Deel II. In Deel II zullen analyses worden uitgevoerd 
naar de bestaande meetinstrumenten (aanbod) (H4) en vraag vanuit gemeentelijke overheden om duurzaamheid op 
gebiedsniveau te meten (H5). Vervolgens worden de gevonden resultaten naast elkaar gelegd en gekoppeld en wordt 
duidelijk waar het aanbod niet aansluit op de vraag (H6). In Deel III zal een nieuw instrument worden ontwikkeld dat 
beter inspeelt op deze vraag (H7). Tot slot zullen dit instrument en de gevonden resultaten worden getoetst door een 
expertpanel en toepassing in een case en zal het nieuwe instrument worden bijgesteld (H8). Het onderzoek zal worden 
afgesloten met conclusies en aanbevelingen, voor zowel het ontwikkelde instrument als voor nader onderzoek (H9).

 

5 Deze paragraaf is gebaseerd op de volgende bronnen: Brink Groep Jaarverslag 2010, Brink Groep MVO Jaarverslag 2010 & de 
website:  www.brinkgroep.nl
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HOOFDSTUK 2: GEBIEDSONTWIKKELING

“More than half the value of individual buildings
 is determined by the quality of their surroundings” 

J. Boer, 2008

Met bijna 400 inwoners per vierkante kilometer behoort Nederland tot één van de meest dichtbevolkte landen in de 
wereld. Deze hoge dichtheid gecombineerd met de welvaartsgroei en de vele unieke landschappen zorgt voor een 
hoge ruimtedruk. De Structuurvisie Randstad 2040 noemt het een uitdaging (VROM, 2008). 

2.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zal de deelvraag: ‘Wat wordt verstaan onder de ontwikkeling van een gebied?’ worden beantwoord. 
Hiervoor zullen eerst de begrippen ‘gebied’ en ‘gebiedsontwikkeling’ worden gedefinieerd (§2.2).  Na deze 
definities volgt een kort overzicht van de historische context van de ruimtelijke ordening en het ontstaan van 
het begrip gebiedsontwikkeling in paragraaf 2.3. Vervolgens worden de actoren, die doorgaans betrokken zijn bij 
een gebiedsontwikkeling, nader toegelicht (§2.4). Aangezien de focus van dit onderzoek bij de gemeentelijke 
overheid ligt, zal deze actor uitgebreid worden besproken. Verder worden de verschillende categorieën, waarin 
gebiedsontwikkelingen zijn onder te vervelen, samengevat in paragraaf 2.5. De fase waarin een meetinstrument wordt 
ingezet heeft veel invloed op de eisen voor dat instrument en daarom zal het proces van een gebiedsontwikkeling in 
paragraaf 2.6 worden beschreven. In paragraaf 2.7 wordt geëindigd met een omschrijving van de belangrijkste trends 
en ontwikkelingen waaraan gebiedsontwikkelingen onderhevig zijn. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie (§2.8), waarop antwoord wordt gegeven op de deelvraag. In de 
conclusie wordt ook duidelijk welke informatie zal worden meegenomen bij de analyses en de ontwikkeling van een 
nieuw meetinstrument.

2.2 DEFINITIE

De term gebiedsontwikkeling maakt veel duidelijk: het gaat om de ontwikkeling van een gebied. 

Een gebied is een locatie, afgebakend door (willekeurige) grenzen. De omvang van dat gebied kan verschillen, is niet 
gedefinieerd en wordt slechts beperkt door de capaciteiten van ontwikkelaars (Eiffel, 2009).

Gebiedsontwikkeling wordt in de literatuur, net als het begrip duurzaamheid, vaak getypeerd als een containerbegrip 
(Coops, 2009). Een complete algemeen aanvaarde definitie is in sterke mate afhankelijk van de context. In de literatuur 
bestaan er verschillende definities van gebiedsontwikkeling. De overeenkomsten en een aantal kenmerken van 
gebiedsontwikkeling zijn (Bakker, 2005; Daamen, 2005; Pleijte, 2008 & Zeeuw, 2007):

- Doel van een gebiedsontwikkeling is een fysieke en/of functionele verandering binnen een afgebakend  
  gebied;
- Functies worden ontwikkeld in een ruimtelijke, maatschappelijke en financiële samenhang;
- Meerdere actoren participeren, zowel publiek als privaat, in een interactief vaak langdurig (ontwikkelings) 
  proces.

Gebiedsontwikkelingen starten doorgaans niet vanuit een gedefinieerd project, maar vanuit een maatschappelijk 
probleem of kans (Rooy et al., 2006).  Gebiedsontwikkeling onderscheidt zich van projectontwikkeling door een object 
overstijgend karakter (Wallagh, 2007; Zeeuw, 2007). Een belangrijk doel van gebiedsontwikkeling is het creëren van 
(meer)waarde. (Meer)waarde wordt vooral behaald door een integrale aanpak en synergie tussen verschillende 
aspecten van het plan. Bij gebiedsontwikkeling worden vaak verschillende functies, zoals wonen, werken en natuur, 
met elkaar gecombineerd tot een samenhangend programma (Eiffel, 2009). Voorbeelden zijn herontwikkeling van 
centrumgebieden, infrastructuurprojecten, herstructurering van natuurgebieden of de ontwikkeling van een nieuwe 
woonwijk. Pleijte (2008) wijst op een ander soort (meer)waarde bij gebiedsontwikkeling; spin-off effecten, zoals een 
verbeterd imago, gezondheid of veiligheid. Dit komt tot uiting in het overschrijden van institutionele grenzen, wanneer 
ontwikkelaars de gebiedsgrenzen van de ontwikkeling bepalen (Rooy et al., 2006). 
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De definitie van een gebiedsontwikkeling, op basis van bovengenoemde definities, wordt als volgt:

In een gebiedsontwikkeling wordt een afgebakend gebied gedurende een (vaak langdurig) proces ontwikkeld, 
waarbij een fysieke en/of functionele verandering plaatsvindt en (meer)waarde wordt gecreëerd door een integraal 
programma en interactieve samenwerking tussen betrokken actoren.

2.3 HET ONTSTAAN VAN GEBIEDSONTWIKKELING

RUIMTELIJKE ORDENING (TOT 1950)
Gebiedsontwikkeling is een vorm van ruimtelijke ordening (Zeeuw, 2007). Ruimtelijke ordening kwam als eerste ter 
sprake in Engeland toen Friedrich Engels de stad Manchester observeerde en in 1844 zijn rapport ‘The Condition of 
the Working Class in England’ publiceerde. In zijn analyse keek hij niet alleen naar de overbevolking en hoeveelheid 
zieken, maar legde een verband met de verontreiniging en de identiteit van de stad (Stout et al., 1998). Mede door 
de industriële revolutie trokken veel mensen naar de stad op zoek naar werk. De arts Benjamin Ward Richardson 
concludeerde enkele jaren later nogmaals dat de steden niet op deze groei waren berekend en dat dit een negatieve 
uitwerking had op de menselijke gezondheid (1876). Deze rapporten benadrukten de behoefte voor ruimtelijke 
ordening en waren de aanleiding voor vele stadsbesturen om in te grijpen (Knox et al., 2002). 
In Nederland woonden destijds veel inwoners onder erbarmelijke omstandigheden en voerde het kabinet Pierson 
in 1901 de Gezondheids- en Woningwet in (Rijksoverheid, 2011). Hiermee kwam staatstoezicht op volksgezondheid, 
wilde het kabinet bewoning van slechte woningen onmogelijk maken en de bouw van goede woning bevorderen. 
Dit markeerde de omslag naar een tijd waar ruimtelijke ordening een overheidstaak werd (Knox et al., 2002). Naast 
eisen voor woningen bevatte de Woningwet ook regels voor stedenbouwkundige ontwikkeling. Bestemmings- en 
uitbreidingsplannen moesten door gemeenten worden opgesteld en om de tien jaar herzien (Rijksoverheid, 2011). 

NOTA’S RUIMTELIJKE ORDENING (1950 TOT 2000)
In 1947 werd het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting opgericht, die de wederopbouw planmatig en sterk 
centraal gestuurd aanpakte. In zeer korte tijd werden massaal woningen gebouwd, maar wegens de hoge woningnood 
was er weinig aandacht voor ruimtelijke ordening, kwaliteit en andere actoren dan de overheid. Dit veranderde toen 
in 1960 de eerste Nota Ruimtelijke Ordening werd opgesteld en er meer werd gestuurd op kwaliteit. In 1966 werd 
een tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening opgesteld, waarin er vanuit werd gegaan dat Nederland in 2000 circa 
20 miljoen inwoners zou tellen. Later, toen bleek dat dit scenario geen werkelijkheid ging worden, werd in 1974 een 
derde Nota opgesteld (Rijksoverheid, 2011). Hierbij werd meer gefragmenteerd dan massaal gebouwd.
Verandering kwam, na de Vierde Nota uit 1988, met de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) in 1993. In 
deze nota werden door het Rijk uitleggebieden aangewezen waar tot 2005 massaal woningbouw plaats mocht vinden. 
Deze wijken hebben doorgaans een bijzondere en monotone uitstraling. Gemeenten reageerden terughoudend omdat 
zij vaak vanwege de omvang van de locaties het risico te groot vonden en financiële draagkracht misten. Hierdoor 
ontstond ruimte voor de markt en werden marktpartijen een belangrijke speler in dergelijke ontwikkelingen (Swam, 
2008).  Vanaf de jaren ’90 werd een gebiedsgerichte aanpak steeds belangrijker, mede doordat de Nederlandse 
maatschappij steeds meer het karakter kreeg van een netwerksamenleving6. Er kwam hiermee een einde aan het 
scheiden van functies en de ‘blauwdrukplanning’7 (Deloitte et al., 2008). 

INTRODUCTIE ‘GEBIEDSONTWIKKELING’ (2000 TOT 2008)
Na invoering van de VINEX nam de ruimtedruk verder toe en kwamen thema’s  als natuurbehoud, duurzaamheid, 
flexibiliteit en leefbaarheid ter sprake (Smit, 2010). Er werden niet alleen plannen gemaakt voor uitleglocaties, 
maar ook herstructurering en inbreiding van stedelijke locaties werden onder handen genomen.  De Nota Ruimte 
(2006) spreekt van een verschuiving van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie, waarin de overheid 
niet meer de dominante partij is en waarbij het eindresultaat niet altijd vast staat maar het resultaat is van een 
proces. Tijdens de opstelling van deze nota werd voor het eerst de term gebiedsontwikkeling geïntroduceerd (Zeeuw, 
2007). In 2005 richt het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) de Adviescommissie 
Gebiedsontwikkeling op met als doel te onderzoeken hoe gebiedsontwikkelingen succesvol kunnen zijn. Een conclusie 
was dat gebiedsontwikkeling een logische en noodzakelijke stap is in de aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling 
(Bakker, 2005). In juli 2008 is een nieuwe versie van de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden, waarbij één 
van de doelen was procedures te vereenvoudigen. Onder het motto ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’ krijgen 
provincies en gemeenten meer verantwoordelijkheden. 

6 In een netwerksamenleving zijn sociaal-organisatorische netwerken, ICT-netwerken, fysieke netwerken en infrastructuren 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Moderne informatie- en communicatie technologie zijn hierbij een noodzakelijke voorwaarde 
voor het goed functioneren van de samenleving (Koops et al., 2005). 
7 Bij een blauwdrukplanning wordt het te bereiken eindresultaat, het tijdstip van realisatie en eventueel de deelresultaten vooraf 
vastgesteld. Een blauwdrukplanning gaat vaak gecombineerd met een gestandaardiseerd proces (Hoeksema, 2005).
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GEBIEDSONTWIKKELING 2.0 (2008 TOT HEDEN)
Aangezien gebiedsontwikkeling complexe projecten omvat, waarin veel verschillende partijen een rol spelen en 
grote financiële investeringen gemoeid zijn, is het niet vreemd dat ook gebiedsontwikkeling wordt getroffen door 
de huidige economische crisis. Ambities worden bijgesteld en projecten worden vertraagd, versoberd, uitgesteld of 
zelfs gestopt. In 2011 concludeerde de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling dat gebiedsontwikkeling zich in een 
impasse bevindt en dat er zich op een aantal terreinen knelpunten voor doen. De belangrijkste zijn de discrepantie 
tussen vraag en aanbod, het financieringsvraagstuk en het evenwicht tussen kosten en opbrengsten. Deze problemen 
worden door meerdere partijen erkend waarop sommigen een nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling opstellen: 
Gebiedsontwikkeling 2.0 of zelfs 3.0 (Bouwfonds, 2011; Eiffel, 2010; Fakton, 2010; Deloitte, 2011). Hierin worden de 
uitgangspunten van gebiedsontwikkeling opnieuw nader bekeken. Mede 2011 verschijnt ook een actualisatie van de 
nota’s Ruimte en Mobiliteit, in één nieuw beleidskader. 

De ontwikkeling van de ruimtelijke ordening en daarmee gebiedsontwikkeling wordt samengevat in Figuur 2.1.

Figuur 2.1: Ontwikkeling van de ruimtelijke ordening in Nederland

2.4 ACTOREN

Uit de geschiedenis van gebiedsontwikkeling blijkt dat deze zich continu in een spanningsveld van belangen tussen 
verschillende actoren bevindt. De complexiteit van gebiedsontwikkeling komt deels voort uit de veelheid van deze 
actoren (Swam, 2008). Iedere partij heeft zijn eigen belangen, visie en middelen op het project (KEI Centrum, 2004). 
De belangrijkste actoren, die een rol kunnen spelen bij gebiedsontwikkeling, zijn zichtbaar in Figuur 2.2. Deze 
worden hieronder nader toegelicht. Een belangrijk onderscheid kan worden gemaakt tussen shareholders, dat zijn 
aandeelhouders; partijen die een financieel belang hebben in het gebied of door middel van inzet van instrumenten 
en/of bevoegdheden participeren. Andere partijen zijn stakeholders; dat zijn belanghebbenden die niet (financieel) 
participeren, zoals bewoners.

2.4.1 PUBLIEKE PARTIJEN
Publieke partijen hebben doorgaans een beleidsbepalende en/of kader stellende functie wanneer beleid opgesteld 
wordt en een controlerende/toetsende functie naderhand (Rooy, 2009). Ruimtelijke ordening komt op verschillende 
manieren voorbij in het Nederlandse beleid. Zo is in de Nederlandse grondwet vastgelegd dat ruimtelijke ordening 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid8. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt de 
taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen. In de ruimtelijke ordening 
zijn er drie bestuurlijke niveaus: nationaal (het Rijk), provinciaal en op gemeentelijk niveau (Rijksoverheid, 2011). Het 
motto van de Wro ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’, ingevoerd in 2006, heeft als doel planningsprocessen te 
versnellen en geeft gemeenten meer verantwoordelijkheden.

8Grondwet, Artikel 21: ‘De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering 
van het leefmilieu.’
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Nationale overheid
Ruimtelijke ordening is sinds 2010 ondergebracht in het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor behoorde het 
bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Ruimtelijke beleid wordt door 
de nationale overheid opgesteld in hoofdlijnen in een structuurvisie. Een structuurvisie heeft geen juridische status, 
maar is een bindend en richtinggevend document voor lagere overheden. De ruimtelijke visie/strategie beschreven in 
de structuurvisie heeft een termijn van doorgaans tien á twintig jaar. De nationale overheid kan direct betrokken zijn 
bij gebiedsontwikkeling door het opstellen van juridische regels of het sturen van projecten van nationaal belang of 
op nationaal niveau (Rijksoverheid, 2011). 
De nationale overheid kan daarnaast betrokken zijn bij gebiedsontwikkelingen via andere ministeries:

- Ministerie van Financiën: Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)
 Het RVOB realiseert ruimtelijke en financiële doelen door (gebieds)ontwikkelingen, beheer en aan- en  
  verkoop van rijksgronden en gebouwen;
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: Dienst Landelijk Gebied
  De Dienst Landelijk gebied zorgt voor de uitvoering van zowel nationaal, provinciaal als gemeentelijk beleid.   
  Hierbij richt de dienst zich op natuur, water en landbouw;
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties: Rijksgebouwendienst (Rgd)

  De Rijksgebouwendienst beheert en ontwikkelt de vastgoedportefeuille van het Rijk (ongeveer zeven miljoen  
  vierkante meter vloeroppervlak, waarvan 70 procent in eigendom)

Provinciale overheid
Zoals de nationale overheid stelt ook de provincie een structuurvisie op. Met de nieuwe Wro (2008) is de toetsingsrol 
van de provincie in gemeentelijke bestemmingsplannen komen te vervallen. Vooral in buitengebieden kan de provincie 
een leidende rol aannemen of wanneer een project de gemeentegrenzen overschrijdt (Wolting, 2008). 

Gemeenten
Van de verschillende overheden en overheidsinstanties is de gemeente het meest direct betrokken bij 
gebiedsontwikkelingen. Gemeenten stellen structuurvisies op voor hun grondgebied, waarin hoofdlijnen voor 
ruimtelijke ontwikkeling en beleid staan beschreven. Daarnaast stelt de gemeente één of meer bestemmingsplannen 
op, die juridisch bindend zijn, waarin de bestemmingen van de gronden worden toegewezen (Rijkoverheid, 2011). 
Mede door de structuurvisie en bestemmingplan(nen) heeft de gemeente een voorwaardenscheppende rol in 
gebiedsontwikkelingen, waar zij vaak de regie op zich neemt. Inhoudelijk beperkt de overheid zich doorgaans tot de 
grondexploitatie en functioneert zij als opdrachtgever voor eigen voorzieningen, bijvoorbeeld een parkeergarage of 
maatschappelijk vastgoed (Rooy, 2009).

De gemeente heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om ruimtelijk beleid uit te voeren. Het grondbeleid 
is voor gemeenten een belangrijk hulpmiddel voor het realiseren van haar doelstellingen. Gemeenten gebruiken het 
grondbeleidsinstrumentarium om ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren en locaties te verwerven, bouwrijp te 
maken en uit te geven. Er worden drie soorten grondbeleid onderscheiden: 

1. Actief grondbeleid
  Bij een actief grondbeleid verwerft de gemeente een locatie, maakt een plan en de grond bouw- en woonrijp  
  en verkoopt deze aan een ontwikkelende partij. Hierdoor wordt actief het grondgebruik beïnvloed.

Figuur 2.2: Belangrijkste actoren bij een gebiedsontwikkeling
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2. Passief grondbeleid
  Bij een passief grondbeleid laat de gemeente de verwerving, ontwikkeling en uitgifte van de grond volledig  
  aan derden over.
3. Faciliterend grondbeleid
  Deze wordt gezien als tussenvorm. De gemeente maakt afspraken over de grond met de ontwikkelaar(s), die  
  op zijn beurt de grond voor eigen rekening exploiteren. De gemeente ontplooit hierbij wel bepaalde  
  activiteiten om de private ontwikkeling te faciliteren.

Eén van de belangrijkste instrumenten is de Grondexploitatie wet, ingevoerd medio 2008. Wanneer partijen er niet in 
slagen om tot overeenstemming te komen, kan de gemeente via deze wet publiekrechtelijk afdrachten afdwingen met 
een grondexploitatieplan, zoals een vergoeding voor planschade. Andere instrumenten zijn de Wet voorkeursrecht 
gemeenten9 (ingevoerd in 1981)  en de Onteigeningswet10 (gewijzigd in 2003).

Gemeentelijke organisatiestructuur
Veel gemeenten in Nederland zijn de laatste twee decennia gewisseld van organisatiestructuur. Drie decennia geleden 
werkte het merendeel van de gemeenten volgende het secretariemodel, zie Figuur 2.3. Later zijn sommige gemeenten 
gewisseld naar het sectoren-, concern- of dienstenmodel.  Sinds de laatste jaren schakelen veel gemeenten naar 
het directie- of afdelingenmodel (Zie Figuur 2.4 en Figuur 2.5). Deze wisselingen vinden plaats om als gemeente 
meer integraal te kunnen werken (Korsten, 2009). Hierbij functioneert de gemeentesecretaris als schakel tussen de 
beleidsmakers, het college van B&W en gemeenteraad, en de uitvoerende ambtenaars.

De organisatiestructuur is veelal afhankelijk van de omvang van de gemeente. In grote gemeenten wordt vaak gewerkt 
met het dienstenmodel en daarbinnen is vaak de Dienst Stedelijke Ontwikkeling of Stadsontwikkeling opgericht voor 
het opstellen en uitvoeren van onder andere het ruimtelijk beleid. Benamingen voor deze diensten of afdelingen 
verschillen per stad, in Rotterdam heet de afdeling bijvoorbeeld het Cluster Stadsontwikkeling (Gemeente Rotterdam, 
2012). Deze dienst bestaat doorgaans weer uit verschillende afdelingen, die alle bijdragen aan de ontwikkeling van de 
stad. Dit varieert van het maken van een beleid of programma tot projectmanagement en woningtoezicht. 
Sommige grote gemeenten hebben een aparte organisatie die verantwoordelijk is voor het projectmanagement 
(onder andere Amsterdam en Nijmegen). Deze verschillen in organisatie hebben invloed op de communicatie tussen 
gemeenten. Vaak is het onduidelijk welke taken en verantwoordelijkheden een afdeling heeft, wat niet ten goede 
komt aan het integraal samenwerken en de kennisuitwisseling tussen gemeenten.

2.4.2 PRIVATE PARTIJEN
De private partijen zijn op te delen in twee soorten: degenen zonder en degenen met een grond- en/of opstalpositie 
(Wolting, 2008). Private partijen met een grondpositie worden ook wel marktpartijen genoemd en kunnen altijd 
participeren in een gebiedsontwikkeling vanwege het zelfrealisatiebeginsel11. De belangrijkste partijen met grond- 

9 De Wet voorkeursrecht gemeenten geeft sinds 1981 gemeenten het recht van voorrang bij verwerving van onroerende zaken 
(Daamen, 2005). Met het voorkeursrecht kunnen tijdens het planvormingsproces verkopen tegen worden gegaan. 
10 De Onteigeningswet, grondig gewijzigd in 2003, is van toepassing als andere middelen hebben gefaald. Onteigening houdt in dat 
eigendom, meestal onroerend goed, verplicht wordt verkocht aan de overheid (www.rijksoverheid.nl).
11 In het zelfrealisatiebeginsel is, sinds 1947, opgenomen dat de eigenaar van grond het gebruik ervan zelf mag veranderen mits dat 
gebruik overeenkomt met bepalingen die overheidsinstanties voor die grond hebben vastgesteld en mits het niet noodzakelijk is dat 
de overheidsinstantie zelf de grond moet bezitten teneinde haar beleid te realiseren (Needham, 2006).

Figuur 2.3: Secretariemodel         Figuur 2.4: Sectoren- of dienstenmodel        Figuur 2.5: Directiemodel
  (sinds 1980)             (sinds ’00)      (sinds ’10)

H2: Gebiedsontwikkeling 25



en/of opstalposities, die kunnen participeren in gebiedsontwikkelingen, zijn bijvoorbeeld: bewoners,  beleggers, 
ontwikkelaars, woningcorporaties en aannemers. Wanneer partijen geen grond- en/of opstalpositie hebben kunnen 
de overige partijen bepalen welke private partijen worden betrokken.

Ontwikkelaars
Ontwikkelaars kunnen zelfstandig werken en gelieerd zijn aan financiële instellingen of bouwondernemingen. 
Deze marktpartij investeert risicodragend in de realisatie van vastgoedproducten (Nozeman, 2008). Tijdens het 
ontwikkelproces draagt de ontwikkelaar doorgaans financieel risico tot het moment dat het gerealiseerde vastgoed 
is verkocht of verhuurd. Ontwikkelaars kunnen gronden kopen met het oog op toekomstige ontwikkelingen, zodat 
zij verzekerd zijn van een positie aan de onderhandelingstafel. Het primaire doel is, zoals bij veel marktpartijen, het 
waarborgen van de continuïteit van het bedrijf en maximalisatie van de winst.

Woningcorporaties 
Een woningcorporatie is een instelling zonder winstoogmerk met als doel huisvesting te verzorgen voor degenen die niet 
of onvoldoende in staat zijn in hun eigen woonbehoeften te voorzien (KEI Centrum, 2011). Het Besluit Beheer Sociale 
Huursector (BBSH) bevat de regels waaraan woningcorporaties zich moeten houden. Woningcorporaties moeten 
rekening houden met zes prestatievelden: kwaliteit en verhuur van de woningen, betrekken van bewoners bij beleid 
en beheer, financiële continuïteit van de organisatie, leefbaarheid van de woonomgeving en wonen en zorg (Aedes, 
2012). Sinds de verzelfstandiging van woningcorporaties in 1995 zijn zij vaak betrokken bij gebiedsontwikkelingen en 
ontwikkelen niet alleen sociale huurwoningen, maar ook duurdere woningen en maatschappelijk vastgoed. Zij kunnen 
zowel de rol van projectontwikkelaar, belegger en financier op zich nemen (Wallagh, 2007; Wolting, 2008). 
Nederland is met de Europese Commissie overeengekomen dat vanaf 1 januari 2011 tenminste 90 procent van 
de jaarlijks vrijkomende woningen aan huishoudens met een maximum inkomen van 33.000 euro moet worden 
aangeboden (Europa decentraal, 2012). Deze regeling is getroffen om scheefwonen12 tegen te gaan. 

Beleggers
Vastgoed in de vrije sector kan worden verkocht aan een particulier of belegger. Een belegger richt zich doorgaans op 
rendement voor de lange termijn (Wolting, 2008). Het doel van een belegger is het maximaliseren van dit rendement 
tegen een aanvaardbaar risicoprofiel (Gool et al., 2007). Rendement ontstaat door huurinkomsten (direct rendement) 
en door de waardestijging van het vastgoed (indirect rendement). Behalve de kwaliteit van het object is daarom ook 
de kwaliteit van de omgeving belangrijk voor de belegger, aangezien de omgeving mede de waarde van het vastgoed 
bepaalt. 

Overige financiers
Externe financiers worden bij gebiedsontwikkeling betrokken omdat deze ontwikkelingen vaak grote investeringen 
behoeven en betrokken partijen dit niet volledig met eigen vermogen kunnen of willen financieren (Wolting 2008). 
Deze financiers waren vaak banken, maar in de huidige economische situatie nemen andere partijen, zoals private 
investeerders, deze rol vaak over (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, 2011). Een financier is geïnteresseerd in het 
verstrekken van een lening tegen een zo hoog mogelijke rente en prefereert direct resultaat. 

2.4.3 BELANGHEBBENDEN
Deze actoren zijn, in vergelijking met de hiervoor beschreven partijen, doorgaans niet direct betrokken bij een 
gebiedsontwikkeling, maar functioneren als stakeholders (Wallagh, 2007). Er zijn verschillende typen belanghebbenden 
die een rol kunnen spelen bij gebiedsontwikkeling. Partijen met een eigen belang, zoals (toekomstige) bewoners en 
ondernemers, en partijen die opkomen voor het maatschappelijk belang, zoals milieu organisaties of verenigingen van 
eigenaren (Daamen, 2005). Belanghebbenden hebben geen positie in het ontwikkelproces, wel hebben zij juridische 
mogelijkheden om bezwaar te maken tegen of invloed uit te oefenen op de plannen. Dit is één van de redenen dat 
communicatie met belanghebbenden tijdens het proces belangrijk is. Communicatie is nodig voor het creëren en 
behouden van draagvlak. Daar staat tegenover dat een gebiedsontwikkeling een complex en tijdrovend proces is 
en vaak wordt gekozen om met een beperkt aantal partijen te communiceren. Doorgaans zijn dit de (toekomstige) 
gebruikers/bewoners en belangenorganisaties (Wolting, 2008).

12 Met ‘scheefwonen’ wordt bedoeld dat mensen, die meer verdienden de huurklasse van hun woning voorschrijft, onrechtmatig in 
die woning zouden wonen (www.eades.nl).
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2.5 CATEGORIEËN VAN GEBIEDSONTWIKKELINGEN

In de literatuur wordt getracht gebiedsontwikkelingen onder te verdelen in categorieën (Wallagh, 2007 & Zeeuw, 
2007). Mede dankzij de uniciteit van iedere gebiedsontwikkeling en de talloze mogelijkheden is dit echter zeer complex. 
Gebiedsontwikkelingen worden niet beperkt door grenzen,  schaalniveau, bestaande of te realiseren objecten en/of 
functies. Diverse auteurs proberen alsnog een onderverdeling te maken op basis van de context van de locatie en de 
soort ontwikkeling (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, 2011; Spooren, 2009; Wallagh, 2007). De context van de 
locatie kan worden onderverdeeld in drie categorieën: binnenstedelijke, randstedelijke en buitenstedelijke locaties. 
De soort ontwikkeling valt op te delen in nieuwbouw, herontwikkeling of een combinatie daarvan. Binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling is meer complex dan buitenstedelijk ontwikkelen omdat het belangrijk is bestaande structuren 
te handhaven en verbeteren (Coops, 2009). In tabel 2.1 zijn de verschillende categorieën weergegeven met een 
voorbeeldproject.

Tabel 2.1: Typen gebiedsontwikkeling (Pleijte, 2009)

2.6 PROCES

Alle verschillende soorten gebiedsontwikkeling zijn complexe opgaven met een lange ontwikkelingsduur. In de literatuur 
worden binnen dit ontwikkelproces vier verschillende fasen onderscheiden: de initiatieffase, planontwikkelingsfase, 
realisatiefase en exploitatiefase (NEPROM, 2011; Ven, 2009; Heijden, 2010). Elke fase wordt doorgaans afgesloten 
met een beslismoment, overeenkomst en/of document (KEI Centrum, 2004). Op basis van verschillende bronnen is in 
Figuur 2.6 een generalisatie van de verschillende fasen weergegeven. In werkelijkheid is het een iteratief proces wat 
doorgaans niet lineair verloopt.
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INITIATIEFFASE
De initiatieffase is de startfase van een gebiedsontwikkeling. In een traditionele opzet nemen publieke partijen het 
initiatief, maar steeds vaker kiezen private partijen het voortouw binnen een gebiedsontwikkeling (Daamen, 2005). 
Deze fase is voornamelijk kader stellend en er vindt een globale verkenning plaats, zowel van de opgave als het resultaat. 
Verder worden actoren en hun belangen in kaart gebracht en wordt gekeken naar mogelijke samenwerkingsverbanden 
(Rooy et al., 2006). Doorgaans wordt een vlekkenplan opgesteld, waarin een globale aanduiding van het plangebied 
en haar functies zijn gegeven. Op basis hiervan kan een financiële verkenning worden uitgevoerd en de haalbaarheid 
van de ontwikkeling worden beoordeeld. Wanneer het proces vordert neemt de beïnvloedbaarheid af. Ingrijpende 
aanpassingen in een later stadium moeten worden voorkomen, aangezien de financiële consequenties hiervan groot 
zijn. De beslissingen genomen in deze fase hebben dus veel invloed op de verdere ontwikkeling en het eindresultaat 
(Vuuren, 2009). Daarom is het van belang dat duurzaamheid en het te hanteren meetinstrument reeds in deze fase 
zal worden ingezet. De initiatieffase wordt doorgaans afgesloten met een intentieovereenkomst13 tussen de betrokken 
partijen. 

PLANONTWIKKELINGSFASE
De planontwikkelingsfase is de meest intensieve en complexe fase (NEPROM, 2011; Rijksoverheid, 2011 & Wolting, 
2008). In deze fase wordt het vlekkenplan, gemaakt in de initiatieffase, uitgewerkt tot een plan met bijbehorend 
programma (Daamen, 2005). De planontwikkelingsfase is te verdelen in drie onderdelen: definitie, ontwerp 
en uitwerking. In de definitiefase wordt het definitieve Programma van Eisen (PvE) opgesteld en een masterplan 
ontworpen. In de ontwerpfase wordt het masterplan verder uitgewerkt en kan het plan worden opgedeeld in (deel)
projecten. In de uitwerkingsfase worden de plannen gedetailleerder uitgewerkt tot een bestek en kan een bouw- en 
inrichtingsplan worden opgesteld. Hiermee kan, wanneer nodig, de aanbestedingsprocedure starten (NEPROM, 2011).

Gedurende het doorlopen van deze drie fasen worden er haalbaarheidsstudies uitgevoerd en afspraken gemaakt over 
de verdeling van risico’s en verantwoordelijkheden. Doorgaans wordt hiervoor een samenwerkingsovereenkomst en/
of een realisatieovereenkomst gesloten door de betrokken partijen. Dit verklaart het iteratieve karakter: na elke stap 
wordt gekeken naar de haalbaarheid en moeten alternatieven worden onderzocht (Daamen, 2005). In deze fase wordt 
ook gekeken naar de financieringsmogelijkheden van het plan. Wanneer het voor een ontwikkelaar niet wenselijk is de 
ontwikkeling met eigen vermogen te financieren, moet worden gezocht naar een externe financier. Dit kan een bank, 
een andere private partij of een aantal toekomstige gebruikers (collectief particulier opdrachtgeverschap, CPO) zijn. 

REALISATIEFASE
De realisatiefase is gericht op de uitvoering van het plan, zoals vastgesteld in de planontwikkelingsfase. Bij aanvang 
van deze fase is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe kosten, opbrengsten en risico’s zijn verdeeld. 
Risicomanagement, voortgangs- en budgetbepaling zijn belangrijke activiteiten tijdens de realisatiefase. Vanwege de 
lange ontwikkeltijd kan de context waarin het plan is ontwikkeld veranderen en zullen aanpassingen aan het plan 
onontkoombaar zijn. Daarnaast blijft de communicatie met betrokkenen van groot belang (NEPROM, 2011).

Figuur 2.6: Gebiedsontwikkelingsproces

13 Een intentieovereenkomst is een overeenkomst waarin twee of meer partijen de intentie uitspreken om met elkaar een bepaald 
doel te bereiken. Het fungeert als officiële verklaring dat partijen met elkaar in onderhandeling zijn en belangen worden veiliggesteld 
in het geval de samenwerking wordt beëindigd zonder dat het gewenste resultaat behaald is (KEI Centrum, 2011).
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EXPLOITATIEFASE
Wanneer de realisatie van de gebiedsontwikkeling, of een deel ervan, is afgerond start de exploitatie van het 
vastgoed. Eindgebruikers, zoals eigenaren en/of beleggers, zijn vanaf de overdracht verantwoordelijk voor het beheer 
en onderhoud (KEI Centrum, 2011). Eventueel kan de exploitatie ook worden overgedragen aan een private partij, 
bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, of een daarvoor opgerichte onderneming, zoals een Vereniging van Eigenaren 
(VvE) (NEPROM, 2011). 

2.7 HYPE’S, TRENDS & ONTWIKKELINGEN

De markt waarin gebiedsontwikkelingen plaatsvinden is dynamisch en wordt sterk beïnvloed door trends en 
ontwikkelingen (Smit, 2010). Aspecten als winkelformules, vrije tijdsbesteding, maar ook de technologie verandert 
snel.  Enkele jaren geleden waren broedplaatsen en wonen-op-maat veel gebruikte termen, terwijl nu zorgvastgoed, 
particulier opdrachtgeverschap en duurzaamheid veel invloed hebben op vastgoedontwikkelingen (Arcadis, 2010).

Er blijft altijd onzekerheid over wat voor soort woning en welke locatie over vijf jaar veelgevraagd zijn. Waar rond de 
eeuwwisseling wonen in de stad populair was, wonen mensen tegenwoordig het liefst in een traditionele woning in 
een dorp (VROM, 2009). Woningen worden steeds meer maatwerk, want in de huidige vraaggestuurde markt willen 
woningzoekenden graag een woning die perfect aansluit bij hun wensen. Er is mede daardoor ook een grote opmars 
in het aantal woningen ontwikkeld in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) (NEPROM, 2009).
In de kantorensector is er momenteel sprake van leegstand. Hierdoor proberen eigenaren hun kantoren aan te bieden 
door allerlei zaken toe te voegen. Dit kan een (duurzaam) label zijn, maar ook een financiële stimulans zoals een 
incentive. Leegstaande kantoren worden ook omgebouwd tot studentenwoningen of er wordt gezorgd voor tijdelijk 
gebruikt door bijvoorbeeld ‘urban farming’ (zie Kader). 

Op dit moment zijn de voorspellingen voor de bouwsector somber en gedurende de economische crisis wordt 
er steeds meer bezuinigd. De vraag naar nieuwe woningen, kantoren en winkelvastgoed daalt en de opmars van 
herontwikkeling is duidelijk zichtbaar. Overheden besparen en de financieringsmogelijkheden van ontwikkelaars en 
aannemers zijn beperkt. Elke partij gaat terug naar haar kerntaken en probeert vanuit die positie met innovatieve 
producten of ontwikkelingen te komen om de crisis te doorstaan.

KADER:  URBAN FARMING

Een nieuwe trend: stadslandbouw, ook wel urban farming genoemd. Hierbij worden leegstaande gebouwen, zoals 
kantoorgebouwen, gebruikt om voedsel te verbouwen met behulp van kunstlicht. Zo kan lokaal voedsel worden 

geproduceerd, waardoor transportkosten kunnen worden beperkt 
Deze trend kent zijn ontstaan in de Verenigde Staten waar Will 
Allen in Milwaukee een stadskas opzette. Op dit moment oogst 
New York haar groenten van de daken van wolkenkrabbers en 
biedt tuinbouw op verlaten fabrieksterreinen werkelozen een 
goed alternatief. Ook in Nederland wordt deze trend omarmd. 
Landschapsarchitecten, wethouders en andere geïnteresseerden 
hopen in deze trend een tijdelijke bestemming voor leegstaande 
(kantoor)panden of braakliggend terrein te vinden. Het invullen 
van deze leegstaande gebouwen of ongebruikte gronden is daarbij 
niet het enige voordeel. Daarnaast brengt het inwoners van de 
stad dichterbij de voedselproductie en stimuleert het sociale 
samenhang.

Bron: Tabak (2011) in VNG Magazine.
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2.8 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is de deelvraag: ‘Wat wordt verstaan onder de ontwikkeling van een gebied?’ beantwoord. De definitie 
van een gebied is een locatie, afgebakend door (willekeurige) grenzen. De omvang van dat gebied kan verschillen, is 
niet gedefinieerd en wordt slechts beperkt door de capaciteiten van ontwikkelaars. Deze grenzen zijn doorgaans niet 
gelijk aan gemeente, regionale of provinciale grenzen. De definitie van een ontwikkeling van een gebiedsontwikkeling 
is:

Een gebiedsontwikkeling is een langdurig ontwikkelproces van een afgebakend gebied, waarbij een fysieke en/of 
functionele verandering plaatsvindt en meerwaarde wordt gecreëerd door een integraal programma en interactieve 
samenwerking tussen betrokken actoren.

Wanneer een meetinstrument wordt toegepast om de duurzaamheid van een gebied of gebiedsontwikkeling te meten 
zijn er een aantal zaken van belang:

De ontwikkeling van het begrip gebiedsontwikkeling
Door de huidige (economische) omstandigheden vindt een omslag plaats van de traditionele gebiedsontwikkeling 
naar een nieuwe benadering van  gebiedsontwikkeling, gebiedsontwikkeling 2.0 of 3.0 genoemd. Deze omslag zorgt 
onder andere voor een veranderende samenstelling van betrokken partijen. Hierdoor kunnen partijen met diverse 
achtergronden betrokken raken bij een gebiedsontwikkeling, waarvan de kennis omtrent duurzaamheid en het meten 
van duurzaamheid niet aanwezig hoeft te zijn.

Actoren
Naast de nationale overheid ontwikkelt ook de gemeentelijke overheid duurzaamheidsbeleid. Gemeentelijke overheden 
krijgen hierin meer verantwoordelijken, waardoor zij verantwoordelijk worden voor het duurzaamheidsbeleid en binnen 
gebiedsontwikkelingen een belangrijke positie vervullen. De afdeling of dienst die zich rich op gebiedsontwikkeling 
is afhankelijk van de organisatiestructuur van de gemeente. Naast de gemeente spelen ook marktpartijen, zoals 
ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en andere financiers een belangrijke rol bij gebiedsontwikkeling. Door 
de terugtredende overheid krijgen deze partijen meer kansen om binnen gebiedsontwikkelingen ambities te stellen.

Categorieën van gebiedsontwikkelingen
Gebiedsontwikkelingen zijn te categoriseren door de aard van de ontwikkeling (herontwikkeling of nieuwbouw en de 
locatie (binnenstedelijk, randstedelijk of buitenstedelijk). Een meetinstrument moet bij voorkeur voor alle categorieën 
gebiedsontwikkelingen kunnen worden toegepast om duidelijkheid en overzicht te kunnen bieden voor betrokken 
partijen.

Gebiedsontwikkelingsproces
Zoals iedere gebiedsontwikkeling uniek is, is ook het proces uniek. Voor een meetinstrument is het van belang dat het 
al in een initiatieffase wordt ingezet, zodat het begrip duurzaamheid wordt geïntroduceerd en alle partijen consensus 
over het begrip en eventuele duurzame ambities bereiken.

Trends & ontwikkelingen
Gebiedsontwikkelingen zijn onderhevig aan trends uit verschillende sectoren en kunnen daar doorgaans flexibel op 
inspelen. Een meetinstrument zal daarom ook flexibel moeten zijn om gedurende het vaak lange traject van een 
gebiedsontwikkeling om mee te kunnen gaan met veranderingen. 
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HOOFDSTUK 3 – DUURZAAMHEID      

“The strategist who is unconcerned by sustainability is akin to an architect 
who cares not whether their building stands or falls” 

James Mackenzie, NHS Sustainable Development Unit (2010)

Duurzaamheid is een veelbesproken en actueel onderwerp. Niet alleen producten, maar ook steeds meer bedrijven, 
processen en zelfs landen profileren zich als duurzaam. De hype, die het begrip met zich meedraagt, zorgt voor 
containervorming van het begrip, waardoor consensus over de definitie ervan lastig te bereiken is.

3.1 INLEIDING

In een onderzoek naar de meetbaarheid van duurzaamheid op gebiedsniveau is het belangrijk duidelijkheid te 
creëren omtrent het begrip duurzaamheid. Daarom zal in dit hoofdstuk de deelvraag: ‘Wat is duurzaamheid?’ worden 
beantwoord. Daarvoor zal eerst duurzaamheid in brede zin worden bekeken en wordt gestart met de definiëring van 
het begrip in paragraaf 3.2. Vervolgens zal kort de historische context van duurzaamheid worden toegelicht (§3.3). Er is 
consensus dat duurzaamheid kan worden gerealiseerd door een balans tussen meerder aspecten na te streven, maar 
er zijn verschillende concepten om deze aspecten te benoemen. De twee in Nederland meest gebruikte en bekende 
aspecten zullen in paragraaf 3.4 worden beschreven. Mede door deze aspecten is duurzaamheid een dynamisch 
begrip. Die dynamiek wordt besproken in paragraaf 3.5. De uitgebreidheid van het begrip zorgt dat het onduidelijk 
is wie verantwoordelijk is om duurzaamheid stimuleren en te realiseren. Deze discussie is van belang bij de inzet van 
een meetinstrument en zal daarom in paragraaf 3.6 nader worden toegelicht. Wanneer duidelijk is verkregen over 
duurzaamheid in brede zin zal in paragraaf 3.7 worden ingegaan op duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Het 
hoofdstuk wordt door paragraaf 3.8 afgesloten met een conclusie waarin antwoord wordt gegeven op de deelvraag 
en duidelijk wordt welke aspecten van duurzaamheid van belang zijn bij het meten ervan.

3.2 DUURZAAMHEID DEFINIËREN

Het gebruik van het begrip duurzaamheid is erg populair. Mede door deze ‘hype’ is het een containerbegrip geworden 
en de toevoeging ‘duurzaam’ wordt als vanzelfsprekend aan tal van producten en activiteiten toegevoegd (Platform 
Duurzaamheid, 2011). In de literatuur bestaan vele definities van het begrip duurzaamheid, wat aangeeft dat dit 
begrip lastig te definiëren is vanuit een theoretisch perspectief (Rogers et al., 2008; Bell et al., 2008). Het woord 
‘duurzaamheid’ is de vertaling van het Engelse woord ‘sustainability’ en afgeleid van het Latijnse woord ‘sustinere’, wat 
op-, omhoog- of instant houden betekent. Het woordenboek geeft de volgende definitie (Wolters Noordhoff, 2001): 
 duur•zaam bn, bw; 
 -zamer, -st 1 lang durend 2 geschikt, bestemd om te duren, weinig vergankelijk, synoniem: bestendig  
 In het Nederlands associeert men duurzaamheid met een in de tijd gezien bestendig, niet-vergankelijk  
  voortbestaan
De essentie van duurzaamheid of duurzaam ontwikkelen is het voorzien in de fundamentele behoeften van de mens, 
zonder geweld te doen aan de natuurlijke leefsystemen op aarde (Rede P. Martens, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling, 
2005). De oorsprong van het begrip ligt in de ecologie (Rogers et al., 2008). Met het rapport ‘Our Common Future’ 
van de Commissie Brundtland wordt het begrip uitgebreid naar een meer sociaal-economisch geïnspireerd begrip, 
hetgeen de commissie in 1987 definieert: 
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen 
aan te tasten om te voorzien in de behoeften van de toekomstige generaties.” (WCED, 1987)

Deze definitie wordt door diverse partijen geaccepteerd en is wereldwijd het meest aangenomen (NCDO, 2011; 
Brandon et al., 2011). De definitie is eenvoudig, maar breed, wat door Dresner wordt beschouwd als zowel haar sterke 
als zwakke kant (2008). Het hoge abstractieniveau laat ruimte wat betreft de interpretatie en toepassing, terwijl het 
anderzijds onzekerheid brengt in het besluitvormingsproces en de implementatie in de praktijk. 
In vele definities van duurzaamheid is de Brundtland-definitie duidelijk herkenbaar. Van der Ven (2008) definieert 
duurzaamheid als een evenwicht: ‘Duurzaamheid is een concept waarin een balans wordt gezocht tussen ecologische, 
economische, technische en sociale belangen.’ Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
vertaalt duurzaamheid in haar beleid naar een integrale benadering en levert een bijdrage aan ‘een gezond en veilig 
leven, in een aantrekkelijke leefomgeving, te midden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan 
te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te putten, hier en nu en elders en later.’ (VROM, 2001). Dahl (2011) meent 
dat duurzaamheid alleen begrepen kan worden als de samenkomst van het economische, sociale en milieu systeem, 
waartussen complexe relaties bestaan.  
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Al deze definities hebben een aantal overeenkomsten, die de basis vormen voor de definitie van duurzaamheid:

Duurzaamheid is het creëren van een evenwicht tussen ecologische, economische, technische en sociale belangen, 
waarmee wordt voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat toekomstige generaties hierdoor 
worden beperkt.

 

3.3 HISTORISCHE CONTEXT

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN
Jaren ‘70
De belangstelling voor duurzaamheid kreeg een sterke impuls toen de negatieve effecten van economische 
ontwikkeling zich manifesteerden in de jaren ’70 (Zon, 2002). Economen plaatsten kanttekeningen bij de wijze waarop 
natuurlijke hulpbronnen werden gebruikt in productieprocessen (Cörvers, 2008). De milieuproblematiek werd in tal 
van publicaties zichtbaar gemaakt voor de samenleving, waarbij het rapport ‘Limits to Growth’ in Nederland een grote 
impact had (Brandon et al., 2011). In dit (eerste) rapport van de Club van Rome werd in 1972 gewaarschuwd voor de 
gevolgen van exponentiële groei van de bevolking en haar consumptie.
In 1972 vond in Stockholm de eerste wereldmilieuconferentie plaats; de United Nations Conference on the Human 
Environment. Hier spraken landen in een internationale context over milieuproblemen ten gevolge van exponentiële 
economische groei. Deze conferentie resulteerde in een verklaring, actieplan en de oprichting van het United 
Nations Environment Programme (UNEP), maar leidde niet tot een gezamenlijke aanpak. Het antwoord van de (inter)
nationale politiek was pragmatisch; institutionalisering van milieuvraagstukken op nationaal niveau (Cövers, 2008).  In 
veel (westerse) landen richtte de overheid zich op de milieuproblematiek door het ontwikkelen van eigen beleid en 
wetgeving (Elliot, 2006).

Jaren ‘80
In 1980 werd de World Conservation Strategy uitgebracht; een strategie waar duurzame ontwikkeling voor het eerst 
in internationaal verband werd gedefinieerd. In reactie daarop werd in 1982 door de Verenigde Naties de tweede 
wereldmilieuconferentie gehouden in Nairobi, Kenia, waar het verband tussen sociale en economische aspecten en 
milieuproblemen sterker werd aangehaald. Met als resultaat de oprichting van de ‘World Commission on Environment 
and Development’, met als voorzitter de Noorse premier Brundtland. Opdracht was een universeel programma te 
formuleren, wat in 1987 resulteerde in het rapport ‘Our Common Future’, beter bekend als het Brundtland-rapport 
(WCED, 1987).

Jaren ‘90
Tien jaar na de vorige conferentie wordt in 1992 opnieuw een bijeenkomst georganiseerd in Rio de Janeiro: United 
Nations Conference on Environment and Development, ook wel bekend als ‘Earth Summit’. Maar liefst 178 landen 
werkten mee aan een oplossing om duurzame ontwikkeling te bereiken. Een belangrijke uitkomst was dat ‘vrede, 
ontwikkeling en milieubescherming’ niet afzonderlijk van elkaar kunnen worden gezien. Als resultaat werden een aantal 
teksten opgesteld: de Rio-Verklaring, het Klimaatverdrag (voorloper van het Kyoto-protocol), het Bossenverdrag, het 
Biodiversiteitsverdrag en het ambitieuze uitvoeringsplan Agenda 21 (Cövers, 2008). In 1997 is binnen het kader van 
het Klimaatverdrag het Kyoto-protocol overeengekomen. Het Kyoto-protocol regelt de vermindering van de uitstoot 
van broeikasgassen door deelnemende landen. Voor Nederland betekende de ondertekening dat in de periode 2008 
tot 2012 de uitstoot van broeikasgassen met zes procent moet worden verminderd ten opzichte van het niveau van 
1990 (Griess, 2009). 

Vanaf 2000
Tien jaar na de vorige conferentie wordt in 2002 de World Summit on Sustainable Development georganiseerd door de 
Verenigde Naties (VN). De uitkomsten van deze top waren mager, maar opvallend was dat naast de regeringsdelegaties 
ook zogeheten ‘major groups’ deelnamen. Deze groepen, waaronder jongeren, vertegenwoordigers van 
bevolkingsgroepen en wetenschappers, creëerden grote publieke aandacht voor het onderwerp in de maatschappij 
(Strange et al., 2008). De noodzaak en hoge mate van internationale belangstelling blijkt uit de (vervroegde) VN 
conferentie in 2009 in Kopenhagen. Ondanks deze bijeenkomst blijkt een overeenstemming over een gezamenlijke 
aanpak niet gemakkelijk te bereiken. Dergelijke onderhandelingen zijn doordrenkt van nationale belangen waarbij 
welvarende landen tegenover de ontwikkelingslanden staan.
In 2009 werd duidelijk dat de EU landen de doelstellingen zoals opgesteld in het Kyoto-protocol gaan behalen. De 
CO2-reductie komt in 2012 minstens uit op 11,5 procent (sinds 1990), terwijl de doelstelling zes procent nastreefde 
(Europese Commissie, 2009). In 2011 is de discussie gestart hoe verder te gaan. Alle landen menen dat er een nieuw 
verdrag moet worden opgesteld, maar over de inhoud hiervan bestaat veel onenigheid (VARA, 2011). 
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DUURZAAMHEID IN NEDERLAND
Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid lopen grotendeels parallel aan de internationale 
ontwikkelingen. Duurzaamheid werd voor het eerst op de politieke agenda gezet met de verschijning van het rapport 
van de Club van Rome in 1972. Als reactie initieert de Nederlandse overheid energiebesparingsprogramma’s in de 
bouw (Griess, 2009).  Mede door de ontdekking van bodemverontreiniging in Lekkerkerk (Zuid-Holland) en de ramp 
in Tsjernobyl in 1986 wordt nationaal beleid opgesteld, zoals het Nationaal milieubeleidsplan in 1989 en het Plan 
van Aanpak Duurzaam Bouwen in 1995.  In 1997 sluit Nederland zich ook aan bij het Kyoto-protocol (Cövers, 2008). 
Mede door het aannemen van de Energy Performance Building Directive (EPBD) – een richtlijn die eisen stelt aan de 
uniforme berekeningswijze van energieprestaties van gebouwen – is in 2002 de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) 
aangescherpt en is in 2008 het Energielabel geïntroduceerd (www.rijksoverheid.nl). 
De film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore heeft in 2006 een grote impact op het maatschappelijk besef wat betreft 
de milieuproblematiek. In het regeerakkoord Balkenende IV uit 2007 heeft duurzaamheid dan ook een hoge prioriteit 
en middels het kabinetsprogramma ‘Schoon en zuinig’ wordt de ambitie geformuleerd om in 2020 de CO2 emissie met 
30 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Naar aanleiding van dit kabinetsprogramma sluit de rijksoverheid 
in 2008 een akkoord met marktpartijen om de EPC-eis gefaseerd verder aan te scherpen, genaamd ‘het Lente-
akkoord’ (Rijksoverheid, 2011). Met het convenant, ondertekend door zowel de overheid als diverse marktpartijen, 
wordt beoogd het gestandaardiseerde energieverbruik in de nieuwbouwproductie te verlagen. Met de economische 
recessies in 2009 en val van het kabinet in 2010 komen in 2011 ambities ten aanzien van duurzaamheid op de tocht 
te staan. Ook fouten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)14  zetten vraagtekens bij de noodzaak 
van duurzame ontwikkeling (Brandon et al., 2011). Deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat duurzaamheid 
definitief op de politieke agenda staat en het Nederlandse bedrijfsleven kansen ziet. De aandacht voor duurzaamheid 
groeit en in alle sectoren is deze verandering zichtbaar. 

3.4 DUURZAAMHEID: CONCEPTUELE BENADERINGEN
 
Sinds de publicatie van het Brundtland-rapport wordt aangenomen dat duurzaamheid meer omvat dan alleen de 
ecologie. De twee internationaal meest gebruikte conceptuele benaderingen, waarin de verschillende concepten van 
duurzaamheid worden gecategoriseerd, zijn:

- People, planet, profit;
- De vier duurzaamheidsprincipes.

PEOPLE, PLANET, PROFIT
Duurzaamheid bestaat uit tal van aspecten die volgens dit concept  
kunnen worden onderverdeeld in drie concepten: het ecologische, sociaal-
culturele en economische concept (Cövers, 2008). Deze worden beschouwd 
als de drie voornaamste aandachtsgebieden van duurzaamheid. De 
drie concepten worden vaak aangeduid met de Engelse termen people, 
planet en profit, ook wel Triple P of 3P’s genoemd (Roorda, 2011). Deze 
termen worden niet door iedereen op deze wijze gebruikt: tijdens 
de VN conferentie in 2002 is voorgesteld om ‘profit’ te vervangen 
door ‘prosperity’ om naast economische winst ook welvaart in zijn  
algemeenheid te betrekken (Blewitt, 2008). Ook wordt soms een vierde P 
toegevoegd: project of projectmanagement (Duijvestein, 2009). In figuur 
3.1 zijn de vier verschillende aspecten afgebeeld. 

People 
In het sociaal-culturele concept  draait het om menselijke behoeften, voorkeuren en belangen. Hierin zijn onder andere  
het menselijk welzijn, gezondheid, ontplooiing en gelijke behandeling belangrijk (Dresner, 2008). Eén van de 
belangrijkste oorzaken voor het ontstaan en voortbestaan van tal van niet-duurzame ontwikkelingen zijn de  
wereldwijde verschillen in bestaansmogelijkheden en de toegang en gebruiksmogelijkheden tot natuurlijke 
hulpbronnen (Cövers, 2008). Armoede en ongelijke verdeling belemmeren duurzame ontwikkeling en samenwerking. 
Daarmee spelen sociale verhoudingen een belangrijke rol in het streven naar duurzame ontwikkeling. Het is belangrijk 
om daarbij oog te hebben voor sociale verschillen: wie is de gebruiker, om wie gaat het, wie profiteert ervan en 
wie dragen de lasten? Er moet in gedachte gehouden worden dat duurzaamheid mede een mentaliteitskwestie is. 
Uiteindelijk zijn het de mensen die het moeten willen en actie kunnen ondernemen.

14 De belangrijkste fouten betroffen foutieve schattingen van het afsmelten van de gletsjers in het Himalayagebied en een foutief 
percentage landoppervlak in Nederland dat onder de zeespiegel ligt. Verder waren enkele bronnen niet gecontroleerd en kwa-
men er rekenfouten in het rapport voor (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2012).

Figuur 3.1: De 4 P’s (naar Duijvestein, 2009)
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Planet
In essentie gaat de ecologische dimensie om het zodanig beschermen en behouden van de natuurlijke omgeving dat de 
gebruiksfuncties blijven voortbestaan (Cövers, 2008). De hedendaagse milieuproblematiek maakt duidelijk dat in grote 
delen van de wereld de natuurlijke omgeving is aangetast, waarmee de ecologische bestaansbasis voor de komende 
generaties wordt ondermijnd. Ecologische aspecten als regeneratiecapaciteit – de mate waarin een ecosysteem zich 
kan herstellen – of draagkracht – de druk die een ecosysteem kan verdragen zonder blijvend aangetast te worden – 
kunnen helpen de duurzaamheid van bestaande situaties of ontwikkelingen vast te stellen (Vlasman et al., 2002).

Profit
Het economische concept, profit of prosperity genoemd, wordt door sommigen gezien als één van de oorzaken 
van de huidige milieuproblematiek. Bij productie wordt gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen, waardoor 
schaarste ontstaat. Deze schaarste komt vaak niet tot uitdrukking in de prijs van producten en diensten. Volgens 
Wiersma (1993) heeft dit verschillende oorzaken. Als eerste is informatie over natuurlijke hulpbronnen, dat betreft de 
omvang van de bestaande voorraden, onvolledig en strekt deze zich uit over een lange periode. Daarnaast ontbreken 
eigendomsrechten of zijn deze onvoldoende gespecificeerd. Tevens is het gecompliceerd om de waarde van (zeldzame) 
planten-, diersoorten of natuurgebieden vast te stellen. Hoewel dit aspect vaak gezien wordt als een oorzaak van de 
milieuproblematiek, is dit ook een voorwaarde om duurzaamheid te realiseren (Cövers, 2008).

Project
Het concept project, soms proces genoemd, staat voor de ruimte, de toekomstverwachting van het object en de 
ruimtelijke kwaliteit (Duijvestein, 2009). Het procesaspect is hierin erg belangrijk, want duurzame plannen worden 
niet altijd op duurzame wijze gerealiseerd. Een voorbeeld van een niet-duurzaam proces is de hybride auto Toyota 
Prius. De productie van de accu’s van deze auto’s is zo slecht voor het milieu dat een ‘normale’ auto duurzamer zou zijn 
(Green at Work, 2011). De invoering van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) binnen een organisatie 
is een voorbeeld dat juist gericht is op de inbreng van duurzaamheid binnen het (bedrijfs)proces. Daarnaast is van 
belang dat bij duurzame plannen de relatie met de omgeving wordt meegenomen en speelt flexibiliteit een belangrijke 
rol. Duurzaamheid kan alleen worden bereikt als er (snel) kan worden gereageerd op trends en ontwikkelingen en 
daarvoor is een flexibele insteek noodzakelijk. 

4 PRINCIPES VAN DUURZAAMHEID
Een andere conceptuele benadering om de verschillende aspecten van duurzaamheid 
te duiden zijn de vier principes van duurzaamheid, opgesteld door de internationale 
stichting The Natural Step. Deze benadering omvat niet alleen de categorisering van 
duurzame aspecten, maar ook een manier om duurzaamheid te realiseren.

Als eerste stap in het proces wordt uitgegaan van een vijf stappen schema, zie figuur 
3.3 (The Natural Step, 2012). In de eerste stap wordt het systeem ‘aarde’ nader 
beschouwd. Per situatie wordt een netwerk gevisualiseerd waarin momenteel 
wordt gewerkt en hoe binnen dit systeem succes kan worden behaald. Daarna 
wordt pas gekeken met welke strategie, acties en middelen dit succes bij het succes 
passen. Dit proces wordt ook wel ‘backcasting’ genoemd. Dit proces stimuleert het 
‘out of the box’ denken. Visueel wordt dit proces uitgebeeld in Figuur 3.2.
 

Figuur 3.2: Kader The Natural Step

Figuur 3.3: Schema The Natural Step (Flexible Platform, 2012)
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Duurzaamheid wordt ingebracht bij stap A in Figuur 3.3. In vergelijking met de eerst genoemde conceptuele benadering 
berust deze op vier concepten van duurzaamheid (duurzaamheidsprincipes), die worden gehanteerd als vier vragen 
die bij elke handeling gesteld moeten worden. 

- Neemt door de handeling de totale wereldvoorraad mineralen af?
- Neemt door de handeling het gebruik van schadelijke, niet in de natuur voorkomende stoffen, toe?
- Bedreigt de handeling de natuurlijke diversiteit en ecosystemen?
- Neemt door de handeling het gebruik van energie en andere fossiele grondstoffen toe? 

Wanneer het antwoord viermaal ‘nee’ is, wordt de handeling als duurzaam beschouwd. 

BALANS
Uit beide conceptuele benaderingen blijkt dat duurzaamheid draait om het vinden van een balans tussen de 
bovengenoemde aspecten; er moet sprake zijn van evenwicht tussen mens, ecologie en economie (Rotmans, 2007). 
Op verschillende manieren en schaalniveaus kunnen duurzame aspecten worden gecombineerd, zodat alle aspecten 
profiteren. Een veelgebruikt voorbeeld is het energiezuinig maken van bestaande woningen. Dit bevordert namelijk 
het comfort voor de bewoners (people), bespaart op schaarse fossiele grondstoffen en beperkt de CO2 uitstoot (planet) 
en hierdoor nemen de woonlasten voor bewoners af (profit).
De balans is echter niet altijd gemakkelijk te bereiken. Vaak geldt dat er keuzes moeten worden gemaakt en daarmee 
prioriteiten moeten worden gesteld. Dit zogenoemde ‘afruilen’ van mogelijkheden brengt dilemma’s met zich mee. In 
een afruilrelatie wordt verlies van kwaliteit in het ene aspect gecompenseerd door toename van kwaliteit in een ander 
aspect. Een voorbeeld van een afruilrelatie is wanneer grondstoffen worden aangewend voor productie (planet) en 
daarmee inkomen wordt gegenereerd (profit) om de leef kwaliteit te bevorderen (people) (Cövers, 2008). 
 
DYNAMISCH BEGRIP
Zoals eerder wordt vermeld is het niet gemakkelijk een balans te vinden tussen sociale, ecologische en economische 
aspecten. Gecombineerd met de afweging tussen een lange en korte termijn en de verschillende schaalniveaus waarop 
aspecten spelen is duurzaamheid een complex begrip (Strange et al., 2008). Het vergt inbreng vanuit verschillende 
disciplines, van wetenschappelijke en praktische kennis en stelt hoge eisen aan de communicatie tussen betrokkenen 
(Rakhorst, 2007). De Brundtland-definitie doet, net als vele andere definities, geen uitspraak over hoe de afweging 
tussen verschillende aspecten moet plaatsvinden. 

Een ander aspect wat de complexiteit van het begrip verhoogt is dat het zich tegelijkertijd kenmerkt met een normatief 
en subjectief karakter. Duurzaamheid omvat een norm, iets wat wordt nagestreefd. Normen zijn gegrond op breed 
gedragen waarden in een cultuur of samenleving, maar worden niet altijd door iedereen gedeeld (Rogers et al., 2008). 
Aangezien iedereen gebaat is bij duurzaamheid wordt in dit onderzoek aangenomen dat iedereen duurzaamheid 
nastreeft, ongeacht in welk aspect of in welke mate. Verder is het begrip subjectief van aard. Dat wil zeggen dat de 
interpretatie ervan afhangt van persoonlijke opvattingen of voorkeuren. Dit kenmerk van duurzaamheid draagt ook 
bij aan de containervorming van het begrip. De opvattingen over ‘duurzaam zijn’ lopen ver uiteen en mede door 
de populariteitstatus wordt iets snel als duurzaam bestempeld. Daarnaast speelt de onzekerheid van toekomstige 
ontwikkelingen een grote rol. De technologische ontwikkelingen en de veranderende omvang van de wereldbevolking 
zijn in zekere mate speculatief (Dresner, 2008). Dit compliceert het operationaliseren van duurzaamheid. Het 
vertalen van een algemene omschrijving naar een concrete aanpak met duidelijke omschreven doelen en meetbare 
resultaten blijkt in de praktijk lastig. Weging is nodig om duurzaamheid meetbaar te maken en over de afstemming 
van de indicatoren moet overeenstemming worden bereikt (Bell et al., 2008). Aangezien deze weegmethoden vaak 
controversieel of niet objectief zijn, wordt overeenstemming over de samenstelling van de indicatoren doorgaans 
niet bereikt (CBS, 2009). Dat maakt duurzaamheid een dynamisch begrip dat in sterkte mate afhankelijke is van de 
interpretatie van betrokkenen.

3.5 STIMULEREN EN REALISEREN VAN DUURZAAMHEID 

Tot voor kort werd het stimuleren en realiseren van duurzaamheid gezien als taak van de overheid. Aangezien 
duurzaamheid een algemeen belang is, nam de overheid deze taak op zich, zoals bij het Kyoto-protocol (Terlouw, 
2011).  Met een terugtrekkende nationale overheid is het de taak van decentrale overheden geworden om 
duurzaamheidsbeleid op te stellen en uit te voeren (Rotmans, 2011). In de huidige economische ontwikkelingen en 
bezuinigingen bij de overheid rijst echter de vraag of zij wel in staat zijn duurzaamheid te stimuleren en realiseren 
(SRE, 2012). De veranderingen in de markt en de politieke taakverdeling geven mogelijkheden voor samenwerking en 
ruimte voor innovatieve ideeën, want ook bedrijven zien in de vraaggestuurde markt de mogelijkheden en effecten 
van een duurzame bedrijfsvoering.    
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3.6 DUURZAAMHEID IN DE GEBOUWDE OMGEVING

Mede door het dynamische karakter van het begrip duurzaamheid is een duidelijke inkadering vereist. In dit onderzoek 
zal duurzaamheid worden toegespitst op de bebouwde omgeving. Er is gekozen om de bebouwde omgeving op 
gebiedsniveau te benaderen omdat op deze schaal alle aspecten van duurzaamheid voorkomen en de vraag naar een 
meetinstrument hiervoor groot is (Telos, 2009). 

Duurzaam bouwen of ontwikkelen is, volgens de Vries (2009) het ontwerpen, bouwen, beheren en slopen van 
de gebouwde omgeving met zo weinig mogelijk inzet van de eindige energiebronnen en optimale inzet van de 
oneindige energiebronnen. Deze definitie heeft een meer procesmatige benadering, specifiek gericht op het bouw- 
en ontwikkelproces. De omschrijving is daarmee een praktische vertaling van de Brundtland-definitie (Groenestein, 
2011). Uit de definities wordt duidelijk wordt dat duurzaamheid in de gebouwde omgeving een grotere reikwijdte 
heeft dan een enkel duurzaam aspect, bijvoorbeeld energiezuinig bouwen.
Alle aspecten van de bebouwde omgeving creëren gezamenlijk duurzaamheid en daarmee wordt de definitie van een 
duurzaam gebied:

Een duurzaam gebied is een locatie, afgebakend door grenzen, waar een balans tussen het economische, sociale, 
economische en proces aspect wordt nagestreefd. In een duurzame ontwikkeling vindt een fysieke en/of functionele 
verandering plaatst en wordt meerwaarde gecreëerd door een integraal programma en interactieve samenwerking 
tussen betrokken actoren.

De focus in de hedendaagse kijk op duurzaamheid in de gebouwde omgeving ligt met name op ‘energie’ en het proces. 
Dit blijkt onder andere uit de hedendaagse wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld 
het verplichte Energielabel bij nieuwbouwwoningen (Rijksoverheid, 2012).

POSITIEF IMAGO
Duurzaamheid in de bebouwde omgeving heeft niet altijd een positief imago. Het kan worden geassocieerd met 
hogere kosten en daardoor onrendabele investeringen (SenterNovem, 2007). Het Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS) toont aan dat dit in de praktijk niet zo hoeft te zijn. Een vergelijkend onderzoek naar de bouwkosten 
van duurzame projecten toont aan dat door een goede planning en efficiënt gebruik van de beschikbare duurzame 
technieken en materialen een duurzaam project geen hogere kostprijs behoeft (Rakhorst, 2008). Hier komt bij dat 
duurzaam bouwen vaak voor lagere exploitatiekosten zorgt, waardoor een hogere investering vooraf kan worden 
verantwoord. 

3.7  CONCLUSIE

De deelvraag ‘Wat is duurzaamheid?’ is in dit hoofdstuk beantwoord. Om een meetinstrument te ontwikkelen dat de 
duurzaamheid op gebiedsniveau meet is het van belang te definiëren wat een duurzaam gebied is:

Een duurzaam gebied is een locatie, afgebakend door grenzen, waar een balans tussen het economische, sociale, 
economische en proces aspect wordt nagestreefd. In een duurzame ontwikkeling vindt een fysieke en/of functionele 
verandering plaatst en wordt meerwaarde gecreëerd door een integraal programma en interactieve samenwerking 
tussen betrokken actoren.

Duurzaamheid is een complex en veelomvattend begrip. Een meetinstrument moet duidelijkheid en overzicht bieden 
om de duurzaamheid van een gebied meetbaar te maken en zo (meer)waarde te creëren. Wanneer een meetinstrument 
wordt toegepast om duurzaamheid op gebiedsniveau te meten is belangrijk:

Ontwikkeling van het begrip duurzaamheid
Door de sterke ontwikkeling van het begrip duurzaamheid dreigt het een containerbegrip te worden. Wanneer 
duurzaamheid moet worden gemeten is het noodzakelijk consensus te bereiken met betrokken partijen over het 
begrip. 

Duurzaamheidsconcept
Het concept people, planet, profit is het meest bekende en gebruikte concept om de aspecten van duurzaamheid 
in te delen en daarom zal eerder consensus worden bereikt wanneer dit concept door een meetinstrument wordt 
gehanteerd.
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Duurzaamheid draait in dit concept om een balans tussen het milieu, sociale, economische en proces aspect. 
Deze is noodzakelijk om duurzaamheid te realiseren, maar gecompliceerd. Een meetinstrument zal duurzaamheid  
vanuit deze balans holistisch moeten benaderen en dus alle aspecten moeten meten om duurzaamheid te kunnen 
meten.

Stimuleren en realiseren van duurzaamheid
Tot voor kort werd het stimuleren en realiseren van duurzaamheid gezien als taak van de overheid. Met een 
terugtredende nationale overheid komt deze taal grotendeels bij de gemeenten te liggen. Met de huidige economische 
ontwikkelingen en bezuinigingen rijst de vraag of overheden deze taak wel kunnen vervullen. Hiermee ontstaan kansen 
voor marktpartijen.

Duurzaamheid in de bebouwde omgeving
In de bebouwde omgeving heeft duurzaamheid niet altijd een positief imago, omdat het vaak wordt geassocieerd 
met hogere kosten, onrendabele investeringen en meer tijd en werk. Er is echter aangetoond dat door een efficiënte 
planning en gebruik van duurzame materialen en technieken niet zo hoeft te zijn.
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HOOFDSTUK 4 – ANALYSE HUIDIGE MEETINSTRUMENTEN

“I think I could… 
If I only knew how to begin”

Alice in Wonderland, Lewis Caroll (1865)

Belangrijk bij het realiseren van duurzaamheid op gebiedsniveau is het meten ervan. Vandaar dat er wereldwijd 
meetinstrumenten zijn ontwikkeld om duurzaamheid in de gebouwde omgeving te meten. De verschillende tussen 
deze meetinstrumenten zijn enorm zowel in opzet als in de gebruikte indicatoren, maar ook de achterliggende doelen 
van instrumenten kunnen verschillen.

4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk staan de huidige meetinstrumenten, waarmee de duurzaamheid kan worden gemeten, centraal. 
De deelvraag ‘In welke mate wordt met huidige meetinstrumenten de duurzaamheid van een gebied gemeten en 
hoe verschillen deze instrumenten onderling?’ zal worden beantwoord. Daarvoor zal in paragraaf 4.2 eerst worden 
toegelicht wat meten is en hoe duurzaamheid meetbaar kan worden gemaakt. Vervolgens zal in paragraaf 4.3 zal 
het doel van het meten van duurzaamheid worden omschreven. Op dit moment is er een discussie gaande over de 
internationale vergelijkbaarheid van meetresultaten onderling. Deze discussie zal kort worden besproken in paragraaf 
4.4 
Er bestaan vele instrumenten om duurzaamheid in de gebouwde omgeving te meten. Op basis van de informatie 
verkregen in Hoofdstuk 2 en 3 is in paragraaf 4.5 een analytisch kader opgesteld. Met behulp van deze criteria wordt 
een selectie gemaakt uit alle meetinstrumenten. Van deze selectie zullen de kenmerken van het instrument (§4.6) 
en de gebruikte thema’s van de indicatoren (§4.7) worden geanalyseerd. In paragraaf 5.8 wordt gekeken naar de 
samenstelling van thema’s en duurzaamheidsaspecten per instrument. Hierbij ligt een focus op de instrumenten die 
in Nederland kunnen worden toegepast (§4.8). Het hoofdstuk wordt afgesloten in paragraaf 4.9 met een conclusie 
waarin de deelvraag zal worden beantwoord.

4.2 DUURZAAMHEID MEETBAAR MAKEN

Meten draait, volgens Baarda et al. (2006), om het becijferen van verschillen en het inzichtelijk maken van trends. 
Kortom door te meten kan er een beter beeld van de werkelijkheid en consensus over de werkelijkheid worden 
verkregen (Berings, 2008). Om te kunnen meten is kennis noodzakelijk en door te meten wordt nieuwe informatie 
verkregen, wat meten een iteratief proces maakt (Zee, 2004). 
   
Het meten van duurzame aspecten in de gebouwde omgeving gebeurt al enige tijd. Indicatoren gericht op een 
enkel aspect van duurzaamheid zijn al in de jaren ’90 ontwikkeld om aspecten te monitoren zoals luchtkwaliteit of 
comfort (Ding, 2008). De ontwikkeling van deze meetinstrumenten bevestigt de noodzaak duurzaamheid te meten en 
benadrukt het ontbreken van een compleet instrument waarin alle duurzaamheidsaspecten worden meegenomen. 
Van oorsprong was het meten van duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving meer een oefening om de kennis 
over het onderwerp te verzamelen en om het begrip in een praktisch kader te plaatsen (Cole et al., 2005). 
De Building Research Esthablishment Environmental Assessment Method (BREEAM) was in 1990 het eerste model in 
Europa waarbij meerdere aspecten van duurzaamheid worden gemeten. Veel landen hebben dit voorbeeld gevold 
en meetinstrumenten ontwikkeld, zoals GreenCalc in Nederland (Ding, 2008). Sommige hiervan zijn op BREEAM 
geïnspireerd, zoals LEED in Amerika en CASBEE in Azië. De ontwikkeling van een meetinstrument is complex vanwege 
de benodigde gedetailleerde data en vraagt om een duidelijke definiëring en consensus over de gebruikte indicatoren 
(Graymore et al., 2008). 

Cole et al. (2005) en Crawley et al. (1999) concluderen dat meetinstrumenten een enorme wereldwijde impact hebben 
gehad op de bewustwording van duurzaamheid in de samenleving en duurzaamheid binnen de bebouwde omgeving. 
Deze invloed valt te verklaren doordat meetinstrumenten een herkenbare structuur aan het begrip geven. Daarnaast 
brengen ze een focus in het debat over duurzaamheidsprestaties van de gebouwde omgeving (Hui, 2011).
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4.3 DOEL

Een meetinstrument om duurzaamheid in de gebouwde omgeving te meten heeft als primair doel om een 
veelomvattende evaluatie te geven over de duurzame karakteristieken van een verzameling van gebouwen of een 
gebied. Dit met behulp van een algemeen erkend en controleerbare set van indicatoren, waardoor hogere duurzame 
standaarden worden nagestreefd (Ding, 2008). Het bevordert daarnaast het bewustzijn van duurzaamheid en geeft 
een richting aan duurzame ambities (Cole, 1999). Ding (2008) voegt hieraan toe dat een meetinstrument een methode 
verstrekt om duurzaamheid in de gebouwde omgeving te structureren, objectief te toetsen, evalueren en voortgang 
aan te tonen. Het meten van duurzaamheid in de gebouwde omgeving brengt, volgens Verschoor (2008) en Walker et 
al. (2008), twee belangrijke andere voordelen met zich mee:

- Marktvoordeel;
- Maatschappelijk voordeel.

Het marktvoordeel van een duurzaam gebouw brengt economische voordelen voor investeerders. Een duurzaam 
gebouw heeft lagere operationele kosten en er heerst een gezondere arbeidsomgeving. Ook maakt de (aantoonbare) 
duurzaamheid het gebouw aantrekkelijk voor huurders (Wilms, 2011). Uit onderzoek blijkt dat duurzame 
kantoorgebouwen in Amerika een zestien procent hoger beleggingsrendement hebben dan hun niet groene 
tegenhangers (Kok et al., 2009). 
Maatschappelijk voordeel, of marketing voordeel, ontstaat mede dankzij de groeiende bewustwording van de 
samenleving over duurzaamheid. Bedrijven en instellingen willen hun duurzaamheid promoten en kiezen sneller voor 
een duurzaam gebouw (zie Kader: Duur of duurzaam?) (Verschoor, 2008). Deze voordelen worden vergroot wanneer 
het gebouw wordt gecertificeerd met een duurzaamheidslabel (Fuerst et al., 2008). Dit vormt voor zowel de huurder 
als de verhuurder een bewijs van de investeringen en behaalde resultaten. 

4.4 (INTERNATIONAAL) VERGELIJKEN

Vele meetinstrumenten, zoals BREEAM, zijn ontwikkeld om gebruikt te worden in een bepaalde nationale context, 
terwijl juist de internationale bekendheid en vergelijkbaarheid van het label van belang is voor gebruikers, die zich 
wereldwijd willen profileren (Kok et al., 2009, DTZ Zadelhof, 2011). Internationale bedrijven kijken uitdrukkelijk naar 
duurzaamheid als zij het vestigingsklimaat in verschillende landen beoordelen (Agentschap NL, 2011). Uit diverse studies 
en praktijkcases blijkt echter dat meetinstrumenten ongeschikt zijn buiten het land waar deze voor zijn ontwikkeld 
(Verschoor, 2008; Schultmann et al., 2009; Fowler et al. 2006). Ook Moldan et al. (2011) benadrukt de spanning tussen 
het belang om internationaal te vergelijken en het belang om lokale context mee te nemen. Om bijvoorbeeld LEED toe 
te kunnen passen in Canada is bijna twintig procent van het instrument aangepast op zowel de indicatoren, weging als 
waardering (ECD Energy and Environment Canada Ltd., 2002). Dit wordt veroorzaakt door onder andere het verschil 
in wet- en regelgeving, politiek, specifieke kenmerken van het land en de organisatie van de bouwsector (Verschoor, 
2008). In Canada zijn er bijvoorbeeld grote verschillen in wet- en regelgeving tussen verschillende provincies, onder 
andere in de aanbestedingsprocedures en de mogelijkheden tot beroep (Abbott et al., 2010). Hieruit blijkt dat de 
nationale en institutionele context essentieel is bij de ontwikkeling van een meetinstrument.

KADER: DUUR OF DUURZAAM?

Bedrijven die een groot of vrij nieuw kantoor verlaten voor een 
nieuw ‘duurzamer’ gebouw liggen sinds kort flink onder vuur. In 
een uitzending van het TV programma ‘De slag om Nederland’ 
wordt onder andere de verhuizing van KPMG tegen het licht 
gehouden. Het nieuwe duurzame kantoor staat namelijk vlak 
naast het oude pand, dat sinds de verhuizing leegstaat.. De 
vraag rijst: moeten er nieuwe duurzame kantoren worden 
gebouwd, terwijl de kantorenleegstand steeds groter wordt? 

Deze trend vindt niet alleen plaats bij bedrijven, ook gemeenten 
komen negatief in het nieuws. Onder het mom van gemeentelijke herindeling, duurzaamheid, centralisering van 
ambtenaren en het Nieuwe Werken, worden nieuwe gemeentehuizen gebouwd. Dit terwijl vaak de oude kantoren leeg 
achterblijven en gemeenten de financiële begroting niet onder controle hebben. In de uitzending ‘Gemeentepaleizen’ 
wordt de vraag duidelijk; is deze nieuwbouw duurzaam of gewoon duur?
Bron: VPRO, Slag om Nederland. Uitgezonden vanaf 16 januari 2012.

Figuur 4.1: Het huidige ‘oude’ kantoor van KPMG
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Verschoor (2008) pleit, om internationale vergelijkbaarheid mogelijk te maken, voor een vergelijkingskader tussen 
verschillende instrumenten. Deze vertaalslag kan worden vormgegeven in een schematisch model waarin scores van 
de meest gebruikte labels ten opzicht van elkaar gewaardeerd worden. De ultieme oplossing zou een internationaal 
instrument zijn, dat in elk land is aangepast aan de nationale context, en waarvan de scores direct kunnen worden 
vergeleken. Dit is echter zeer complex, aangezien het een internationale consensus vereist betreffende de gebruikte 
indicatoren, weging, et cetera. Mori et al. (2012) benadrukt dat voornamelijk vanwege het verschil in welvaart 
meetinstrumenten niet voor alle landen geschikt kunnen zijn. In onderontwikkelde landen zijn namelijk vaak andere 
mogelijkheden om duurzaamheid te realiseren, die vaak niet worden herkend door meetinstrumenten in welvarende 
landen en andersom. De Environmental Sustainability Index (ESI)15 geeft zelfs in haar handleiding aan dat deze methode 
minder geschikt is om te meten in onderontwikkelde landen (Esty et al., 2005). Afbakening van de reikwijdte van een 
meetinstrument is dus essentieel.

4.5 SELECTIE CRITERIA

Meetinstrumenten om duurzaamheid in de gebouwde omgeving te meten hebben verschillende benamingen. 
In dit onderzoek zullen alleen de instrumenten worden meegenomen die, volgens de omschrijving gegeven in dit 
hoofdstuk, daadwerkelijk duurzaamheid meten. De meetinstrumenten die op dit moment wereldwijd in gebruik zijn, 
zijn weergegeven in Figuur 4.2.

De bestaande meetinstrumenten zijn geselecteerd op een aantal criteria, die samen het analytisch kader vormen. 
Instrumenten worden in deze analyse onderzocht wanneer zij:

- Duurzaamheid op gebiedsniveau meten;
- Als doel hebben duurzaamheid stimuleren;
- Op dit moment in gebruik en actueel zijn;
- Daadwerkelijk een meting verrichten (input/output);
- Duurzaamheid holistisch benaderen (en niet een enkel duurzaamheidsaspect bekijken).

Het belangrijkste criterium om huidige meetinstrumenten te selecteren voor een vergelijking was dat deze 
duurzaamheid kunnen meten op gebiedsniveau. Daarnaast is het van belang dat de instrumenten als doel hebben 
om duurzaamheid te stimuleren en dat de meting zo objectief mogelijk geschiedt (Forsberg et al., 2004). Verder 
zijn meetinstrumenten onderzocht die op dit moment (begin 2012) in gebruik zijn en dus niet verouderd of nog in 
ontwikkeling. De ontwikkeling van LOTUS (Vietnam) is bijvoorbeeld nog niet afgerond. Er is gekozen om GreenCalc+ 
niet mee te nemen, aangezien het steeds minder wordt gebruikt en dezelfde rekenmethode wordt verwerkt in de 
methode van BREEAM (GreenCalc+, 2011). 

Meetinstrumenten die zijn gebaseerd op andere meetinstrumenten worden ook niet geanalyseerd. Dit zijn 
bijvoorbeeld LEED Canada, afgeleid van LEED, en AQUA, een Braziliaans instrument afgeleid van het Franse HQE. Dit 
aangezien de details verschillen, zoals welke standaarden worden gehanteerd, maar de kenmerken en indicatoren op 
abstract niveau gelijk zijn, zoals de waarderingsmethodiek. Het instrument moet daarnaast daadwerkelijk een meting 
verrichten (input) en een waardering (output) geven (Ding, 2008). Verder moet het meetinstrument een holistische 
kijk op duurzaamheid hebben, dat wil zeggen kijkend naar het geheel, zoals de definitie in Hoofdstuk 3. Daarmee 
wordt bedoeld dat minimaal meerdere duurzaamheidsaspecten worden gemeten, om duurzaamheid in zijn totaliteit 
te kunnen waarderen.

Er wordt gekeken naar instrumenten zowel ontwikkeld door private als publieke partijen, aangezien de motivatie 
om een meetinstrument te ontwikkelen kan verschillen. Daarnaast zijn instrumenten ontworpen om te worden 
gebruikt in één land, een continent of op internationaal niveau. Er wordt een uitzondering gemaakt voor Nederlandse 
instrumenten, omdat dit onderzoek zich richt op Nederlandse instrumenten. Zo is BREEAM NL afgeleid van BREEAM 
UK, maar zullen deze toch beiden worden onderzocht. ECO XXI komt ook in Portugal voor, maar er is gekozen om de 
Nederlandse variant te analyseren.

15 De Environmental Sustainability Index (ESI) is een meetinstrument om op internationaal niveau duurzaamheid in beleid te me-
ten en is opgezet door Yale Center for Environmental Law and Policy (YCELP), Colombia University, World Economic Forum en het 
onderzoeksinstituut van de Europese Commissie (SEDAC, 2010).
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In onderstaande tabel zijn de geanalyseerde instrumenten weergegeven, die voldoen aan de gestelde criteria, samen 
met enkele kenmerken. In Bijlage A worden de geselecteerde instrumenten, zie Tabel 4.1, uitgebreid toegelicht.

Tabel 4.1: Geanalyseerde meetinstrumenten

De analyse naar de kenmerken die het instrument hanteert kan samenhangen met de indicatoren die het instrument 
gebruikt. Om een duidelijk overzicht te kunnen geven is de analyse opgesplitst. De analyse van de zeventien bestaande 
instrumenten wordt opgedeeld in:

- een analyse naar de kenmerken van het instrument; 
- een analyse naar de gebruikte indicatoren/thema’s. 

Na beide analyses zal de samenhang tussen de kenmerken en de indicatoren naar voren komen.

4.6 ANALYTISCH KADER

In deze paragraaf worden de kenmerken geanalyseerd volgens het theoretisch kader van Baumann en Cowell 
(1999), Jönsson (2000) en Forsberg et al. (2004). Hierin worden de kenmerken van een meetinstrument opgesplitst 
in de contextuele kenmerken, de context waarbinnen het instrument gebruikt kan worden, en de methodologische 
kenmerken, de gehanteerde methode. Volgens diverse auteurs zijn de volgende kenmerken te onderscheiden: 

Contextuele kenmerken:
- Doelgroep/gebruikers Voor wie is het instrument bedoeld/Wie gaat het instrument gebruiken? 
     (Arkesteijn et al., 2004; Forsberg et al., 2004; Haapio et al., 2008)
- Type ontwikkeling Voor welk type ontwikkeling is het instrument bedoeld: nieuwbouw,  
     herstructurering of bestaande bouw? 
- Bereik   Voor welke gebiedsgrootte kan het instrument worden gebruikt? 
     (Arkesteijn et al., 2004; Baumann et al., 1999)
- Procesfase  In welke procesfase kan het instrument worden ingezet? 
    (Arkesteijn et al., 2004; Haapio et al., 2008)
- Beleidsniveau  Op welk beleidsniveau kan het instrument worden gebruikt? 
     (Arkesteijn et al., 2004; Ness et al., 2007) 
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- Deskundigheidsniveau Welk deskundigheidsniveau is vereist? 
     (Arkesteijn et al., 2004; Ding, 2008)

- Gebruiksvriendelijkheid Hoe gebruiksvriendelijk is het instrument? 
     (Arkesteijn et al., 2004; Burnett, 2007; Nguyden et al., 2011)

Methodologische kenmerken
- Meetfrequentie  Hoe vaak wordt er gemeten en is het instrument up-do-date? 
     (Burnett, 2007; Nguyden et al., 2011)
- Waarderingsmethodiek Hoe vindt de waardering van de indicatoren en de totaal score plaats? 
     (Arkesteijn et al., 2004; Burnett, 2007; Ding, 2008; Haapio et al., 2008; Nguyden et  
     al., 2011)

4.6.1 DOELGROEP/GEBRUIKERS 

Ieder meetinstrument geeft aan voor wie het instrument is ontwikkeld. Grofweg zijn er vijf doelgroepen of typen 
gebruikers te onderscheiden: beleidsmakers, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, beheerders en bewoners. 
Beleidsmakers zijn personen werkzaam bij de overheid, bijvoorbeeld bij de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van 
een gemeente. Ontwikkelaars zijn doorgaans private partijen, zoals Heijmans en BAM, maar ook een corporatie 
kan vastgoed ontwikkelen. Onder stedenbouwkundigen worden degenen verstaan die zich bezig houden met de 
gebouwde omgeving op gebiedsniveau, zonder dat zij een beleidsmedewerker of een ontwikkelaar zijn, bijvoorbeeld 
een stedenbouwkundige. Beheerders zijn partijen die gebouwen of gebieden beheren, zonder deze zelf te bewonen. 
Dit kunnen beleggers, corporaties of bijvoorbeeld private partijen als Wereldhave zijn. Bewoners kunnen zowel 
eigenaar als huurder zijn.  
Uit de analyse blijkt dat het merendeel van de instrumenten is gericht op beleidmakers en ontwikkelaars. De verdeling 
is zichtbaar is Figuur 4.3. Dit lijkt een logisch resultaat, aangezien beleidsmakers en ontwikkelaars het meeste invloed 
hebben bij de ontwikkeling van een gebied. 

De diepgang van de indicatoren is mede afhankelijk van de breedte van de doelgroep. Een instrument dat zich specifiek 
richt op een bepaalde doelgroep behoeft meer gedetailleerde data. Een instrument met een brede doelgroep heeft 
doorgaans een hoger abstractieniveau. ECO XXI is bijvoorbeeld bedoeld voor beleidsmakers en stelt daarom ook 
specifieke vragen als: ‘hoe wordt duurzaamheid binnen het onderwijs gepromoot door de gemeente?’. 

Het merendeel van de meetinstrumenten is gericht op de doelgroepen die het meeste invloed hebben  
(beleidsmakers of ontwikkelaars) bij een gebiedsontwikkeling.
Een instrument met een specifieke doelgroep gebruikt specifiekere indicatoren.

4.6.2 TYPE ONTWIKKELING

De verschillende typen ontwikkeling waarvoor de geanalyseerde meetinstrumenten kunnen worden ingezet zijn: 
nieuwbouw en herontwikkeling. De meetinstrumenten kunnen ook worden ingezet bij bestaande bebouwing, 
waar geen ontwikkeling plaatsvindt. Aangezien meetinstrumenten voor gebieden zijn geanalyseerd, worden deze 
mogelijkheden gebiedsontwikkeling, herstructurering (van bestaande gebieden) en bestaande gebieden genoemd. 
De soorten ontwikkeling waarvoor instrumenten zijn bedoeld zijn zichtbaar in Figuur 4.4. Bij instrumenten ontwikkeld 
voor meerdere typen ontwikkeling is gekozen voor het hoofdtype van het instrument. Van alle onderzochte 
instrumenten kunnen er twee – SPeAR en Duurzaamheidsprofiel Locatie (DPL) –worden gehanteerd bij al deze typen. 
Deze kunnen, samen met BREEAM Communities, worden ingezet bij herstructurering. Er is zichtbaar dat ongeveer 
evenveel instrumenten zich richten op gebiedsontwikkeling als op bestaande gebieden waar geen ontwikkeling 
plaatsvindt. 

Figuur 4.3: Verdeling doelgroep/gebruikers
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Net als bij de doelgroep, geldt hier dat een breed 
inzetbaar instrument bredere en  abstractere 
indicatoren gebruikt. Opvallend is dat bij een 
breder instrument niet per se meer indicatoren 
aanwezig zijn. 

Er bestaan instrumenten waarmee alle typen ontwikkeling kunnen worden gemeten. 
Een specifiek instrument geeft een meer gedetailleerde meting.

4.6.3 BEREIK

Ondanks dat er meetinstrumenten zijn geanalyseerd die zich richten op het meten van een gebied is er verschil 
in ‘breedte’ of bereik: de omvang van het te meten gebied. Daarbij valt, bij de geanalyseerde instrumenten, het 
onderscheid te maken in gebieden en gemeenten/steden. De instrumenten die zich richten op een kleinere (gebouwen) 
of grotere (landen) schaal zijn niet meegenomen in de analyse. Een gebied kan, zoals omschreven in Hoofdstuk 2, 
alles omvatten. Een gemeente is een gebied waarvan de grenzen wettelijk zijn vastgesteld. De instrumenten die 
zich richten op gebieden kunnen ook gemeenten meten. 
Dan wordt als gebiedsgrens de wettelijke grenzen van de 
gemeente gebruikt. Andersom werkt dit niet. Een instrument 
dat is gemaakt om een gemeente te meten kan ook een ander 
gebied meten, maar dan is de uitkomst niet betrouwbaar. In 
Figuur 4.5 is zichtbaar hoeveel instrumenten zich op gebieden 
of op gemeenten richten.

De instrumenten, met een gemeente als bereik, zijn beter 
afgestemd op de verschillende aspecten van een gemeente. Deze instrumenten meten namelijk aspecten die voor 
een gemeente belangrijk zijn, zoals de aanwezigheid van beleidsdoelstellingen en het geven van subsidies.

Meetinstrumenten, met een focus op gebieden zijn breed inzetbaar qua type gebied. Maar een instrument 
specifiek ontwikkeld om op gemeentelijk niveau te meten, geeft een bruikbaarder resultaat voor een 
gemeentelijke overheid.

4.6.4 PROCESFASE 

Een meetinstrument kan in alle fasen worden ingezet, maar heeft het meeste effect wanneer het wordt gebruikt in 
het begin van het project. Dit is reeds geconcludeerd in Hoofdstuk 2. Opvallend is dat sommige instrumenten dit in 
hun handleiding aangeven, maar de meeste instrumenten hier niets over vermelden. Slechts drie meetinstrumenten 
beperken zich tot de ontwerpfase: HQE, LEED Neighborhood Development en Sustainable Sites Initiative. 
Wanneer een instrument de duurzaamheid van bestaande bebouwing meet en er geen ontwikkeling plaatsvindt, 
is er sprake van een ander soort procesfase dan bij gebiedsontwikkeling. Hier is het ook van belang dat de meting 
plaatsvindt in de initiatief- of ontwerpfase, maar hier zal het eerder gaan om de ontwikkeling van een beleid of 
strategie. Deze fase wordt doorgaans de startfase genoemd. Het vormen van een beleid of strategie zal nader worden 
toegelicht in Hoofdstuk 5.

Meetinstrumenten zijn het meest effectief in de initiatief- en ontwerpfase van een gebiedsontwikkeling of 
in de startfase bij het vormen van beleid of strategie.

4.6.5 BELEIDSNIVEAU

Er bestaan drie verschillende beleidsniveaus: het strategische, tactische en operationele niveau (zie Figuur 4.6). In 
het strategische niveau worden ambities, visies en strategieën opgesteld en wordt gekeken naar de lange termijn. 
Het strategische niveau stuurt het tactische niveau aan, waar de focus ligt op een middellange termijn (ongeveer één 

Figuur 4.4: Type ontwikkeling

Figuur 4.5: Bereik
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maand tot twee jaar). Het tactisch niveau stuurt daarmee 
het operationeel niveau aan. Op dit niveau wordt het beleid 
daadwerkelijk uitgevoerd. Ook vindt hier evaluatie plaats, 
wat via het tactisch niveau als input dient voor het strategisch 
niveau (Berenschot, 2005).

Duurzame ambities voor gebieden worden doorgaans 
gesteld op strategisch en/of tactisch niveau. Het besluit om 
een meting te doen wordt vaak ook op strategisch en tactisch 
niveau genomen, meent Aanraadt (2011).  Vandaar dat alle 
meetinstrumenten zijn bedoeld om te worden gebruikt 
op deze niveaus. Duurzame ambities op gebiedsniveau 
vragen namelijk om consensus van de betrokken partijen 
en vaak grote investeringen qua geld en tijd. Dit sluit niet 
uit dat op operationeel niveau geen duurzaamheid kan 
worden gemeten of gerealiseerd. Wanneer besloten wordt 
om bijvoorbeeld een meubel van duurzaam hout te kopen is men ook duurzaam bezig. Een meetinstrument op 
gebiedsniveau kan hier echter weinig waarde aan toevoegen.

Duurzame ambities worden doorgaans gesteld op strategisch en/of tactisch niveau. Meetinstrumenten 
kunnen optimaal worden gebruikt, wanneer zij worden ingezet op dit niveau.

4.6.6 DESKUNDIGHEIDSNIVEAU

Om een meetinstrument te gebruiken is een bepaald deskundigheidsniveau van de gebruiker nodig. Hierbij worden 
verschillende gebruikers onderscheiden: degene die de data aanlevert/invult en degene die het resultaat gebruikt. Dit 
zijn binnen een organisatie of ontwikkeling vaak verschillende personen of partijen. 

Bij twee meetinstrumenten – BREEAM NL, BREEAM Communities – is de aanwezigheid van een geaccrediteerde 
professional ofwel expert optioneel. Deze expert verzamelt en controleert de aangeleverde informatie en ondersteunt 
degene die de data aanlevert. Wanneer dit wordt goedgekeurd wordt het ‘bewijs’ naar de organisatie verstuurd. Na 
een tweede controle door de organisatie ontvangt men een certificaat (Ding, 2008). Bij andere meetinstrumenten 
worden de data slechts eenmaal door de organisatie gecontroleerd. Dit gebeurt bij grotere private instanties, zoals 
ARUP en Corporate Knights, of bij een instrument met relatief weinig criteria, zoals SBTool. De aan- of afwezigheid 
van een tussenpersoon heeft zowel voor- als nadelen. De aanwezigheid van een expert verhoogt de kosten voor de 
certificering, maar kan ook de aanvraagtijd beperken en het aanvraagproces ondersteunen. Een expert kan ook de 
gebruiker begeleiden het beste resultaat te behalen.

Verschillende personen binnen een organisatie kunnen het resultaat gebruiken. Zoals eerder is vermeld zijn dit vaak 
personen die werkzaam zijn op het strategische en/of tactische niveau. Of het gebruik van het resultaat een hoog 
deskundigheidsniveau van de gebruiker vereist, hangt af van de waarderingsmethodiek. Bijvoorbeeld een resultaat 
van drie sterren is gemakkelijk te begrijpen. Als echter voor de gebruiker niet duidelijk is waarom hij geen vier of twee 
sterren scoort, kan het resultaat niet eenvoudig worden gebruikt. De benodigde deskundigheid is dus afhankelijk van 
de waarderingsmethodiek en de gebruikte indicatoren.

De aanwezigheid van een assessor of expert verhoogt de kosten, maar versimpelt het aanvraagproces.
Het benodigde deskundigheidsniveau om het resultaat te gebruiken, hangt af van de waarderingsmethodiek 
en de gebruikte indicatoren. Bij een ingewikkeld meetinstrument is dus de aanwezigheid van ondersteuning 
gewenst.

4.6.7 GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

Het meetinstrument kan, net zoals bij het deskundigheidsniveau, voor verschillende gebruikers eenvoudig te hanteren 
zijn. De hoeveelheid, exactheid en wijze van aanlevering van de benodigde gegevens bepalen grotendeels de 
gebruiksvriendelijkheid (en het benodigde deskundigheidsniveau) voor degene die de data aanlevert. De hoeveelheid 
en exactheid van de gegevens hangt af van de gebruikte indicatoren.

Figuur 4.6: Beleidsniveaus (Berenschot, 2005)
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 De wijze van aanlevering kan op een aantal manieren: via een tool op de computer, via een vragenlijst die 
schriftelijk of per e-mail kan worden ingediend of via data die in bepaalde vorm moet worden aangeleverd. De 
gebruiksvriendelijkheid van de onderzochte meetinstrumenten kan maar van enkele instrumenten worden beoordeeld, 
aangezien bij het merendeel (70 procent) de vragenlijsten of het instrument pas inzichtelijk is op aanvraag en na 
betaling. De instrumenten waarvan de vragen openbaar zijn, zijn niet erg gebruiksvriendelijk. Doorgaans vragen ze 
om veel bewijslast per indicator en hebben een groot aantal indicatoren. Alleen de Lokale Duurzaamheidsmeter 
heeft duidelijke keuzevragen, die relatief snel kunnen worden beantwoord. Een omvangrijke bewijslast moet worden 
voorkomen, aangezien het de gebruiker kan ontmoedigen het instrument te gebruiken. 

De hoeveelheid, exactheid en wijze van aanlevering van de benodigde gegevens bepalen  grotendeels de 
gebruiksvriendelijkheid van het instrument.

4.6.8 MEETFREQUENTIE

De uitkomst van een meting is tijd- en context gebonden (Berings, 2008; Telos, 2011). Een certificaat heeft daarom 
vaak een bepaalde geldigheidsduur en het merendeel van de instrumenten adviseert dan ook om meetresultaten 
up-to-date te houden. ECO XXI eist bijvoorbeeld dat een gemeente elke twee jaar opnieuw wordt gecertificeerd. Het 
merendeel van de metingen moet worden aangevraagd (90 procent). Van de twee metingen waar geen aanvraag voor 
kan worden gedaan is er één vrijwillig. Corporate Knights onderzoekt de duurzaamheid van alle steden in Canada die 
mee willen werken aan het onderzoek, terwijl Siemens ongevraagd (bijna) alle grote steden in de wereld analyseert 
op basis van publieke data.
De meeste metingen moeten frequent worden gedaan om het certificaat te behouden. LEED Neighborhood 
Development, BREEAM Gebied en BREEAM Communities geven simpelweg een ‘houdbaarheidsdatum’ van vijf jaar 
aan het certificaat. Daarna komt de meting te vervallen en moet er opnieuw worden getoetst. Sommige instrumenten, 
waarbij opvalt dat alle instrumenten gebiedsontwikkelingen meten, worden eenmaal toegepast. Van enkele 
instrumenten is het onbekend welke frequentie zij toepassen. 

Een meting is tijd- en context gebonden en daarom is er vaak een ‘houdbaarheidsdatum’ aan de meting 
verbonden.

4.6.9 WAARDERINGSMETHODIEK

Na de meting wordt er een waardering aan de resultaten gekoppeld. Dit gebeurt per indicator en deze resultaten 
samen vormen de totaalscore. Wanneer een meting wordt aangevraagd, wordt deze bijna altijd tegen betaling 
verricht. Alleen het gebruik van de Lokale Duurzaamheidsmeter is gratis. Bij 64 procent van deze metingen ontvangt 
het project/gebied of de gemeente een certificaat. Waar bekend, bevat dit certificaat de score of resultaat behaald in 
de meting, bijvoorbeeld drie sterren (CASBEE). Wanneer geen certificaat wordt uitgereikt, dient de meting puur als 
ondersteuning in het proces. 
Grofweg zijn er twee verschillende waarderingsmethoden: in vrije tekst of langs een zekere maatstaf (Ding, 2008; 
Arkesteijn et al., 2004). In de eerste methode wordt door middel van een korte tekst een oordeel gegeven over de 
resultaten. Deze methode wordt weinig gebruikt, aangezien op deze wijze waarderingen moeilijk te vergelijken zijn. Bij 
geen van de onderzochte instrumenten wordt deze methode gebruikt, wat valt te verklaren mede dankzij de definitie 
van meten. Door iets te meten moet datgene namelijk onder andere overzichtelijk, objectief en vergelijkbaar worden 
gemaakt.
 
Wanneer metingen worden verricht langs een zekere maatstaf 
zijn resultaten te vergelijken. Een onderscheid kan worden 
gemaakt tussen waarderingen door middel van cijfers, 
woorden, een afbeelding of aan een standaard. In Figuur 
4.7 is te zien welke methoden de onderzochte instrumenten 
gebruiken. 

Vijf van de onderzochte instrumenten waarderen met behulp 
van cijfers. Drie van deze waarderen op een schaal van nul tot tien, één gebruikt een schaal van nul tot honderd met 
twee decimalen en een andere hanteert een schaal van min drie tot plus drie. Het nadeel van cijfers is dat het de 
indruk van precieze meting geeft. De Green City Index meet bijvoorbeeld met twee decimalen, terwijl dertien van 
de 28 indicatoren kwalitatief worden beoordeeld door een persoon. Een cijfer wekt ook de indruk dat waarderingen 

Figuur 4.7: Waarderingsmethode
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vergelijkbaar zijn, maar een score van zeven bij GPR is niet gelijk aan een zeven bij Sustainable Cities (Canada). Verder 
is het nodig de schaal te kennen. Een score van drie, met een schaal van nul tot drie, is erg goed, terwijl een drie op 
een schaal van nul tot tien erg slecht is. Dus wanneer de schaal niet bekend is, heeft een cijfermatige waardering geen 
betekenis. Als de schaal echter wel bekend is, zal iedereen de waardering begrijpen.
Zeven instrumenten hebben hun waarderingen niet gebaseerd op cijfers, maar op woorden, die een categorie 
uitbeelden. Dit kunnen bijvoorbeeld sterren of medailles zijn. Duurzaamheidsaspecten worden hierbij met punten 
(cijfers) gescoord en de uitkomst hiervan valt in een zekere categorie. Als voorbeeld: een score tussen de 50 en 59 
punten in LEED Neighborhood Development krijgt een ‘silver’ certificaat. Deze methode heeft dezelfde nadelen als 
de cijfermatige methode. Als de schaal niet bekend is, heeft de categorie geen betekenis. Ook hier wordt de indruk 
gewekt dat waarderingen vergelijkbaar zijn omdat sommige instrumenten dezelfde categorieën hanteren. Dit is 
verwarrend, want drie sterren bij BREEAM Gebied zijn niet gelijk aan drie sterren bij CASBEE. Voordeel van deze 
methode is dat een cijfermatige waarde wordt vertaald naar een categorie. Dit maakt het resultaat minder precies, 
wat meer overeenkomt met het abstractieniveau van de meting. 

Een derde mogelijkheid is om de score te presenteren door middel van 
een afbeelding. Bij de drie instrumenten die een afbeelding gebruiken 
zijn de afbeeldingen gebaseerd op een cirkel of spindiagram16. Een 
voorbeeld hiervan is te zien in Figuur 4.8. In deze afbeeldingen zijn de 
scores zichtbaar van verschillende duurzaamheidsaspecten. Zo wordt 
niet alleen een eindscore verkregen, maar is zichtbaar hoe het project 
scoort op de verschillende onderdelen. Dat brengt gelijk een groot 
voordeel voor de implementatie van het resultaat, aangezien aan 
de waardering is af te lezen op welke aspecten goed en slecht wordt 
gescoord. Een nadeel hiervan is dat scores minder goed vergelijkbaar 
zijn. Als de ene figuur iets afwijkt van de andere, is er niemand die 
bepaalt welke ‘beter’ is dan de andere. Wel zijn daarentegen de 
onderlinge aspecten goed te vergelijken en is het resultaat duidelijk 
zonder het schaalniveau te weten.

Slechts één instrument – HQE – scoort langs een standaard. Aan de 
hand van een aantal indicatoren is een standaard vastgesteld wanneer 

een project duurzaam is. Scoort het project boven deze standaard, ontvangt het project het certificaat. Bij een te lage 
score ontvangt het project niets. Bij een positieve score wordt niet vastgesteld hoe ‘goed’ het project is; het is niet 
duurzaam of wel duurzaam. Dit zorgt ervoor dat de mate van duurzaamheid niet zichtbaar is in het resultaat en dat 
de duurzaamheidsstandaard, gesteld door HQE, leidend is. Deze methode is eigenlijk een versimpelde versie van het 
waarderen met cijfers of categorieën aangezien daar ook een standaard wordt gehanteerd. 

De voor- en nadelen per waarderingsmethode zijn weergegeven in Tabel 4.2:
Tabel 4.2: Voor- en nadelen per waarderingsmethode

Figuur 4.8: Waardering SPeAR (ARUP)

16 Een spindiagram heeft rondom het middelpunt verschillende assen, waarop verschillende scores kunnen worden uitgezet. Wan-
neer deze scores met lijnen aan elkaar worden verbonden ontstaat er een vorm. Door middel van deze vorm kunnen uitkomsten 
worden vergeleken, maar is ook de score van één aspect zichtbaar.
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Weging van de waardering
Bij het merendeel van de instrumenten worden de scores van de verschillende indicatoren gewogen om samen de 
totaalscore te vormen. Volgens Lee et al. (2002) en Ding (2008) is de weging het belangrijkste onderdeel van de meting 
aangezien deze gewichten de eindscore bepalen. Bij vijf van de meetinstrumenten is het onbekend of er weging wordt 
toegepast. Van de overige instrumenten past één instrument – GPR Stedenbouw – geen weging toe. Het toepassen 
van een weging heeft als nadeel dat het een meetinstrument subjectief maakt.

Een afbeelding als waarderingsmethodiek is het meest geschikt als eindwaardering, wanneer er geen totaal 
score benodigd is.
Waardering is nodig om prioriteit te leggen, maar het geeft het instrument een subjectief karakter.

4.7 INDICATOREN

Monitoren van de voortgang richting duurzaamheid vraagt om het vaststellen van indicatoren die handelbare data 
verstrekken over de aspecten van duurzaamheid (Böhringer, 2007; Dahl, 2011). Een indicator geeft een aanwijzing 
over de mate van kwaliteit van een bepaald aspect. Deze kan ook worden samengesteld om een aspect te meten dat 
niet door één indicator kan worden geduid, zoals leefbaarheid.  
Recent ontwikkelde meetinstrumenten, om duurzaamheid te meten, variëren van één enkele indicator tot 
uitgebreide sets van indicatoren die een duurzaamheidsaspect of duurzaamheid in zijn algemeenheid kunnen meten 
(Graymore, 2008). Elke van deze benaderingen heeft zijn voor- en nadelen. Een voorbeeld van een instrument met 
één (samengestelde) indicator is het Energielabel. Deze verstrekt informatie over duurzaamheid, maar alleen vanuit 
het oogpunt van energie. Dat maakt dit soort instrumenten simpel en duidelijk om te gebruiken, maar creëert een 
beperkt beeld van duurzaamheid. Meetinstrumenten, die proberen een compleet beeld van duurzaamheid te geven, 
behoeven echter veel informatie en kosten vaak meer tijd en geld, waardoor het instrument onaantrekkelijker is om 
te gebruiken (Graymore, 2008).

4.7.1 THEMA’S EN SUBTHEMA’S
Aangezien van het merendeel van de instrumenten geen inzicht kan worden verkregen in de indicatoren zal er worden 
gekeken naar het thema dat wordt gemeten door de indicatoren. Zo is het mogelijk een compleet overzicht te genereren. 
De benamingen van de thema’s zijn gebaseerd op de meest gebruikte termen van Nederlandse meetinstrumenten 
en hebben een hoog abstractieniveau om een duidelijk overzicht te creëren. Per thema zullen subthema’s worden 
aangegeven om de inhoud nader toe te lichten. 

4.7.2 ANALYTISCH KADER
Volgens Burnett (2007), Cole (2003) en Boyko (2011) kunnen thema’s aan de hand van verschillende punten worden 
gecategoriseerd. Deze vragen vormen samen het analytisch kader:

- Welk duurzaamheidsaspect wordt gemeten?
- Op welk schaalniveau vindt de meting plaats?
- Is de meting kwalitatief of kwantitatief? 

Per duurzaamheidsaspect zullen in de volgende paragraven de gebruikte thema’s en subthema’s worden weergegeven, 
waarvan wordt toegelicht hoe de meting wordt uitgevoerd (kwalitatief of kwantitatief en op welk schaalniveau de (sub)
thema’s wordt gemeten. In Bijlage B is een overzicht gegeven van de analyse en  alle thema’s per duurzaamheidsaspect.

Het in Nederland meest gebruikte concept om duurzaamheidsaspecten in te delen is people – planet – profit (zie 
Hoofdstuk 3). Alle instrumenten worden geanalyseerd met behulp van deze duurzaamheidsaspecten, waarbij het 
vierde aspect (project) is toegevoegd. Zo zullen deze vier aspecten dienen om de thema’s te categoriseren. 

Thema’s kunnen op de volgende schaalniveaus worden gemeten:
- Gebouwniveau;
- Buurtniveau;
- Wijkniveau;
- Gemeenteniveau;
- Regioniveau.
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Ondanks dat een meetinstrument duurzaamheid op gebiedsniveau meet, worden sommige thema’s gemeten op 
gebouwniveau. Binnen het thema ‘kwaliteit van een gebouw’ wordt bijvoorbeeld gekeken naar de energieprestaties 
per gebouw. Het regioniveau wordt slechts bij één onderzocht instrument meegenomen – Duurzaamheidsbalans – 
waar de duurzaamheid van een provincie wordt gemeten.

Er zijn twee type metingen mogelijk: een kwantitatieve en een kwalitatieve meting (Boyko, 2011).  Bij een kwantitatieve 
meting gaat het om een hoeveelheid en deze metingen worden gebruikt om statistisch of cijfermatig onderbouwde 
uitspraken te doen. Kwalitatief onderzoek wordt toegepast wanneer diepgaande informatie gewenst is. Hierbij draait 
het niet om aantallen, maar over motieven, denkbeelden, gedrag en emoties (Zee, 2004). Er bestaan thema’s die 
zowel kwalitatief als kwantitatief kunnen worden gemeten, zoals bezonning. Dit zijn thema’s waarbij een kwantitatieve 
meting veel meer input benodigd is dan bij een kwalitatieve meting. Je kunt bijvoorbeeld alle vierkante meters groen 
in de wijk meten, alle woningen en de minimale afstand tussen een woning en groen (kwantitatief), maar er kan ook 
een enquête worden afgenomen waarbij de vragen zoals ‘is er voldoende groen?’ worden gesteld (kwalitatief). De 
eerste meting vergt veel tijd en is erg nauwkeurig, terwijl de kwantitatieve meting relatief snel kan worden gedaan.

4.7.3 PEOPLE
Uit analyse blijkt dat de zeventien meetinstrumenten negen thema’s kunnen gebruiken om het sociale aspect  
– people – te meten. De volgende thema’s worden toegepast:

1. Kwaliteit wijk & woning
2. Voorzieningen  
3. Gedrag
4. Veiligheid  
5. Sociale cohesie
6. Hinder  
7. Groen & water  
8. Welzijn
9. Mobiliteit   

De eerste vier thema’s (veiligheid, hinder, voorzieningen en mobiliteit) zijn thema’s die in bijna alle meetinstrument 
kwantitatief worden gemeten. Slechts een enkel subthema, zoals veiligheidsbeleving, wordt kwalitatief gemeten. De 
laatste drie thema’s (sociale cohesie, welzijn en gedrag) worden bij alle meetinstrumenten kwantitatief gemeten. 
Bij de overige thema’s – groen & water, kwaliteit wijk & woning – zijn beide methoden mogelijk en hangt het van de 
context van het meetinstrument af hoe de meting wordt uitgevoerd. Als bijvoorbeeld een enquête wordt afgenomen 
worden deze vragen daar in verwerkt. 

De thema’s worden gemeten op vier schaalniveaus: gebouw-, buurt-, wijk- en gemeente niveau. Het merendeel (78 
procent) van de thema’s speelt zich af op wijk- of gemeenteniveau. Het gebouw- en buurtniveau wordt vaak gehanteerd 
bij het thema ‘kwaliteit wijk & woning’ en ‘hinder’. Van alle gebruikte indicatoren vallen de meeste indicatoren (24 
procent) onder het thema ‘kwaliteit wijk & woning’. In Figuur 4.9 is zichtbaar hoe vaak een thema voorkomt in een 
meetinstrument. In tabel 4.3 is zichtbaar welke subthema’s binnen een thema het meest worden gebruikt.

Figuur 4.9: Verdeling  thema’s in meetinstrumenten (people)
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De meest voorkomende thema’s zijn: ‘kwaliteit wijk & woning’, ‘voorzieningen’ en ‘gedrag’.
Het merendeel van de thema’s wordt gemeten op wijk- of gemeenteniveau.

4.7.4 PLANET
De indicatoren die het milieu aspect – planet – meten kunnen worden ingedeeld in acht thema’s. Hieronder zijn deze 
thema’s zichtbaar. De indicatoren van het milieu aspect worden ook wel onderverdeeld in ‘voorraden’ en ‘milieu’:

1. Ruimtegebruik (voorraden)
2. Energie  (voorraden)
3. Water  (milieu)
4. Afval  (milieu)
5. Lucht  (milieu)
6. Materialen (voorraden)
7. Klimaat  (milieu)
8. Bodem  (milieu)

Vrijwel alle thema’s worden kwantitatief gemeten, behalve de subthema’s ‘identiteit landschap’ en ‘stimuleren van de 
productie/consumptie biologisch voedsel’. Dit valt mede te verklaren doordat het milieu aspect al langer verbonden 
is met het begrip duurzaamheid (zie Hoofdstuk 3) en er meer onderzoek is gedaan naar de meetbaarheid van deze 
thema’s. Daarnaast zijn zaken als energie, afval en water relatief eenvoudig meetbaar, aangezien deze gegevens vaak 
al worden verkregen. Het energie- en waterverbruik wordt bijvoorbeeld gemeten door de energieleveranciers en 
waterschappen. 
Sommige (55 procent) van de gebruikte indicatoren zijn meetbaar van gebouw- tot op gemeenteniveau, zoals het 
energieverbruik. Dit hangt af van het meetinstrument en de context waarin de meting plaatsvindt. De overige 
thema’s en subthema’s worden op gemeentelijk niveau gemeten. Deze kunnen ook op een kleiner niveau worden 
gemeten, maar geven het meest complete beeld op in een groter gebied. Voorbeelden hiervan zijn; ‘biotische natuur’, 
‘overstromingsrisico’ en ‘Urban Heat Island effect17’. 

Tabel 4.3: Meest gebruikte subthema’s per thema (people)

17 Het Urban Heat Island (UHI) effect is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijke omgeving gemiddeld hoger is dan in 
omliggend landelijk gebied. Het temperatuurverschil kan oplopen tot 4 graden en wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 
steden meer zonlicht wordt geabsorbeerd. Het fenomeen kan hittegolven of hittestress veroorzaken (www.klimaatvoorruimte.nl).
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In figuur 4.10 is te zien dat alle thema’s ongeveer gelijk voorkomen in alle meetinstrumenten. Alle zeventien 
meetinstrumenten meten het thema ‘ruimtegebruik’ en zestien instrumenten meten de thema’s ‘energie’ en ‘water’. 
Het thema’s lucht is een uitzondering op de andere thema’s, aangezien deze geen subthema’s bevat. In tabel 4.4 is 
zichtbaar welke indicatoren in welke thema’s het vaakst voorkomen.

Het milieu aspect is het meest onderzocht en wordt voornamelijk kwantitatief gemeten.
De meest gebruikte thema’s zijn ruimtegebruik, energie en water.
Meer dan de helft van de indicatoren kan op alle schaalniveaus worden gemeten.

Figuur 4.10: Verdeling thema’s in meetinstrumenten (planet)

Tabel 4.4: Meest gebruikte subthema’s per thema (planet)

18 De biotische natuur is de alles wat leeft, waarbij doorgaans wordt gekeken naar de plant- en diersoorten.
19 Een abiotische structuur is alles wat niet leeft, zoals een het grondwater of de infrastructuur. Deze kunnen zich zowel boven- als 
ondergronds bevinden.

18

19

H4: Analyse huidige meetinstrumenten 55



4.7.5 PROFIT
Het economische aspect – profit of prosperity – is een aspect waar nog weinig onderzoek naar is gedaan. Het aspect 
zal omschreven worden als profit aangezien deze term doorgaans wordt gebruikt. Om dit aspect te meten kiezen 
meetinstrumenten voor erg verschillende indicatoren. 

De indicatoren zijn op te delen in vier thema’s:
1. Toekomstwaarde 
2. Arbeid
3. Bedrijvigheid
4. Economische vitaliteit 

Vaak wordt bij ontwikkelingen (gebiedsontwikkelingen of herstructurering) in het aspect profit gekeken naar de 
financiële situatie. Indicatoren zijn dan bijvoorbeeld de investering en de terugverdientijd. Sommige instrumenten 
kiezen voor een bredere invalshoek en kijken bijvoorbeeld naar de werkgelegenheid.

Het merendeel van de thema’s wordt kwalitatief gemeten. De overgie, kwantitatief gemeten, thema’s worden 
doorgaans gemeten door andere instanties, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek. Twee subthema’s kunnen 
alleen kwalitatief worden gemeten: ‘aantrekkelijkheid bedrijvigheid’ en ‘economische vitaliteit’. De overige indicatoren 
kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief gemeten worden. 
Opvallend is dat alle indicatoren op de gemeentelijke schaal worden gemeten. Dit gebeurt omdat de gegevens vaak op 
deze schaal al beschikbaar zijn en omdat op deze schaal de resultaten optimaal kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld 
de werkeloosheid in buurt X kan worden aangepakt door in buurt Y werkplekken te realiseren.
In Figuur 4.11 is zichtbaar hoe vaak de thema’s worden gebruikt door de verschillende meetinstrumenten. De meest 
gebruikte subthema’s staan per thema in Tabel 4.5.

Het merendeel van de thema’s wordt kwalitatief gemeten en alle thema’s worden op gemeentelijke schaal 
gemeten.
De belangrijkste thema’s zijn ‘toekomstwaarde’, ‘arbeid’ en ‘bedrijvigheid’.

Figuur 4.11: Verdeling thema’s in meetinstrumenten (profit)

Tabel 4.5: Meest gebruikte subthema’s per thema (profit)

20

20 Economische vitaliteit omvat binnen de geanalyseerde meetinstrumenten het treffen van maatregelen die een gebiedsontwikkeling 
bovengemiddeld laten ontwikkelen. Hierdoor behoudt het gebied haar economische waarde en is er draagvlak voor 
duurzaamheidsmaatregelen.

H4: Analyse huidige meetinstrumenten56



4.7.6 PROJECT
Het project aspect is het meest onbekende en minst onderzochte aspect. Eén meetinstrument, Duurzaamheidsbalans, 
neemt het aspect zelfs niet mee in haar meting. Binnen dit aspect is onderscheid te maken tussen het effect van 
een proces en het proces zelf. Na analyse blijkt dat de instrumenten vier thema’s hanteren, waarbij het onderscheid 
duidelijk is te zien:

1. Voorbereiding 
2. Plan
3. Beleid  
4. Proces  

Een beleid of plan heeft effect op de duurzaamheid van het gebied. In het thema ‘proces’ wordt gekeken naar het 
proces zelf (efficiëntie). Het voorbereiden heeft zowel te maken met het proces als met het effect op duurzaamheid. 

Logischerwijs valt in de analyse op dat meetinstrumenten, gericht op gebiedsontwikkeling, de thema’s ‘voorbereiding’ 
en ‘plan’ duidelijk aanwezig zijn, terwijl instrumenten gericht op gemeenten eerder kijken naar het thema ‘beleid’. 
Van alle thema’s wordt 60 procent kwalitatief gemeten, wat kan worden verklaard door de subjectiviteit van het aspect. 
Een subthema is bijvoorbeeld ‘participatie’. 
Twaalf procent van de subthema’s wordt 
kwantitatief gemeten en bij de overige 
thema’s zijn beide methoden mogelijk. Bijna 
alle subthema’s worden gemeten op het 
schaalniveau van de gemeente. Sommige 
subthema’s, zoals ‘maatschappelijke 
verantwoord ondernemen’, kunnen zowel op 
het gemeenteniveau als het gebouwniveau 
worden gemeten. Dit hangt samen met 
andere kenmerken van het instrument. 

Project is het meest onbekende aspect en wordt niet in elk instrument meegenomen. 
Het merendeel van de thema’s worden kwalitatief gemeten en op gemeentelijk niveau.
Buitenlandse of internationaal toegepaste instrumenten gebruiken het project aspect vaker.

Figuur 4.12: Verdeling thema’s per meetinstrument (project)

Tabel 4.6: Meest gebruikte subthema’s per thema (project)

Figuur 4.13:  Verdeling project-thema’s
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4.8 SAMENSTELLING VAN THEMA’S

Pas wanneer indicatoren of thema’s worden samengevoegd vormen ze een meetinstrument. In de literatuur bestaan 
er verschillende meningen over het selecteren van de indicatoren om duurzaamheid te meten (zie bijvoorbeeld Barrios 
et al., 2006; Esty et al., 2006; Moldan et al., 2011; Mori et al., 2012 & Reed et al., 2006). De belangrijkste eisen zijn:
1. een indicator moet zijn verbonden aan de definitie van duurzaamheid;
2. de verzameling indicatoren moet een compleet holistisch beeld van duurzaamheid geven; 
3. een indicator moet een objectief, betrouwbaar en controleerbaar beeld geven met langere horizon;
4. tot slot moet het mogelijk zijn politieke ambities aan de hand van de set indicatoren op te stellen.

AANTAL THEMA’S 
Over het aantal thema’s dat kan worden gebruikt bestaan verschillende meningen, maar over het algemeen geldt 
dat zo weinig mogelijk thema’s en indicatoren toegepast moeten worden om een compleet beeld te creëren en het 
instrument bruikbaar te houden (Dahl, 2011). Uit analyse blijkt dat het totaal aantal thema’s per instrument erg 
verschilt, zie Figuur 4.14. 

VERDELING ASPECTEN BIJ NEDERLANDSE INSTRUMENTEN 
Alle meetinstrumenten gebruiken andere verdelingen  tussen de vier duurzaamheidsaspecten. In de grafieken van 
Figuur 4.15 is te zien hoe de aspecten bij de Nederlandse instrumenten zijn verdeeld. De Duurzaamheidsbalans valt op 
vanwege het weglaten van één aspect. Duidelijk is dat de menselijke en milieu aspecten overal meer aanwezig zijn dan 
de aspecten  profit en planet. Zoals eerder vermeld, valt dit te verklaren doordat er naar de eerst genoemde aspecten 
meer onderzoek is gedaan en er meer over bekend is. Dit verschijnsel zet zich door in de Europese en internationale 
geanalyseerde meetinstrumenten.  De samenstelling van de thema’s is afhankelijk van  de overige kenmerken van het 
meetinstrument. Er zijn enkele meetinstrumenten die alle indicatoren op hetzelfde schaalniveau meten, maar bij het 
merendeel van de meetinstrumenten verschilt dit per indicator of aspect.

Figuur 4.14: Aantal thema’s per meetinstrument
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4.9  CONCLUSIE 

Door duurzaamheid op gebiedsniveau  te meten kan overzicht worden gecreëerd en kunnen gebieden aan ambities 
worden getoetst. Mede dankzij het markt- en maatschappelijk voordeel dat een duurzaam certificaat brengt, zijn er 
vele meetinstrumenten ontwikkeld. Het vergelijken van resultaten kan duurzaamheid stimuleren en door te evalueren 
wordt het proces geoptimaliseerd. Het is belangrijk dat een meetresultaat kort en duidelijk is, zodat het eenvoudig kan 
worden geïmplementeerd. Internationaal vergelijken is complex, maar wanneer een instrument specifieke kenmerken 
en indicatoren hanteert, is het mogelijk om een land met andere landen te vergelijken. De context moet hiervoor wel 
vergelijkbaar zijn. 
 
Bij analyse naar de kenmerken en indicatoren van de meetinstrumenten kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken: 

Figuur 4.15: Verdeling duurzaamheidsaspecten in Nederlandse meetinstrumenten
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HOOFDSTUK 5 – DUURZAAMHEID EN GEMEENTEN

“A sustainable way of living should effortlessly derive from the way we design
 our sustainable neighbourhoods, as green neighbourhood developments 

are beneficial to the community and the individual as well as the environment”
Jane Jacobs (1916-2006)

Verkiezing van de Duurzaamste gemeente, de Duurzaamheidsprincipes van Almere en milieucoaches in gemeente 
Rotterdam zijn enkele voorbeelden waaruit blijkt dat gemeenten zich meer en meer bezig houden met duurzaamheid 
en duurzaamheidsbeleid opstellen. Gemeenten worden een steeds belangrijkere schakel in het uitvoeren en opstellen 
van duurzaamheidsbeleid, maar zijn zij hiertoe wel in staat en wat houdt die rol dan in?

5.1 INLEIDING

Ondanks de talloze meetinstrumenten om duurzaamheid binnen een gebied te meten, worden deze door de 
gemeentelijke organisatie niet tot weinig toegepast, terwijl hier wel vraag naar is (zie Hoofdstuk 1). In dit hoofdstuk 
zal de vraag naar een meetinstrument vanuit de gemeentelijke overheid nader worden onderzocht en de deelvraag 
‘Welke vraag is er vanuit gemeentelijke overheden naar meetinstrumenten om de duurzaamheid van een gebied 
te meten en waarom worden de huidige instrumenten niet tot weinig gebruikt?’ worden beantwoordt. Hiervoor is 
gekeken naar de gemeentelijke overheid en het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid en wordt gebruik gemaakt van 
de reeds verkregen kennis omtrent meetinstrumenten om duurzaamheid op gebiedsniveau te meten (Hoofdstuk 4). 
In paragraaf 5.2 zal kort worden ingegaan op de gemeentelijke overheid, waarna de rol van deze overheid zal worden 
besproken (§5.3). Vervolgens is een analyse gedaan naar nationaal en gemeentelijk duurzaamheidsbeleid in paragraaf 
5.4 en in de daaropvolgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de verschillende mogelijkheden voor gemeentelijk 
overheden betreffende duurzaamheidsbeleid. In paragraaf 5.6 wordt beschreven hoe gemeenten omgaan met het 
meten van duurzaamheid op gebiedsniveau: wat is het doel en welke instrumenten kunnen zij hiervoor gebruiken? 
Uit de interviews en literatuuronderzoek blijken enkele kansen en bedreigingen omtrent duurzaamheid en gemeenten. 
Deze zullen in paragraaf 5.7 kort worden toegelicht. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 5.8 afgesloten met de conclusies 
waarbij een antwoord wordt gegeven op de deelvraag.

INTERVIEWS
Naast de beschikbare literatuur zijn enkele personen, werkzaam bij een gemeente, geïnterviewd. In Tabel 5.1 wordt een 
overzicht gegeven van de interviewde personen. De gemeenten zijn geselecteerd op basis van het organisatiemodel, 
inwonersaantal, ligging en groei van de gemeente. Getracht is om personen met verschillende functies vanuit 
verschillende afdelingen betrokken bij duurzaam beleid te interviewen. In Bijlage C is de opzet voor het interview 
zichtbaar en in Bijlage D zijn de samenvattingen van de interviews weergegeven. 
De resultaten uit het literatuuronderzoek, de interviews en de bijeenkomsten worden in dit hoofdstuk gecombineerd 
weergegeven per paragraaf.

Tabel 5.1: Geïnterviewde gemeenten
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5.2 GEMEENTELIJKE OVERHEID & BELEID

Na de rijksoverheid en de provincie is de gemeente de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het Nederlandse 
staatsbestel (E-overheid, 2012). Op 1 januari 2012 waren er in Nederland 415 gemeenten. Deze gemeenten zijn 
een publiek orgaan en hebben de taak invulling te geven aan het gemeentelijk management. Dit betekent dat 
zij doelstellingen bepalen op sociaal, economisch en milieugebied, beleid maken om deze te realiseren en dit 
beleid uitvoeren (Verlaat, 2009). Door de terugtrekkende nationale overheid krijgen gemeenten meer taken en 
verantwoordelijkheden en kunnen zij meer sturen binnen hun gemeente (Rotmans, 2011). Mede door deze verschuiving 
hebben (de meesten) gemeenten de taak op zich genomen om beleid met betrekking tot duurzaamheid op te stellen. 

Doordat de centrale aansturing minimaal is, pakt iedere gemeente 
dit op haar eigen manier aan. Dit zorgt voor veel innovatieve ideeën, 
maar uit interviews blijkt dat dit vooral voor kleine gemeenten lastig 
is wanneer de kennis of capaciteit ontbreekt.

Het ontwikkelen van (gemeentelijk) beleid is een iteratief proces waarbinnen nieuw beleid tot stand komt op basis van 
evaluaties van trends en ontwikkelingen en eerder beleid. Binnen het beleid worden projecten benoemd, die worden 
uitgevoerd en geëvalueerd en zo nieuw beleid en nieuwe projecten beïnvloeden. Dit proces is schematisch afgebeeld 
in Figuur 5.1. Ook duurzaam beleid wordt op deze wijze ontwikkeld.
Er zijn gemeenten die geen duurzaam beleid ontwikkelen. De twee belangrijkste oorzaken hiervan zijn (1) het 
ontbreken van kennis, geld en/of capaciteit en (2) de rol die de gemeente wil vervullen. Er zijn namelijk gemeenten 
zijn die vinden dat zij niet de verantwoordelijkheid hebben duurzaamheid te realiseren. Opvallend is dat vooral de 
kleinere gemeenten (tot 15.000 inwoners) geen beleid hebben op gebied van duurzaamheid ontwikkelen. 

 “Duurzaamheid is gebaat bij professionalisering 
van de gemeentelijke organisatie” 
Rudie de Vries - Gemeente Haarlem

Figuur 5.1: Schematische weergave van de ontwikkeling van beleid (Egmond, 2012)
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5.3 DE ROL VAN DE GEMEENTE ORGANISATIE

In de huidige opkomst van duurzaam beleid is de rol van de gemeente een discussiepunt. Sommigen menen dat 
gemeenten bij uitstek geschikt zijn om duurzaamheid te realiseren aangezien zij betrokken zijn bij het lokale netwerk, 
maar ook de mogelijkheid hebben zaken wettelijk te verplichten of verbieden (Raven, 2010). Door hun betrokkenheid 
bij onder andere het uitgeven van bouwvergunningen zijn zij in staat eisen te stellen of het plan richting duurzaamheid 
te sturen. Als eigenaar van menig vastgoed in de gemeente is zij ook in staat haar eigen gebouwen te verduurzamen. 
Helaas moeten ook gemeenten in deze tijden bezuinigen en dit gebeurt onder andere op duurzaamheid. 
Anderen zijn van mening dat juist in deze tijden er kansen zijn voor de marktpartijen om zich te richten op duurzaamheid 
en de rol van de overheid zich moet beperken tot het ondersteunen van initiatieven uit de markt.  Joop Atsma, 
staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, is van mening dat duurzaamheid niet een taak is die door de markt of 
door de overheid moet worden opgepakt, maar dat juist de samenwerking tussen alle betrokken partijen van belang is 
(2012). Rotmans (2011) meent dat gemeenten een faciliterende en stimulerende rol op zich moeten nemen, die zowel 
ruimte biedt als richting geeft en vele gemeenten zijn het hiermee eens. Deze geboden ruimte kan zowel institutioneel, 
als financieel of juridisch zijn. Een inspirerende visie kan vervolgens richting geven aan nieuwe initiatieven. 

De keuze van een rol wordt grotendeels beperkt door de grootte van een gemeente. Een kleine gemeente heeft 
vaak alleen de capaciteit en het budget om te ondersteunen. Verder staan kleine gemeenten vaak dichter bij de 
samenleving, waardoor het relatief gemakkelijk wordt om de samenwerking met de maatschappij aan te gaan. De 
gemeente Gouda verduidelijkt haar beleid door de vier rollen van de overheid te omschrijven en aan te geven dat 
zij op verschillende momenten verschillende rollen aan kan of moet nemen. Hierbij onderscheidt de gemeente de 
volgende rollen:

- Faciliteren:  Ondersteunen van initiatieven;
- Informeren:  Educatief en communicatief;
- Sturen:   Richting geven aan bestaande en nieuwe projecten;
- Verplichten:  In beleid en wet- en regelgeving.

Onafhankelijk van de rol die gemeenten aannemen zijn zij verplicht het nationale duurzaamheidsbeleid na te streven. 
De rol van de gemeente bepaald in welke mate zij zich hier lokaal op focussen.

5.4 DUURZAAM BELEID

NATIONAAL DUURZAAMHEIDSBELEID
In september 2000 zijn door de Verenigde Naties de acht millenniumdoelen 
opgesteld, die in 2015 moeten worden behaald. Eén van deze doelen is het 
nastreven van een duurzaam leefmilieu. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) heeft als reactie de campagne ‘Millennium gemeenten’ opgezet. Dit creëerde een enorme sprong 
in het bewustzijn wat betreft duurzaamheid en mede door deze campagne werd aangetoond dat gemeenten een 
belangrijke rol op zich kunnen nemen (Dahl, 2011).  
Naast de gemeentelijke verantwoordelijkheden horen gemeenten zich ook te committeren aan het nationaal beleid. 
Het huidige nationale beleid is erop gericht om in 2020:

- Twintig procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990;
- Veertien procent van de gebruikte energie hernieuwbaar op te wekken;
- Twintig procent energie te besparen.

Van 2006 tot 2012 bestonden er energietransitieplatforms om deze beleidsdoelen te realiseren. Met het huidige 
kabinet is dit platform opgeheven. In plaats daarvan heeft de regering het topgebiedenbeleid ingevoerd. Een van de 
topgebieden is ‘Energie’. In dit topgebied worden er drie instrumenten ingezet om de  bovengenoemde doelstellingen 
te bereiken (Planbureau voor de Leefomgeving, 2011B):

- Green deals
 Het afsluiten van een inspanningsverplichting tussen overheden en marktpartijen;
- Blok-voor-blok initiatief
 Met als doel het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad (de rijksoverheid steunt maximaal vijf  
  projecten met maximaal € 500.000 subsidie als de plannen ten minste 2000 woningen in dezelfde gemeente  
  omvatten en  binnen drie jaar te realiseren zijn);
- Lokale klimaatagenda
 Gemeenten en provincies kunnen zich aansluiten bij de agenda, als borging van het beleid. Agentschap NL   
  geeft voorlichting en brengt partijen bij elkaar, waarvoor zij klimaatambassadeurs heeft benoemd.

“Belangrijk is te bedenken of beleid 
duurzaamheid niet tegenwerkt”
Evelien ten Cate - Gemeente Gouda
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GEMEENTELIJK DUURZAAMHEIDSBELEID
Gemeenten geven aan dat ze mede door de nationale doelstelling worden 
gestimuleerd om beleid met betrekking tot duurzaamheid op te stellen. Veel 
gemeenten geven daarnaast aan niet goed te weten hoe dit kan worden 
opgepakt en worstelen met de opstelling van het beleid. Uit onderzoek van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat in 2011 in 90 procent van alle gemeenten duurzaamheid 
benoemt als speerpunt. Veel gemeentelijke duurzaamheidsprogramma’s zijn echter ontstaan uit de som van losse 
beleidsplannen en projecten, waarin vaak actuele prioriteiten worden belicht. Rotmans (2011) deelt deze mening en 
voegt toe dat veel gemeenten ambitieuze klimaatprogramma’s hebben opgesteld, maar dat de afstand tussen het 
beleid en de uitvoering vaak groot blijkt te zijn. Het schort volgens hem vaak aan kennis en capaciteit. 

Elke vier jaar bepaalt de gemeenteraad de beleidskaders en doelstellingen. Deze periode heeft veel invloed op het 
landelijk en gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Burgemeester Hans Gaillard benadrukt dat het complex is om plannen 
te maken die over een collegeperiode heen gaan, zoals doorgaans van toepassing is bij een gebiedsontwikkeling. 
Meerdere gemeenten benadrukken dat het daarom belangrijk is duurzaam beleid te borgen in de samenleving. 

5.5 TYPEN GEMEENTELIJK DUURZAAM BELEID 

ACTIEVE OF PASSIEVE ROL
Wanneer een gemeentelijke overheid ervoor kiest duurzaam beleid op te stellen kan zij twee rollen aannemen; 
een actieve of een passieve rol. In een passieve rol heeft zij voornamelijk een ondersteunende functie, waarbij de 
gemeentelijke organisatie initiatieven uit de samenleving stimuleert. Als een gemeentelijke overheid een actieve rol 
inneemt, heeft zij naast een ondersteunde functie ook een stimulerende en soms verplichtende functie. Deze actieve 
of passieve benadering kan betrekking hebben op de gehele gemeente en/of alle duurzaamheidsaspecten, maar ook 
op een deel ervan. 

DUURZAME DOELSTELLINGEN
Wanneer gemeentelijke overheden een actieve rol aannemen stellen doorgaans doelen voor de gemeente. Grofweg 
zijn er drie doelen te onderscheiden (Agentschap NL, 2012):

- CO2-neutrale gemeente
- Energie neutrale gemeente
- Klimaat neutrale gemeente

Gemeenten die deze doelstellingen te ambitieus vinden, kiezen voor een gematigde doelstelling, zoals energie 
leveren of CO2-reductie. In Figuur 5.2 is zichtbaar welke gemeenten een duurzaamheidsdoel nastreven en wanneer 
zij het eindpunt voor deze doelstelling hebben gesteld. In het overzicht wordt duidelijk dat hoewel 90 procent van de 
gemeenten duurzaamheid als een speerpunt in het coalitie akkoord benoemt, minder overheden voor hun gemeente 
een doelstelling nastreven op gebied van duurzaamheid.

TYPEN (UITVOERINGS)BELEID
Als gemeentelijke overheden ervoor kiezen een actieve rol aan te nemen en voor hun gemeente een doelstelling na 
te streven op gebied van duurzaamheid, kan daar een duurzaam beleid aan worden gehangen. Uit analyse blijkt dat 
dit beleid varieert van een hoog abstractieniveau tot zeer gedetailleerde plannen. Grofweg kan het beleid omvatten:

- Een visie;
- Doelen voor (delen van) de gemeente;
- Een uitvoeringsprogramma (waarin projecten worden benoemd);
- Een (financiële) planning ;
- Een actielijst.

De rollen die de gemeentelijke overheid kan innemen (zie paragraaf 5.3) kunnen worden gekoppeld aan de verschillende 
typen (uitvoerings)beleid. Dit is schematisch weergeven in Figuur 5.3.

 “Samenwerken en belangen verbinden is 
voor de gemeente een belangrijke taak”
Berend de Vries - Gemeente Tilburg
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Figuur 5.2: Gemeenten met duurzame doelstellingen in Nederland (bron: Urgenda, 2011)
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5.6 METEN VAN DUURZAAMHEID DOOR GEMEENTEN

WAAROM DUURZAAMHEID METEN?
De vraag om duurzaamheid te monitoren komt vaak vanuit het college of de gemeenteraad, zodat inzicht wordt 
verkregen in de voortgang. In het proces van beleidsontwikkeling zijn zij zoekende naar een manier om de projecten 
en/of de gemeenschap op het gebied van duurzaamheid te evalueren zodat zij nieuw beleid en daarmee nieuwe 
projecten kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn meetinstrumenten een goed communicatie instrument, zowel binnen 
de gemeente als naar de samenleving. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het meten van de duurzaamheid van gebieden voor een gemeentelijke 
overheid verschillende doelen dient. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen een meting van een 
gebied(sontwikkeling) of een meting van de gemeente. Wanneer een gemeente als project een gebiedsontwikkeling 
benoemd wil zij een meetinstrument gebruiken om:
- Vooraf te dienen als duurzaamheidsrichtlijn om een duurzaam gebied te ontwikkelen; 
- Achteraf te toetsen hoe duurzaam het gebied werkelijk is;
- Het resultaat met anderen gebieden te vergelijken;
- Het verbeteren van het imago van het gebied  én betrokken partijen;

Van een gemeente kan haar duurzaamheid worden gemeten met als doel om te dienen:
- Als richtlijn bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid;
- Als verankering van duurzaamheidsbeleid;
- Als toetsing om de voortgang te bepalen en het duurzaamheidsbeleid te kunnen verantwoorden;
- Om het resultaat van het duurzaamheidsbeleid te kunnen vergelijken met de duurzaamheid van andere 
gemeenten;
- Om het imago van de gemeente te verbeteren.

GEBRUIK VAN INSTRUMENTEN
Sommige gemeenten gebruiken reeds instrumenten om aspecten van duurzaamheid te meten, zoals CO2 uitstoot, 
afval of energie. Uit interviews blijkt dat het voor veel gemeenten onduidelijk is, hoe duurzaamheid in zijn totaliteit 

kan worden gemeten, terwijl er wel behoefte is aan deze verbreding. Grote 
gemeenten, zoals de gemeente Rotterdam hebben vaak de kennis, capaciteit 
en budget om hier onderzoek naar te doen, maar voor kleine gemeenten is dit 
vaak niet mogelijk. Alle geïnterviewde gemeenten benadrukken dat het meten 
van duurzaamheid een goede stimulans is en aanzet tot kennisuitwisseling.

Wanneer duurzaamheid wordt gemeten, bijvoorbeeld met de Lokale Duurzaamheidsmeter van het Centrum voor 
Onderzoek en Statistiek (COS), heeft een meting met een label of certificaat de voorkeur. Gemeenten zijn het eens over 
het feit dat een label of certificaat een positieve invloed heeft op het imago van de stad en daarmee een economische 

“Pas als je weet wat je doel is, kun je 
nadenken over hoe je het kan meten”
John Dagevos - Telos

Figuur 5.3: De rollen en typen beleid van een gemeente
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spin-off kan genereren. Het merendeel van de gemeenten gebruikt echter geen meetinstrument om duurzaamheid in 
zijn totaliteit te meten en zijn onbekend met de meeste Nederlandse instrumenten en welke doelen zij dienen. GPR en 
de Lokale duurzaamheidsmeter hebben van de Nederlandse instrumenten de grootste bekendheid. 

MAATSTAF
Een belangrijke variabele van een meetinstrument is de maatstaf waarlangs wordt gemeten. Een meetinstrument kan 
meten ten opzichte van door de gemeente opgestelde ambities of ten opzichte van een door het meetinstrument 
gestelde standaard. Bij de laatste genoemde methode kunnen gebieden met elkaar worden vergeleken. De belangrijkste 
voor- en nadelen van beide maatstaven zijn weergeven in Tabel 5.3.

5.7 KANSEN EN BEDREIGINGEN

Op basis van de interviews en literatuuronderzoek kunnen een aantal kansen en bedreigingen worden beschreven om 
duurzaamheid in een gemeente te realiseren.

KANSEN
De kansen van een verduurzaming van gemeenten zijn voornamelijk 
vindbaar in de huidige ontwikkelingen in de maatschappij en de 
positieve effecten van deze verduurzaming. Gemeenten zien een sterke stijging van bewustwording en enthousiasme 
in de samenleving waardoor er vele nieuwe ideeën of initiatieven zijn. Een samenleving die zich bewust is van het 
belang van duurzaamheid staat meer open voor veranderingen en is bereid om daarin te investeren. De markt is zich 
bewust van deze trend en heeft de kans hierop in te spelen. Dit zou kunnen door nieuwe financiële verdienmodellen 
of constructies aan te bieden.
Deze trend hangt nauw samen met de steeds duidelijker wordende positieve effecten van duurzaamheid. De 
samenleving merkt dat de leefomgeving verbetert wanneer er wordt ingezet op duurzaamheid en ziet het belang van 
deze verbetering. Alle partijen, zowel overheid en markt, zien de mogelijkheden van een economische spin-off die 
duurzaamheid kan generen. Mede door deze economische effecten wordt steeds duidelijker dat duurzaamheid meer 
omvat dan alleen het milieu aspect. Hier liggen kansen voor marktpartijen maar ook kennisinstituten om zich hierin 
te verdiepen.

Er liggen ook nog kansen voor duurzaamheid in de kennisuitwisseling. Door de huidige platforms, informatiecentra, 
websites, enzovoort samen te nemen en één systeem op te zetten, wordt er duidelijkheid verkregen voor alle partijen 
omtrent het begrip en kan (meer) samenwerking plaatsvinden. Dit zou ook de containervorming van het begrip 
tegengaan.

BEDREIGINGEN
Dat het begrip een containerbegrip is, is een bedreiging voor duurzaamheid. 
Voor vele partijen is het hierdoor onduidelijk wat de inhoud is en welke 
mogelijkheden er zijn. Op deze wijze wordt de bewustwording en daarmee 

ontwikkeling geremd. Andere bedreigingen liggen voornamelijk bij de partijen zelf. Door de invloed van een 
collegetermijn op het beleid is het lastig duurzaam beleid over een langere tijd te borgen. De gemeentelijke organisatie 
wordt gezien als star wat het integraal samenwerken aan duurzaamheid bemoeilijkt. Voor alle betrokken partijen is 
het belangrijk open te staan voor ontwikkelingen en vernieuwing. Partijen ervaren dat soms als lastig gezien de snelle 
en vele ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. 
Een andere bedreiging is het huidige economische klimaat en de bezuinigingen die daaruit volgen. Overheden hebben 
steeds minder budget om te besteden aan duurzaamheid. Dat remt direct op subsidies en projecten maar ook indirect 
aangezien de informatieverstrekking vanuit de overheid en overheidsinstellingen is verminderd of zelfs stopt. Hier 
liggen kansen voor de markt om dit op te pakken.

Tabel 5.3: Voor- en nadelen van maatstaven

“Ga als gemeente de communicatie met je 
omgeving aan en ga op zoek naar synergie”
Gerard Boonekamp - Gemeente Peel en Maas
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Robbert Schuijff - Gemeente Rotterdam



5.8 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is de deelvraag: ‘Welke vraag is er vanuit gemeentelijke overheden naar meetinstrumenten 
om de duurzaamheid van een gebied te meten en waarom worden de huidige instrumenten niet tot weinig 
gebruikt?’ beantwoord. Met het nationaal beleid van kabinet Rutte (2010-2012) krijgt de gemeente meer taken 
en verantwoordelijkheden wat betreft duurzaamheid en wat de vraag naar een meetinstrument vergroot. Deze 
instrumenten moeten inspelen op de instrumenten (Green Deals en Lokale klimaatagenda) en subsidies (Blok-voor-
Blok initiatief) die door de nationale overheid worden aangeboden aan gemeenten .

Wanneer een gemeente een gebied ontwikkelt (gebiedsontwikkeling), wil zij een meetinstrument gebruiken om:
- Vooraf te dienen als duurzaamheidsrichtlijn om een duurzaam gebied te ontwikkelen; 
- Achteraf te toetsen hoe duurzaam het gebied werkelijk is;
- Het resultaat met anderen gebieden/gemeenten te vergelijken;
- Het verbeteren van het imago van het gebied  én betrokken partijen.

Als de duurzaamheid van een gemeente wordt gemeten, zijn er twee aanvullende doelen:
- Als verankering van duurzaamheidsbeleid;
- Tussendoor toetsen om de voortgang te bepalen en het duurzaamheidsbeleid te kunnen verantwoorden.

Er kan worden geconcludeerd dat een meetinstrument moet aansluiten bij de doelen die horen bij het type meting 
dat de gemeente nastreeft. Daarnaast kan een meetinstrument inspelen op de collegetermijn van het gemeentelijk 
bestuur, wanneer zij wordt ingezet om een gemeente te meten. In alle gevallen moet het instrument rekening houden 
met de starheid van de gemeentelijke organisatie en overzicht en duidelijkheid bieden omtrent duurzaamheid op 
gebiedsniveau voor alle betrokkenen.

De belangrijkste redenen waarom gemeenten de huidige instrumenten niet tot weinig gebruiken zijn:
- dat de instrumenten inhoudelijk en in het gebruik niet duidelijk/overzichtelijk zijn;
- dat onduidelijk is voor welk doel een instrument kan worden ingezet;
- dat een overzicht van alle huidige instrumenten (en hun doelen) ontbreekt.
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HOOFDSTUK 6 – OPLOSSINGSRICHTINGEN

“In any moment of decision the best thing you can do is the right thing,
 the next best thing is the wrong thing, 

and the worst thing you can do is nothing”
Theodore Roosevelt (1854 – 1919)

6.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de resultaten van Hoofdstuk 4 en 5 naast elkaar gelegd waarmee een antwoord kan worden 
gegeven op de deelvraag: ‘In welke mate kan een nieuw meetinstrument worden ontwikkeld waarmee beter op de 
vraag vanuit gemeentelijke overheden wordt ingespeeld?’ In paragraaf 6.2 zullen de doelen die gemeenten nastreven 
wanneer zij meetinstrumenten hanteren kort worden besproken. Uit beide analyses komen een aantal eisen voor 
een meetinstrument, die in paragraaf 6.3 worden samengevat. Wanneer deze doelen en eisen worden vergeleken 
met de kenmerken van de huidige instrumenten kunnen een aantal aanbevelingen voor het gebruik van deze 
instrumenten voor gemeentelijke overheden worden gedaan. Deze aanbevelingen worden opgesplitst naar het meten 
van gebiedsontwikkelingen en het meten van gemeenten (§6.4 en §6.5). 

In het onderzoek naar duurzaamheidsbeleid kwam ook een alternatief voor het monitoren van duurzaamheid van 
een gemeente naar voren, naast het gebruik van een meetinstrument. Dit alternatief zal in paragraaf 6.6 worden 
toegelicht. In paragraaf 6.7 zal tot slot worden geconcludeerd hoe een nieuw meetinstrument kan worden ontwikkeld 
waarmee beter op de vraag van gemeentelijke overheden wordt ingespeeld. Hier wordt een aanzet gegeven voor de 
daadwerkelijke ontwikkeling van een nieuw instrument. 

6.2 DOELEN VAN METEN

Uit de voorafgaande hoofdstukken kan worden geconcludeerd dat het meten van de duurzaamheid van 
gebieden verschillende doelen dient. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen een meting van een 
gebiedsontwikkeling of een meting van een gemeente, waar geen ontwikkeling plaatsvindt. 

Wanneer een gemeente een gebied ontwikkelt (gebiedsontwikkeling), wil zij een meetinstrument gebruiken om:
- Vooraf te dienen als duurzaamheidsrichtlijn om een duurzaam gebied te ontwikkelen; 
- Achteraf te toetsen hoe duurzaam het gebied werkelijk is;
- Het resultaat met anderen gebieden/gemeenten te vergelijken;
- Het verbeteren van het imago van het gebied  én betrokken partijen.

Als de duurzaamheid van een gemeente wordt gemeten, zijn er twee aanvullende doelen:
- Als verankering van duurzaamheidsbeleid;
- Tussendoor toetsen om de voortgang te bepalen en het duurzaamheidsbeleid te kunnen verantwoorden.

Bovengenoemde doelen hebben overeenkomsten, maar er is een belangrijk verschil in focus. Bij een gebiedsontwikkeling 
hebben zowel private als publieke partijen een belangrijke rol. Deze partijen hebben doorgaans kennis omtrent vastgoed 
en gebiedsontwikkelingen en kunnen daarom gericht investeren. Bij het meten van een gemeente is het achterliggend 
doel beleid te evalueren en heeft de gemeentelijke overheid de belangrijkste rol. Daarnaast vertegenwoordigt deze 
organisatie de samenleving en moet zij verantwoording afleggen over genomen beslissingen. Alle afdelingen van een 
gemeentelijke organisatie zijn betrokken bij de ontwikkeling van duurzaamheidsbeleid en kennis omtrent vastgoed is 
niet binnen alle afdelingen aanwezig.

6.3 EISEN AAN EEN MEETINSTRUMENT

Partijen stellen bepaalde eisen aan een meetinstrument, ongeacht op welk type gebied het instrument wordt 
toegepast. Enerzijds verlangen partijen naar een beknopt instrument, dat inhoudt dat het instrument duidelijk, 
overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is, zo min mogelijk inputdata behoeft en snel een duidelijk resultaat geeft. 
Anderzijds is duurzaamheid een allesomvattend begrip waarbij alle vier aspecten – people, planet, profit, project – in 
balans horen te zijn en verlangen partijen naar een instrument dat een compleet beeld geeft (zie Hoofdstuk 3). Het 
ideale instrument zou alle duurzaamheidsaspecten meenemen én gebruiksvriendelijk zijn.
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Van de zeventien geanalyseerde meetinstrumenten worden de instrumenten, die toepasbaar zijn in Nederland, 
uitgezet in een matrix. Deze negen instrumenten zijn weergegeven in Tabel 6.1.

Deze meetinstrumenten zijn uitgebreid toegelicht in 
Bijlage A. Op de assen van deze matrix wordt aangegeven 
hoe gebruiksvriendelijk de instrumenten zijn en of de 
instrumenten weinig of veel duurzaamheidsaspecten 
meenemen in hun meting. Het ideale instrument 
zou zich in het vierde kwadrant bevinden, zie Figuur 
6.1. In de matrixen wordt onderscheid gemaakt 
tussen Nederlandse en Engelse instrumenten en 
instrumenten bedoeld voor gebiedsontwikkelingen 
of gemeenten. Mede op basis van deze matrix zullen 
aanbevelingen worden gedaan omtrent de keuze van 
een meetinstrument.

6.4 METEN VAN DUURZAAMHEID VAN EEN GEBIEDSONTWIKKELING

Er zijn vele verschillende partijen betrokken bij een gebiedsontwikkeling waardoor het nodig is vanaf de initiatieffase 
effectief te communiceren, zie Hoofdstuk 2. Daarom wordt bij het nastreven van alle doelen aanbevolen één instrument 
te gebruiken dat zal dienen als richtlijn, om naderhand te toetsen en het resultaat kan een positief effect hebben op 
het imago van het gebied en de betrokken partijen. Daarnaast moet een meetinstrument voor iedere gemeenten te 
gebruiken zijn. Verder is de keuze voor een meetinstrument is altijd afhankelijk van betrokkenen, het overeenkomen 
van belangen tussen de betrokkenen en de wijze van communiceren.

In Figuur 6.2 zijn de meetinstrumenten bedoeld voor gebiedsontwikkelingen uitgezet tegen de belangrijkste eisen van 
gemeenten. De meetinstrumenten die zijn ontwikkeld voor gemeenten zijn lichter weergegeven. De posities van de 
meetinstrumenten is bepaald op basis van de informatie verkregen in de analyse in Hoofdstuk 4.
In de matrix is zichtbaar dat geen van de bestudeerde instrumenten zich in het ideale kwadrant (IV) bevindt. Aangezien 
elke gebiedsontwikkeling uniek is, zal bij elke gebiedsontwikkeling de afweging plaats moeten vinden wat het doel is 
van de toepassing van het meetinstrument en welk instrument daarbij past. Hieronder wordt per doel een aanbeveling 
voor een meetinstrument gedaan.  

RICHTLIJN
Een instrument kan dienen als richtlijn in de initiatieffase van een plan. Het wordt altijd aanbevolen om een instrument 
te kiezen en als richtlijn te hanteren, zelfs als duurzaamheid bij één of meerdere partijen een bekend begrip is. Dan is 
namelijk voor alle partijen duidelijk wat duurzaamheid binnen de ontwikkeling betekent, wat de mogelijkheden zijn en 

Tabel 6.1: In Nederland toepasbare meetinstrumenten

Figuur 6.1: Matrix eisen meetinstrument

21 De nummers corresponderen met de eerste opgesteld in tabel 4.1 op pagina 46.

21
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kunnen duidelijke afspraken over de ambities worden gemaakt. Zo is te voorkomen dat duurzame ambities in een later 
stadium naar beneden worden bijgesteld, omdat vooraf geen overzicht kon worden verkregen over de mogelijkheden 
en bijbehorende (financiële) gevolgen. 

Wanneer in een initiatieffase alleen om een richtlijn wordt gevraagd en geen toetsing of waardering achteraf nodig 
is, wordt aanbevolen alle thema’s en subthema’s zoals gegeven in Hoofdstuk 4 mee te nemen. Gezien de volledigheid 
van deze opzet is dit een erg uitgebreide methode. Wanneer men de voorkeur heeft voor een beknopter instrument 
wordt aanbevolen het Duurzaamheidsprofiel van een Locatie (DPL) te gebruiken. Dit instrument geeft een beknopte 
richting en is opgezet om te adviseren bij het verduurzamen van een plan voor een gebied. 

TOETSEN
Een instrument kan zowel vooraf dienen als richtlijn en achteraf als toetsing. Deze toetsing kan plaatsvinden op 
het ontwerp of op het daadwerkelijk gebouwde gebied. Meerdere instrumenten maken onderscheid tussen de 
zogenoemde planfase, realisatiefase en/of beheerfase. Het wordt aanbevolen het ontwerp te toetsen, omdat het 
resultaat in deze fase kan worden gebruikt om relatief makkelijk aanpassingen te doen. Hiervoor wordt het instrument 
SPeAR aanbevolen, gezien de verhouding tussen de omvang van het instrument en de grote hoeveelheid meegenomen 
duurzaamheidsaspecten. Dit instrument geeft in een cirkeldiagram, zie Figuur 6.3, een duidelijk overzicht van de 
score zonder daar een totale waardering aan te verbinden. Bij voorkeur 
voor een Nederlands instrument wordt GPR Stedenbouw aanbevolen, 
omdat het vergelijkbaar is met SPeAR qua complexiteit en het aantal 
duurzaamheidsaspecten dat wordt meegenomen. 

VERGELIJKEN
BREEAM Gebied wordt aanbevolen om te vergelijken, aangezien 
dit instrument één van de meest volledige instrumenten, qua 
duurzaamheidsaspecten is. Deze uitgebreidheid heeft als nadeel dat 
het instrument complex is in gebruik. Voordelen zijn dat een assessor 
de meting ondersteunt en dat het keurmerk BREEAM internationale 
bekendheid heeft, zodat internationaal kan worden vergeleken. Wanneer 
alle bovenstaande doelen worden nagestreefd wordt aanbevolen het 
instrument BREEAM Gebied te gebruiken.

Figuur 6.2: Matrix meetinstrumenten voor gebiedsontwikkeling

Figuur 6.3: Resultaat SPeAR
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IMAGO
Een positief effect op het imago van het gebied en betrokken partijen kan alleen worden behaald wanneer een meting 
een positief meetresultaat weergeeft. Voorwaarde aan het gebruikte instrument is dat het instrument een waardering 
geeft voor het hele gebied, zoals het aantal sterren van BREEAM. Deze score kan dan met scores van andere gebieden 
worden vergeleken. Dit is niet mogelijk bij een instrument zonder totaal score, zoals SPeAR.

UITZONDERINGEN
De uniekheid van een gebiedsontwikkeling zorgt ervoor dat het mogelijk is dat het aanbevolen instrument niet het meest 
geschikt is. Om voor gemeentelijke overheden een duidelijk overzicht te creëren van de bestaande meetinstrumenten, 
is een keuzeschema ontwikkeld (Figuur 6.4). Hier wordt kort omschreven wat de verschillen tussen instrumenten zijn. 
In dit schema zijn slechts de meetinstrumenten meegenomen welke toepasbaar zijn in Nederland.

6.5 METEN VAN DUURZAAMHEID VAN EEN GEMEENTE

Een instrument dat de duurzaamheid van een gebiedsontwikkeling meet, kan ook de duurzaamheid van het gemeentelijk 
grondgebied meten. Uit een eerdere analyse (zie Hoofdstuk 4) blijkt dat deze instrumenten hier minder geschikt voor 
zijn dan de instrumenten die specifiek zijn ontwikkeld voor het gemeentelijk niveau. Dit omdat zij een completer 
resultaat geven en beter bruikbaar zijn binnen de gemeentelijke organisatie. In Figuur 6.5 zijn de meetinstrumenten 
geschikt om te meten op gemeentelijk niveau uitgezet tegen de belangrijkste eisen van de partijen die het instrument 
kunnen gebruiken. De instrumenten bedoeld om gebiedsontwikkelingen te meten zijn lichter gekleurd.

In de matrix wordt zichtbaar dat geen enkel instrument zich in het ideale kwadrant bevindt en dus het ideale 
instrument voor gemeentelijk grondgebied niet bestaat. Ook is zichtbaar dat de instrumenten, geschikt om te meten 
op gemeentelijk niveau, relatief weinig duurzaamheidsaspecten meenemen. Om deze redenen kan er geen instrument 
worden aanbevolen dat geschikt is voor alle doelen. Verder is het belangrijk voor een gemeente dat het beleid de 
leidraad is. Een meetinstrument ondersteunt als richtlijn het opstellen  van beleid, een meting toetst het beleid en 
door het vergelijken van resultaten wordt het resultaat van de uitvoering van het beleid vergeleken. 

Op basis van de analyses en interviews kan er worden geconcludeerd dat een uniform ideaal meetinstrument voor 
het gemeentelijk niveau niet bestaat. Dit wordt mede veroorzaakt door de te grote verschillen in ambities, capaciteit, 
kennis en beschikbare data. Er kunnen geen meetinstrumenten worden aanbevolen, maar dit betekent niet dat de 
duurzaamheid op gemeentelijk niveau niet kan worden gemeten. In de volgende paragraaf wordt een alternatieve 
methode beschreven, waarmee gemeentelijke overheden duurzaamheid kunnen meten. 

Figuur 6.5: Matrix meetinstrumenten voor gemeenten
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6.6 GEMEENTELIJKE DUURZAAMHEIDSTHEMA’S

Enkele gemeentelijke overheden meten reeds duurzaamheid met behulp van duurzaamheidsthema’s. Deze thema’s 
worden vooraf gehanteerd als richtlijn en evalueren achteraf de resultaten per thema. De basis van deze thema’s ligt in 
een lange termijn strategie, die nodig is om het beleid te verankeren en over een lang tijdsbestek te kunnen evalueren. 
Vele gemeenten zijn positief over deze aanpak vanwege de duidelijkheid, de mogelijkheden om rekening te houden 
met de lokale context en het overzicht, dat gemakkelijk kan worden verkregen, blijkt uit interviews (zie Hoofdstuk 5). 

Uit analyse van beleidsdocumenten van de geïnterviewde gemeenten blijkt dat veel gemeenten verschillende thema’s 
hanteren, dat vergelijking niet of slecht mogelijk maakt. Vandaar dat gemeentelijke overheden  aangeven zoekende te 
zijn naar een uniform meetinstrument om inzicht te verkrijgen in de duurzaamheid van hun gemeente en te kunnen 
vergelijken. Een alternatief ontstaat wanneer gemeenten gelijke duurzaamheidsthema’s hanteren, zodat er kan 
worden vergeleken. Een schematisch overzicht van hoe deze thema’s verwerkt zijn in gemeentelijk beleid is zichtbaar 
is Figuur 6.6. 

Uit analyse van de beleidsdocumenten van de geïnterviewde gemeenten zijn de meest gebruikte thema’s gekozen. 
Deze zijn ook mede gebaseerd op de belangrijkste aspecten van duurzaamheid (zie Hoofdstuk 3 en 4) en de organisatie 
van een gemeente. De meest gebruikte thema’s zijn:

1. Gemeentelijke organisatie
2. Gebouwde omgeving
3. Energie
4. Milieu
5. Mobiliteit
6. Bedrijvigheid

In het thema ‘Gebouwde omgeving’ spelen gebiedsontwikkelingen een belangrijke rol en is het gebruik van een 
meetinstrument, zoals omschreven in paragraaf 6.4, aanbevolen.

Figuur 6.6: Duurzaamheid thema’s binnen gemeentelijk beleid
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6.7 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is de deelvraag: ‘In welke mate kan een nieuw meetinstrument worden ontwikkeld waarmee beter 
op de vraag vanuit gemeentelijke overheden wordt ingespeeld?” beantwoord. Duidelijk is dat de  belangrijkste 
eisen voor een meetinstrument, om duurzaamheid te meten, de gebruiksvriendelijkheid en het meenemen van 
alle duurzaamheidsaspecten zijn. Het ideale instrument voldoet aan beide eisen. Van de negen instrumenten, die 
toepasbaar zijn in Nederland, voldoet geen van deze instrumenten aan beide eisen, zoals in de matrix zichtbaar is. Wel 
kunnen aanbevelingen worden gedaan voor een keuze tussen de huidige instrumenten, wanneer deze worden ingezet 
bij een gebiedsontwikkeling: 

- Het instrument DPL, wanneer behoefte is aan een richtlijn;
- Het instrument SPeAR (Engelstalig) of GPR Stedebouw (Nederlandstalig), wanneer behoefte is aan een richtlijn  
  vooraf en een toetsing achteraf;
- Het instrument BREEAM Gebied, wanneer men naast een richtlijn wil toetsen én vergelijken door middel van  
  een totaal score.

In dit hoofdstuk blijkt dat het mogelijk is een nieuw instrument te ontwikkelen, op basis van een bestaand instrument, dat 
aan beide eisen voldoet. De Lokale duurzaamheidsmeter en de Green City Index scoren goed op gebruiksvriendelijkheid 
en BREEAM Gebied scoort het hoogst bij het meenemen van veel duurzaamheidsaspecten. Aangezien de methoden 
achter de Lokale duurzaamheidsmeter en de Green City Index niet volledig openbaar zijn, kan van deze instrumenten 
slechts een beperkt inzicht worden verkregen (zie Hoofdstuk 4). BREEAM Gebied is daarentegen door de Dutch Green 
Building Council in zijn geheel gepubliceerd. Aangezien een compleet beeld van een meetinstrument  benodigd is om 
een instrument aan te passen, wordt er gekozen om BREEAM Gebied als basis voor het ideale instrument te gebruiken. 
Het ideale instrument kan dan worden ontwikkeld door BREEAM Gebied gebruiksvriendelijker te maken, zoals de pijl 
in Figuur 6.7 aangeeft. Daarvoor wordt in het volgende hoofdstuk BREEAM Gebied Easy ontwikkeld. 

Figuur 6.7: Ontwikkeling van het ‘ideale’ instrument
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HOOFDSTUK 7: BREEAM GEBIED EASY

“Institutional assessment efforts should not be concerned about valuing what can be measured 
but, instead, about measuring that which is valued”

Banta et. al. (1996)

BREEAM vergt een arbeidsintensief traject. Volgens Koomen (2012) heeft de certificering van het project de Monarch22 
in Den Haag geleid tot een extra investering van 45 euro per vierkante meter. “Dat is een extra architect op het project” 
meent hij. En dit is niet alleen zo bij BREEAM. Ook GPR, DPL en andere instrumenten blijkt een meting tijdintensief. 

7.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk zal de deelvraag ‘In welke mate kan een nieuw meetinstrument worden ontwikkeld waarmee beter op 
de vraag vanuit gemeentelijke overheden wordt ingespeeld?’ worden beantwoord. Hiervoor zal het meetinstrument 
BREEAM Gebied worden bestudeerd en het nieuwe instrument BREEAM Gebied Easy worden ontwikkeld. Daarvoor 
zullen in dit hoofdstuk eerst het label BREEAM-NL en het originele instrument BREEAM Gebied worden toegelicht 
in paragraaf 7.2 en 7.3. Vervolgens wordt met behulp van een SWOT analyse in paragraaf 7.4 duidelijk op welke 
punten BREEAM Gebied moet worden verbeterd om gebruiksvriendelijker te zijn. Tot slot zal het nieuwe instrument, 
gebaseerd op BREEAM Gebied, – BREEAM Gebied Easy – nader worden besproken (§7.5). In de conclusie in paragraaf 
7.6 zullen kort de specificaties en voordelen van het nieuwe instrument worden samengevat.

7.2 BREEAM-NL

LABELS
BREEAM-NL is gebaseerd op BREEAM-UK uit het Verenigd 
Koninkrijk. BREEAM-UK is in 1990 ontwikkeld door de Building 
Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstelling 
vergelijkbaar met de Nederlandse organisatie TNO. In het Verenigd 
Koningrijk heeft deze instelling de Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method, genaamd BREEAM, opgezet. 
In Nederland is deze methode overgenomen en door de Dutch Green Building Council aangepast voor de Nederlandse 
situatie naar BREEAM-NL. BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen 
te bepalen. Oorspronkelijk richtte deze methode zich in de jaren ’00 op nieuwbouw van kantoorgebouwen, maar 
tegenwoordig zijn er verschillende labels ontwikkeld. 

De verschillende labels zijn:
- BREEAM-NL Nieuwbouw, in gebruik sinds september 2009. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie  
  te bepalen van nieuwbouw. In april 2010 zijn de eerste gebouwontwerpen gecertificeerd;
- BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik, in gebruik sinds medio 2011, beoordeelt bestaande gebouwen op  
  drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik;
- BREEAM-NL Gebied, sinds september 2011, beoordeelt de duurzaamheidprestatie van een  
  gebiedsontwikkeling;
- BREEAM-NL Infra (in ontwikkeling) richt zich op de duurzaamheidprestatie van infrastructurele projecten. In  
  eerste instantie beperkt het keurmerk zich tot wegen en fietspaden. Andere typologieën zoals railinfra,  
  havens, dijken, kunstwerken e.d. volgen later.

Elk van deze labels is volledig openbaar en inzichtelijk voor derden via de website van BREEAM.

OPBOUW LABEL
Elk label is gepubliceerd in een document, dat is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel wordt een toelichting 
geven over het begrip duurzaamheid, het gebruik van een meetinstrument voor duurzaamheid en BREEAM-NL in 
het bijzonder. Een toelichting volgt waarin is beschreven hoe het label zich verhoudt tot BREEAM-NL en wat de 
betrouwbaarheid van het instrument is. Vervolgens wordt gespecificeerd voor welk type gebouw of gebied het 
meetinstrument toepasbaar is. Tot slot volgt een omschrijving van de waardering en volgt een begrippenlijst. Na 

   Figuur 7.1: Logo BREEAM-NL
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het algemene deel volgt in het tweede deel informatie over de indicatoren. Elk meetinstrument is opgedeeld in een 
aantal categorieën en binnen elke categorie kunnen een aantal credits (punten) worden behaald. Per credit worden 
de specificaties gedetailleerd toegelicht. 

7.3 BREEAM GEBIED

DOEL
Het hogere doel van BREEAM-NL Gebied is het verduurzamen van de bebouwde omgeving (BREEAM, 2011). Dit doel 
kan worden uitgesplitst in drie subdoelen:

- Het beoordelen van de duurzaamheidsprestaties van gebiedsontwikkelingen in Nederland;
- Het stimuleren van duurzaamheid in gebiedsontwikkelingen;
- Het agenderen van een maatschappelijk verantwoorde gebiedsontwikkeling vanaf de start met een  
  ontwerpopgave.

Daarnaast biedt het instrument heldere manier van communicatie over duurzaamheid in gebiedsontwikkelingen.

FASEN
Een gebiedsontwikkeling kan zich in verschillende fasen bevinden op het moment dat deze wordt beoordeeld. Daarom 
maakt het meetinstrument in de beoordeling onderscheid tussen drie certificeringsfasen:

i. planfase
ii. realisatiefase 
iii. beheerfase

Hiermee stimuleert het instrument duurzaamheid binnen zowel  de ambitie, de realisatie en het gebruik van het 
gebied.

CATEGORIEËN
Het beoordelingskader van BREEAM-NL Gebied omvat zes categorieën:

1. Synergie    (Meerwaarde, duurzaam rendement)
2. Bronnen    (Energie, materiaal, water, voedsel, afval, etc.)
3. Ruimtelijke ontwikkeling  (Wat komt waar en waarom)
4. Welzijn & Welvaart  (Sociale veiligheid, vitaliteit, natuurbeleving)
5. Gebiedsklimaat   (Lucht, wind, zon, bodem, water, etc.)
6. Management   (Beheer, borging, etc.)

De laatste twee categorieën hebben betrekking op het organiserend vermogen en de verbindingen tussen de aspecten, 
ofwel het verkrijgen van synergie, zie Figuur 7.2. Deze categorieën zijn toegevoegd om te komen tot de borging van 
duurzaamheid. 

CREDIT
Een categorie omvat een aantal credits. Elke categorie bevat een aantal credits, die kunnen worden behaald. Het 
aantal credits per categorie verschilt onderling. Deze credits worden aangeduid door middel van een afkorting van de 
categorie en een nummer, bijvoorbeeld ‘SYN1’. BREEAM Gebied hanteert de volgende credits:
 

Figuur 7.2: Categorieën van BREEAM-NL Gebied
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Elke credit is als volgt opgebouwd (BREEAM, 2011):
1. Doel van de credit
 Er wordt aangegeven welk algemeen doel wordt gestimuleerd;
2. Toepassing
 Door middel van een tabel met vinkjes wordt aangegeven in welke fase de credit van toepassing is;
3. Creditcriteria
 In een tabel wordt aangeven hoeveel punten er behaald kunnen worden en welke criteria daarbij horen;
4. Criteria-eisen
 De eisen wordt uitgebreid per te behalen punt en per fase weergegeven;
5. Aanvulling op de criteria-eisen
 Een toelichting op de criteria-eisen;
6. Benodigd bewijsmateriaal
 Per fase en punt wordt het benodigd bewijsmateriaal toegelicht;
7. Definities;
8. Aanvullende informatie
 Extra aanvullende informatie over gebruikte begrippen;
9. Referenties;
 Er wordt aangegeven welke referenties dit criterium van belang achten, bijvoorbeeld ‘archeologie’;
10. Koppeling met andere credits in BREEAM Gebied;
11. Koppeling met andere keurmerken.

WAARDERING
Binnen elke categorie kan een aantal credits (punten) worden behaald. Deze credits worden per categorie gewogen, 
zie voor de wegingspercentages Tabel 7.1. 

1.   Synergie
SYN1: Gebiedsaard
SYN2: Gebiedsvisie
SYN3: Adaptief vermogen
SYN4: Duurzaam rendement

2.   Bronnen
BRO1: Beperk primair energiegebruik
BRO2: Opwekken hernieuwbare energie
BRO3: Watergebruik
BRO4: Materiaalkringloop
BRO5: Milieubelasting materialen
BRO6: Herkomst materialen
BRO7: Voedsel

3.   Ruimtelijke ontwikkeling
RO1: Landgebruik
RO2: Ruimtegebruik
RO3: Stedebouwkundig programma
RO4: Cultureel erfgoed
RO5: Abiotische structuren
RO6: Biotische natuur
RO7: Mobiliteit
RO8: Ondergrondse infrastructuur
RO9: Duurzaamheidsprestatie gebouwen

4.   Welzijn & Welvaart
W&W1: Sociale veiligheid
W&W2: Sociale cohesie
W&W3: Omgevingsbeleving
W&W4: Eigenaarschap
W&W5: Regionale werkgelegenheid
W&W6: Regionale bedrijvigheid
W&W7: Economische vitaliteit
W&W8: Sociale voorspoed

5.   Gebiedsklimaat
KLI1: Thermisch buitenklimaat
KLI2: Windklimaat
KLI3: Luchtkwaliteit
KLI4: Waterkwaliteit
KLI5: Bodemgesteldheid & kwaliteit
KLI6: Geluid
KLI7: Lichttoetreding
KLI8: Lichthinder
KLI9: Stralingsrisico
KLI10: Externe veiligheid

6.   Management
MAN1: Management
MAN2: Participatie

Tabel 7.1: Weging BREEAM-NL Gebied
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De totaal score wordt gegeven in een percentage en met dit percentage wordt het aantal sterren behaald, zie Figuur 
7.3. Hierbij maakt het systeem gebruik van kwalitatieve weging. De sterren representeren de waarderingen:

- 0 sterren -  (<30%)
- 1 ster  Pass  (>30% en <45%)
- 2 sterren Good  (>45% en <55%)
- 3 sterren Very Good (>55% en <70%)
- 4 sterren Excellent (>70% en <85%)
- 5 sterren* Outstanding (>85%)

*Naast een score van meer dan 85% gelden voor het behalen van vijf sterren aanvullende eisen.

7.4 SWOT-ANALYSE

Met behulp van een SWOT-analyse zijn de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de toepassing van het 
meetinstrument BREEAM Gebied geanalyseerd, zie Figuur 7.4. De analyse berust op informatie verkregen uit 
literatuuronderzoek en interviews uit Hoofdstuk 4, 5 en 6.

Uit deze analyse blijkt dat bij het aanpassen van het instrument er een kans ligt bij de versimpeling ervan. Dit bevestigd 
de positie in de matrix, zoals gegeven in Hoofdstuk 6. Door deze versimpeling kunnen zwaktes worden omgezet naar 
sterktes en komen enkele bedreigingen te vervallen. Deze versimpeling moet het mogelijk maken dat gebruiker 
makkelijker inzicht verkrijgt in de werking en indicatoren van BREEAM Gebied.

Figuur 7.3: Waarderingsmethode BREEAM

Figuur 7.4: SWOT Analyse BREEAM Gebied
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7.5 BREEAM GEBIED EASY

Om het ideale instrument op te zetten is BREEAM Gebied Easy ontwikkeld. Dit instrument is gebaseerd op de 
categorieën en credits van BREEAM Gebied (versie 1.0), zie paragraaf 7.3. Om het instrument gebruiksvriendelijker 
te maken zijn de complexe, onduidelijke en slecht leesbare vragen omgezet in simpele keuze vragen met gesloten 
antwoordmogelijkheden. In het nieuwe instrument is de daadwerkelijke dataverzameling niet nodig, zodat het 
tijdrovende meetproces wordt verkort. Zo is het instrument vooraf gemakkelijker als richtlijn in te zetten, een 
toepassing die nu bijna onmogelijk is. 
OPZET INSTRUMENT
Voor het nieuwe instrument dienen de categorieën en credits van BREEAM Gebied als input voor een Excel model. 
Aangezien bij sommige credits meerdere punten kunnen worden behaald en meerdere soorten bewijslast benodigd 
zijn, zijn er per credit meerdere vragen opgesteld. Per vraag is zichtbaar:

- de naam van de credit;
- de vraag;
- de antwoordmogelijkheden;
- het aantal behaalde punten;
- het maximaal aantal te halen punten:
- extra informatie over de vraag.

Per credit en vraag wordt een nummer gegeven. De vragen zijn genummerd, zodat verwijzing naar een vraag mogelijk 
is, bijvoorbeeld in een handleiding. Na de vraag is de antwoord-cel rood omrand, zodat duidelijk is waar het antwoord 
kan worden ingevuld. Achter de vraag is zichtbaar hoeveel punten er worden behaald en wat het maximaal aantal 
punten is. Tot slot is er ruimte voor extra informatie per vraag. De extra informatie kan bestaan uit een verwijzing naar 
een berekening of schema uit BREEAM Gebied of uit een uitleg van een bepaald begrip. In Figuur 7.5 is te zien hoe 
credit SYN2 is vertaald naar een aantal keuze vragen. 

Per vraag kunnen een aantal punten worden behaald, die worden opgeteld per thema. In het instrument wordt op 
een overzichtspagina zowel de score per credit, per categorie als de totaalscore weergegeven, zodat het mogelijk is 
af te leiden op welke credits goed of slecht wordt gescoord. Voor de totaalscore zal een weging conform BREEAM 
Gebied plaatsvinden en wordt het aantal sterren weergegeven. De overzichtspagina is zichtbaar in Figuur 7.6 en het 
Excel model is gegeven in Bijlage E. Door deze aanpassingen aan het instrument kan de invultijd verkort worden van 
meerdere dagen tot ongeveer één á twee uur.

Figuur 7.5: Excel model BREEAM Gebied Easy
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7.6 CONCLUSIE

In dit hoofdstuk is de deelvraag ‘In welke mate kan een nieuw meetinstrument worden ontwikkeld waarmee beter 
op de vraag vanuit gemeentelijke overheden wordt ingespeeld?’ beantwoord. Daarvoor is een nieuw instrument: 
BREEAM Gebied Easy ontwikkeld. Hiervan zijn de specificaties en verbeteringen ten opzicht van het origineel BREEAM 
Gebied:

SPECIFICATIES
- Versimpeling credit:  De credits zijn opgesplitst in deelvragen met gesloten antwoordopties;
     Hierbij wordt apart extra informatie gegeven, zodat de vragen duidelijk zijn;
- Overzicht bewijs:  In de vragen wordt duidelijk welke bewijslast is benodigd;
- Maximale score:  Per vraag, credit en categorie is duidelijk wat het maximale aantal punten is;
- Overzichtsblad:  Op het overzichtsblad is in één oogopslag duidelijk wat de score is en waar  
     verbetering kan plaatsvinden;
- Punten tellen:  In het instrument wordt automatisch de score berekend;
- Digitalisering:  Het instrument is digitaal beschikbaar en in te vullen.

VERBETERINGEN 
De voordelen van dit nieuwe instrument ten opzichte van BREEAM Gebied zijn:

- Duidelijker/  De vragen en antwoordmogelijkheden zijn duidelijk en overzichtelijk weergeven;
 overzichtelijker:  In het nieuwe instrument zijn de vragen overzichtelijk ingedeeld per categorie;
- Verbeter opties:  Per vraag, credit en categorie is inzichtelijk wat de maximale score is en dus waar 
      verbetering kan plaatsvinden;
- Kortere invultijd:  Door de versimpeling van de vragen kan sneller een indicatie van de score  worden
     verkregen;
- Inzet als richtlijn:  Door de kortere invultijd is het instrument vooraf te hanteren als richtlijn in de  
     initiatieffase;
- Efficiënter:  De benodigde invulcapaciteit staat beter in verhouding tot het resultaat;
- Effectiever:  Doordat het instrument vooraf inzetbaar is, kunnen in een eerdere fase van het  
     plan al aanpassingen worden gedaan;
- Concurrentiepositie: De concurrentie van het instrument ten opzichte van andere instrumenten is  
     verbeterd doordat het nu gebruiksvriendelijker is dan andere instrumenten;
- Dataverzameling:  De dataverzameling is voor een indicatie van de score niet nodig, waardoor een  
     drempel om het instrument te hanteren wordt weggenomen;

Figuur 7.6: De overzichtspagina van BREEAM Gebied Easy
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- Budget:   Dit instrument kan door iedere partij worden ingezet zonder gebruik van een  
     expert of DGBC, waardoor het instrument goedkoper kan worden aangeboden;
     Door de verkorte invultijd is er minder capaciteit benodigd vanuit de gebruiker;
- Bruikbaarder:  Doordat het instrument digitaal beschikbaar en in te vullen is, kan verschillende  
     personen binnen een organisatie het gebruiken en delen.

Bovenstaande veranderingen maken dat het instrument gebruiksvriendelijker is. In het volgende hoofdstuk zal dit in 
de praktijk worden getoetst en zullen eventuele veranderingen aan het instrument worden aangebracht.
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HOOFDSTUK 8 – TOETSEN EN BIJSTELLEN

“Champions know that success is inevitable; 
that there is no such thing as failure, only feedback”

Michael J. Gelb (1952-heden)

Provast, een bedrijf dat gebruik maakt van de BREEAM-NL certificering bij het project Monarch, concludeert: “Een 
project is nu meetbaar duurzaam. De belegger heeft berekend dat deze  certificering 1,5 miljoen euro heeft opgeleverd, 
omgerekend 75 euro per vierkante meter. Er kan dus geld verdiend worden aan duurzaamheid”.

8.1 INLEIDING

Het, in Hoofdstuk 7, ontwikkelde instrument BREEAM Gebied Easy zal in dit hoofdstuk worden getoetst en bijgesteld. 
Dit gebeurt aan de hand van feedback gegeven door een expertpanel. Deze zullen in paragraaf 8.2 feedback geven op 
de conclusies eerder getrokken in dit onderzoek en het ontwikkeld instrument BREEAM Gebied Easy. In paragraaf 8.3 
zal blijken hoe het instrument functioneert in de praktijk, wanneer het wordt ingezet voor de gebiedsontwikkeling ‘de 
Zuidpolder’ in Eemnes. Aan de hand van de verkregen feedback zal het instrument in paragraaf 8.4 worden bijgesteld. 
Vervolgens zullen in paragraaf 8.5 aanbevelingen worden gedaan voor de verdere ontwikkeling en/of uitbreiding van 
het instrument. In de conclusie in paragraaf 8.6 zal antwoord worden gegeven op de deelvraag: ‘In welke mate kan dit 
nieuw instrument worden getoetst en bijgesteld?’.  

EXPERTPANEL
Het expertpanel bestaat uit zowel publieke als private partijen. Aangezien gemeenten een belangrijke rol spelen bij 
gebiedsontwikkeling én zij duurzaam beleid opstellen en uitvoeren zijn expertinterviews gehouden bij verschillende 
afdelingen van twee gemeenten: Enschede en Rotterdam. De gemeente Enschede heeft hoge duurzame ambities en 
is zoekende naar een passend instrument om duurzaamheid binnen gebiedsontwikkelingen én op gemeentelijk niveau 
te kunnen meten. Daarnaast zijn ambtenaren van de gemeente Rotterdam geïnterviewd, die bezig zijn een eigen 
meetinstrument ‘Duurzaamheidsprofiel’ te ontwikkelen. Beide gemeenten hebben studies gedaan naar verschillende 
meetinstrumenten om duurzaamheid van gebieden te meten en hebben beide een eigen aanpak voor het probleem. 
Verder is de onderzoekscoördinator van universitair kenniscentrum Telos, oprichter van The Flexible Platform en 
hoogleraar en directeur Hans de Jonge geïnterviewd, vanwege hun ervaringen23 met het meten van duurzaamheid. 

Er is getracht verschillende private actoren, die betrokken zijn bij de realisatie van duurzaamheid in een gebied, te 
interviewen. Daarvoor is ingenieursbureau Grontmij benaderd, omdat zij het instrument ECO XXI recent hebben 
geïntroduceerd in Nederland en dit instrument beheren. Als belangenvereniging is de directeur van The Flexible Platform 
geïnterviewd23. Verder zijn de duurzaamheidscoördinator van ontwikkelaar Synchroon en een stedenbouwkundige 
van architectenbureau Atelier Dutch benaderd. Alle experts en hun functies zijn zichtbaar in Tabel 8.1.

23 John Dagevos heeft voor Telos het instrument Duurzaamheidsbalans opgezet en Hans de Jonge is betrokken geweest bij de 
oprichting van het instrument GreenCalc. The Flexible Platform is een organisatie die duurzaamheid conform de methode van de 
vier duurzaamheidsprincipes (zie paragraaf 3.4) stimuleert als dochterorganisatie van The Natural Step.

Tabel 8.1: Geïnterviewde experts
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8.2 TOETSING DOOR EXPERTPANEL

Met behulp van het experpanel worden een aantal conclusies uit de voorgaande hoofdstukken getoetst en wordt 
feedback verkregen over het ontwikkelde instrument BREEAM Gebied Easy. Betreffende de conclusies uit voorgaande 
hoofdstukken is het expertpanel gevraagd of:

- De gebruiksvriendelijkheid van het instrument en hoeveelheid meegenomen duurzaamheidsaspecten in de  
  meting de belangrijkste eisen zijn bij de keuze van een meetinstrument;
- De doelen voor het meten van een gebiedsontwikkeling en een gemeente dermate verschillen dat geen  
  (bestaand) instrument voor beide doelen kan worden toegepast;
- Het gebruik van duurzaamheidsthema’s in gemeentelijk beleid een meting met een instrument kunnen  
  evenaren;
- Voor de ontwikkeling van een ideaal instrument de voorkeur ligt bij het aanpassen van een bestaand  
  instrument of de ontwikkeling van een nieuw instrument;
- De aanpassing tot BREEAM Gebied Easy heeft geleid tot een ideaal instrument;
- Het nieuwe instrument een toevoeging kan zijn op de bestaande meetinstrumenten en de kans daarmee  
  aannemelijk is dat het instrument in de praktijk zal worden toegepast.

Tot slot is de experts gevraagd naar de toepassing van de BREEAM methode. Wanneer zij ervaring hadden met het 
gebruik van het instrument is hen om specifieke feedback gevraagd wat betreft de methode, vragen, bewijslast, 
waarderingsmethode en bruikbaarheid.

EISEN BIJ KEUZE VAN EEN MEETINSTRUMENT
In Hoofdstuk 6 wordt geconcludeerd dat de belangrijkste eisen bij de keuze van een meetinstrument zijn:

- de gebruiksvriendelijkheid (en daarmee samenhangend: de invultijd) van het instrument;
- het aantal duurzaamheidsaspecten dat het instrument hanteert.

Uit de gesprekken met ambtenaren van de gemeenten blijkt dat vooral de gebruiksvriendelijkeheid een belangrijke 
rol speelt. Er wordt aangegeven dat vooral de onoverzichtelijkheid van BREEAM en de tijd en capaciteit die benodigd 
zijn om een meting te doen een groot bezwaar zijn bij de toepassing van het instrument. Zij menen dat door het 
instrument duidelijker en overzichtelijker te maken, de benodigde invultijd kan worden beperkt en het instrument 
daarmee gebruiksvriendelijker wordt. Musters (Grontmij), Joosten (Synchoon) en Dagevos (Telos) zijn van mening dat 
de gebruiksvriendelijkheid van een instrument inderdaad een pre is bij een instrument, maar zij menen ook dat het 
complex is om een gedetailleerde meting te doen waarbij alle duurzaamheidsaspecten worden meegenomen en dit 
kan resulteren in een ongebruiksvriendelijk instrument. 
Binnen de gemeente Rotterdam zijn de meetinstrumenten BREEAM, GPR en DPL toegepast en beide ambtenaren 
zijn het eens over de plaatsing van deze instrumenten in de matrix, zie Hoofdstuk 6. Uit het expertinterview met 
Barendrecht en Musters (Grontmij) blijkt dat zij het oneens zijn met de positie van ECO XXI en menen dat het 
instrument meer duurzaamheidsaspecten meeneemt in haar meting. Hierom heeft Grontmij inzage in haar instrument 
verstrekt waaruit blijkt dat er inderdaad meer duurzaamheidsaspecten worden meegenomen dan in de matrix wordt 
weergegeven. Daarom zal de positie van het instrument in de matrix worden bijgesteld (de originele positie wordt 
langs de horizontale as - aantal duurzaamheidsaspecten - naar rechts verschoven.

DOELEN OM TE METEN
Eén van de conclusies uit de interviews met de gemeentelijke overheden is dat de doelen voor het meten van een 
gebiedsontwikkeling en een gemeentelijk grondgebied waar geen ontwikkeling plaatsvindt verschillen. Hierdoor zou 
geen enkel instrument voor beide doelen kunnen worden toegepast. Pas wanneer een gebied in het gemeentelijk 
beleid zou worden ontwikkeld, zou daarbij een meetinstrument kunnen worden ingezet.

Grontmij heeft met de ontwikkeling van ECO XXI in Nederland een instrument, om de duurzaamheid op gemeentelijk 
niveau te kunnen meten, opgezet. De achterliggende reden hiervoor was dat andere meetinstrumenten, bedoeld 
voor gebiedsontwikkelingen, hier niet geschikt voor zijn, meent Musters. Belangrijke aspecten van een gemeente, 
zoals beleidsevaluatie en educatie, ontbreken namelijk in deze instrumenten. Andere experts stellen dat met 
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de instrumenten wel op gemeentelijk niveau kan worden gemeten, maar dat er dan rekening mee moet worden 
gehouden dat het instrument niet één-op-één aansluit bij de doelen en/of ambities van de gemeente. Partijen sluiten 
niet uit dat de ontwikkeling van een ultiem instrument voor beide typen gebied onmogelijk is, het zal wel zeer complex 
zijn dit te ontwikkelen.

DUURZAAMHEIDSTHEMA’S
Thema’s binnen het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid maken het mogelijk gedetailleerde doelen te stellen, projecten 
binnen thema’s te benoemen en te meten op het niveau van projecten of thema’s. 
Van de geïnterviewde gemeenten (Hoofdstuk 5) gebruiken zes van de elf gemeenten duurzaamheidsthema’s 
om ambities te stellen, richting te geven en projecten te benoemen. Deze gemeenten ervaren dit als positief om 
uitvoeringsbeleid op te stellen en de stap van beleid naar uitvoeringen te verkleinen. Daarnaast menen zij dat dit het 
integraal werken aan duurzaamheid bevordert. Tillie en Van der Heijden zien het nut van deze thema’s, alleen stellen 
zij dat wanneer als thema’s niet de afdelingen, maar de duurzaamheidsaspecten (people, planet, profit) centraal 
worden gesteld, elke gemeente haar eigen meetinstrument op kan zetten. Momenteel ontwikkelen zij daarom het 
Duurzaamheidsprofiel voor de gemeente Rotterdam. 
Joosten (Synchroon) meent dat het meten van duurzaamheid erg complex is en dat duurzaamheidsthema’s inderdaad 
een makkelijkere manier kunnen zijn om duurzaamheid te meten. Allen menen echter dat deze thema’s het gebruik 
van een meetinstrument niet kunnen evenaren. De gemeenten die reeds duurzaamheidsthema’s gebruiken streven 
naar een meetinstrument om de duurzaamheid op gemeentelijk niveau in zijn totaliteit te kunnen meten.

ONTWIKKELING IDEAAL INSTRUMENT
Om een ideaal instrument te ontwikkelen kan een bestaand instrument worden aangepast of een nieuw instrument 
worden opgezet. De reactie op dit onderwerp van het merendeel van alle expert is dat het ontwikkelen van een nieuw 
instrument niet wenselijk is, omdat dit de keuze voor een instrument vergroot, terwijl die keuze momenteel al erg 
gecompliceerd is. Frauenfelder (gemeente Enschede) benadrukt dat een nieuw instrument het beste van alle andere 
instrumenten moet bevatten, om boven de rest uit te kunnen stijgen. Als dit instrument door alle partijen wordt 
gezien als het beste instrument, wordt het een succes. Hij benadrukt wel dat dit het opzetten van zo’n instrument erg 
complex is. De experts vermoeden dat het aanpassen van een bestaand instrument meer haalbaar is dan het opzetten 
van een nieuw instrument en menen dat dit van waarde is, ook om uiteindelijk tot het ultieme instrument te komen.

AANPASSING VAN BREEAM GEBIED
In overeenstemming met de reacties op de vorige stelling blijkt  dat de ontwikkeling van BREEAM Gebied Easy niet 
leidt tot het ultieme instrument, omdat het niet geschikt is om de duurzaamheid van een gemeente te meten. Wel 
is het merendeel van mening dat het ontwikkelde instrument in zoverre voldoet aan de eisen dat het een ideaal 
instrument is voor gebiedsontwikkelingen. Daarmee beamen de experts dat het nieuwe instrument een toevoeging is 
op de bestaande meetinstrumenten. Het merendeel van de experts acht de kans aannemelijk dat het instrument in de 
praktijk gaat worden gebruikt, gezien de mogelijkheden van het instrument. Musters (Grontmij), Joosten (Synchroon),   
Tillie (gemeente Rotterdam), Diederix en Frauenfelder (gemeente Enschede) geven aan dat het nieuwe instrument de 
belangrijkste zwaktes van het originele instrument opvangt, doordat het duidelijker en gebruiksvriendelijker is dan het 
origineel. 

TOEPASSING BREEAM METHODE
De ambtenaren van de gemeenten Rotterdam en Enschede, Joosten (Synchroon) en Barendrecht (Grontmij) hebben de 
BREEAM methode toegepast. De gemeente Enschede heeft daarvan als enige meegewerkt aan de pilot van BREEAM 
Gebied. Alle experts menen dat BREEAM een uitgebreid, complex en ongebruiksvriendelijk instrument is. Sommigen 
vinden het instrument zo niet gebruiksvriendelijk dat dit een reden is om het instrument niet te gebruiken. Allen zijn 
daarentegen wel te spreken over de hoeveelheid gebruikte duurzaamheidsaspecten. Hierdoor wordt de positie van 
BREEAM Gebied in de matrix bevestigd. 
Het instrument BREEAM Gebied is uitgebreid, maar stimuleert daardoor de partijen om over alle aspecten van 
duurzaamheid na te denken, menen de private partijen. De bewijslast is echter zo groot, dat het verzamelen van de 
data tijdintensief is. De experts van de gemeente Rotterdam vinden het een gemis dat de gevraagde data vaak niet 
beschikbaar zijn, terwijl gemeenten over een enorme hoeveelheid GIS data24 beschikken. Zij menen dat met dit aspect 
efficiënter kan worden omgegaan. De bewijslast is volgens meerdere partijen te hoog en partijen vinden dat met 
minder bewijs ook controleerbaar is of bepaalde criteria worden voldaan. 
De waardering van BREEAM gebied – nul tot vijf sterren – is volgens de experts duidelijk. Volgens hen is een 

24  GIS data is afkomstig uit een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Een GIS is een operationeel, ondersteunend informatiesysteem 
(information support system) waarbij de data een geografische dimensie hebben, zodat deze gerelateerd kunnen worden naar een 
bepaalde locatie.
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rapportcijfer nog duidelijker, aangezien bijna iedereen de schaal hiervan direct begrijpt. Een rapportcijfer wekt echter 
de indruk van een precieze meting, terwijl vaak subjectieve oordelen een rol spelen bij de totstandkoming van het 
resultaat. Veel experts benadrukken dat het ontbreken van een ‘tussenscore’ per categorie een gemis is. Nu worden 
data aangeleverd en wordt vervolgens alleen een totaalscore gegeven. De experts prefereren naast een totaal score 
ook scores per categorie of per credit, zodat inzicht kan worden verkregen in verbetermogelijkheden en vinden dit 
duidelijk weergegeven in het nieuwe instrument BREEAM Gebied Easy.

8.3 TOETSING DOOR TOEPASSING OP EEN CASE

Het ontwikkelde instrument BREEAM Gebied Easy zal in de praktijk worden toegepast om feedback over de inhoud 
en het gebruik van het instrument te verkrijgen. Er is gekozen om als case het instrument toe te passen op de 
gebiedsontwikkeling ‘De Zuidpolder’ in Eemnes. Deze gebiedsontwikkeling is gekozen aangezien de ontwikkeling zich 
nog in de ontwerpfase bevindt en na de meting aanpassingen kunnen worden gedaan. Het instrument kan dus effect 
hebben op de gebiedsontwikkeling. 

EEMNES: DE ZUIDPOLDER 
Met de Zuidpolder ontwikkelt gemeente Eemnes een nieuw wijk. Deze wijk zal worden gerealiseerd in de poldergebied 
ten zuiden van de bestaande bebouwing, tussen de A27 en de Wakkerendijk, zie Figuur 8.1. Het plangebied is circa 38 
hectare groot, waar woningbouw (24 hectare) en een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein (vier hectare) 
worden gerealiseerd.  Uitgangspunten bij deze gebiedsontwikkeling zijn (Eemnes, 2012): 

- Aansluiten bij het dorpse karakter van de gemeente Eemnes;
- Een landelijke leefomgeving;
- Veenweidelandschap waarin water een belangrijke rol speelt;
- Geleidelijke ontwikkeling;
- Gemengde ontwikkeling van betaalbare en duurdere woningen;
- Ontwikkeling in eerste plaats voor de woningbehoefte van de inwoners van Eemnes.

De gemeente heeft zich tot doel gesteld om de Zuidpolder duurzaam te ontwikkelen. Dit is in het Programma van Eisen 
voor het stedenbouwkundig plan vertaald in criteria waaraan de planontwikkeling moet voldoen:

- het levensloopbestendig maken van de woningen en de wijk;
- Gebruik duurzame materialen;
- Dring het onnodig energieverbruik zoveel mogelijk terug;
- Pas duurzame energie toe.

Figuur 8.1: Plangebied ‘De Zuidpolder’ 
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Er is een energievisie voor de Zuidpolder opgesteld, waarin een tweetal energiescenario’s zijn uitgewerkt. Deze 
variëren in mate van duurzaamheid van het besparen van 50 procent van het volledige energiegebruik tot het besparen 
van 100 procent (een energie neutrale wijk). Er is gekozen om de woningen vanaf de start van de ontwikkeling aan 
de normen in het Lente-akkoord voor 201525 te laten voldoen. Concreet betekent dit dat er in de Zuidpolder geen 
woningen met een EPC boven de 0,4 worden gebouwd. Per fase van de ontwikkeling zal de gemeente afwegen welke 
duurzaamheidsmaatregelen, rekening houdend met de ontwikkeling van de techniek en de bijbehorende kosten, in de 
toekomst een aantrekkelijk alternatief vormen.

TOEPASSING BREEAM GEBIED EASY OP ‘DE ZUIDPOLDER’
Bij toepassing van BREEAM Gebied Easy op de gebiedsontwikkeling ‘De Zuidpolder’ komen er enkele zaken ter sprake. 
Deze zijn onder te verdelen in algemene feedback en project specifieke feedback.

Algemeen:
- De woordkeus, doorgaans overgenomen uit het origineel BREEAM Gebied, blijkt zonder extra informatie vaak  
  niet duidelijk. Bijvoorbeeld: wanneer is iemand een belanghebbende of betrokken partij?
- Bij meerdere vragen is meer informatie benodigd, zoals de omvang van het gebied waar de vraag betrekking  
  op heeft. Bijvoorbeeld bij de vraag: ‘Heeft er een ecologisch onderzoek plaatsgevonden?’ is het onduidelijk  
  of dit betrekking heeft op het plangebied of een groter gebied.
- Wanneer bij een vraag het antwoord ‘Nee’ wordt gegeven zijn soms de daaropvolgende vragen ook  
  automatisch ‘Nee’. Het programma zou gebruiksvriendelijker zijn wanneer dit automatisch wordt ingevuld. 
- De indruk werd opgedaan dat het instrument is bedoeld voor herstructurering, aangezien vele vragen niet  
  van toepassing zijn bij ontwikkeling op onbebouwd terrein.

Project specifiek:
- Voor de gebiedsontwikkeling ‘De Zuidpolder’ is een bestemmingsplanwijziging benodigd. Om deze  
  wijziging te laten plaatsvinden moeten er wettelijk gezien een aantal onderzoeken gedaan worden, zoals een  
  geluidshinderonderzoek. BREEAM Gebied Easy zou hierop in kunnen spelen door als eerst de vraag te stellen  
  of een bestemmingsplanwijziging benodigd is, om daarna bij een positief antwoord bepaalde vragen  
  automatisch ‘Ja’ in te vullen.
- Doordat het project zich nog in de ontwerpfase bevindt, zijn niet alle vragen te beantwoorden. Het is  
  bijvoorbeeld nog onduidelijk welke materialen zullen worden toegepast in de openbare ruimte.

Bij het invullen van het instrument blijkt dat door de fase, waarin de ontwikkeling zich bevindt, en de kennis van de 
invoerder, niet alle vragen kunnen worden beantwoord. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is 
dat één persoon de gehele tool kan invullen omdat er veel verschillende informatie wordt gevraagd. Wel is een meting 
gemakkelijk digitaal op te slaan en over te dragen aan andere personen binnen de organisatie.

Er wordt aangeven dat ondanks het niet geheel kunnen invullen van het instrument in verband met de fase van de 
ontwikkeling, het instrument als richtlijn kan worden ingezet. Het instrument is gemakkelijk te doorlopen en het is snel 
duidelijk welke aspecten punten op leveren en wat de BREEAM methodiek inhoudt.

8.4 BIJSTELLING BREEAM GEBIED EASY

Aan de hand van de feedback van de experts kan het instrument BREEAM Gebied Easy worden bijgesteld. De aspecten 
waarop het instrument is aangepast zijn:

- De vragen zijn gecontroleerd op hun uitgebreidheid en deze zijn  (nog meer) ingekort naar korte overzichtelijke  
  vragen, zodat de duur van de meting (invultijd) wordt verkort;

- Er is informatie uit de vraag naar de ‘extra informatie’ kolom verplaatst. Zo worden de vragen korter en  
  duidelijker en kan men, wanneer nodig, in de extra informatie kolom meer informatie vinden;

- Op het overzichtsblad zijn extra rijen toegevoegd bij de categorieën, zodat nu ook daar de maximale score per  
  credit is af te lezen. Op deze manier kan in één oogopslag inzicht worden verkregen waar verbetering mogelijk  
  is;
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- De totaal score was alleen gegeven in een percentage.In de aangepaste  
  versie wordt ook de score in sterren (afbeeldingen) weergegeven, zie  
  Figuur 8.2;

- Per invulmogelijkheid is een nummer toegevoegd waardoor gemakkelijker  
  naar een vraag kan worden verwezen. Dit is nodig wanneer bijvoorbeeld  
  een handleiding wordt ontwikkeld.

8.5 AANBEVELINGEN VOOR HET NIEUWE INSTRUMENT

Als gevolg van de scope en duur van dit onderzoek, is het niet mogelijk het instrument verder te ontwikkelen. Wel 
kunnen een aantal aanbevelingen voor verdieping en uitbreiding worden gedaan.

Verdieping:
- De vragen in het instrument zouden kunnen worden onderzocht op mogelijk correlaties. Een correlatie zou  
  gemaakt kunnen worden tussen verschillende vragen binnen dezelfde of verschillende categorieën. Hiermee  
  zou het aantal vragen worden beperkt, wat het instrument duidelijker en gebruiksvriendelijker maakt;
- Per vraag wordt nu minimaal verwezen naar de bewijslast die voor een vraag benodigd is. Achter de ‘extra  
  informatie’ kolom zou een extra kolom kunnen worden toegevoegd waarin de bewijslast wordt gespecificeerd.
- In het instrument is niet aangegeven welke koppelingen met andere keurmerken kunnen worden gemaakt.  
  Dit zou ook in een extra kolom kunnen worden aangevuld.

Uitbreiding
- Naast de score van BREEAM Gebied zou deze kunnen worden vertaald naar een score van GPR of LEED.  
  Wanneer dit mogelijk is, kan het gecertificeerde gebied met meer andere gebieden worden vergeleken;
- De huidige vragen en bewijslast maken geen gebruik van de aanwezige GIS data bij gemeenten. Het instrument  
  zou hierop in kunnen spelen door de vragen aan te passen aan deze data. Dit maakt het voor gemeenten  
  minder tijdsintensief om de data te verzamelen, wat de kans groter maakt dat het instrument wordt ingezet;
- Naast inzicht in BREEAM Gebied zou het instrument ook inzicht kunnen geven in de financiële gevolgen van  
  de toepassing van de duurzame maatregelen die in BREEAM Gebied ter sprake komen. Zo kan gelijk inzicht  
  worden verkregen in de financiële haalbaarheid van het plan en kunnen verschillende maatregelen worden  
  vergeleken.

8.6 CONCLUSIE

Met behulp van een expertpanel, dat bestaat uit zowel publieke als private partijen, en een case uit de praktijk is 
feedback verkregen over de resultaten uit eerdere hoofdstukken en het ontwikkelde instrument BREEAM Gebied Easy. 
Aan de hand van deze feedback kan worden geconcludeerd:

- De gebruiksvriendelijkheid van het instrument en hoeveelheid meegenomen duurzaamheidsaspecten in de  
  meting zijn de belangrijkste eisen bij de keuze van een meetinstrument. Voor publieke partijen vormt de eerst 
  genoemde eis het belangrijkste criteria in verband met de ambtelijke capaciteit. Private partijen benadrukken 
 dat duurzaamheid een complex begrip is en vandaar een meetinstrument ook complex zal zijn;

- De doelen voor het meten van een gebiedsontwikkeling en een gemeentegebied waar geen ontwikkeling 
  plaatsvindt verschillen, maar experts achten het mogelijk dat een ultiem instrument voor beide doelen kan  
  worden ontwikkeld. Dit zal wel zeer complex zijn;

- Het gebruik van duurzaamheidsthema’s in gemeentelijk beleid is een alternatieve methode om duurzaamheid 
  te meten. Het kan echter niet een meting met een meetinstrument kunnen evenaren;

- Bij de ontwikkeling van een nieuw instrument moet dit instrument duidelijk boven de andere uitstijgen. 
  De experts vermoeden dat het aanpassen van een bestaand instrument meer haalbaar is dan het opzetten  
  van een nieuw instrument en menen dat dit van waarde is voor verbetering van het bestaande instrument en  
  om uiteindelijk tot het ultieme instrument te komen;
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- De aanpassing tot BREEAM Gebied Easy heeft geleid tot een instrument het een ideaal instrument is voor 
  gebiedsontwikkelingen. Het is echter nog geen ultiem uniform instrument. Experts achten de kans aannemelijk  
  dat het instrument in de praktijk zal worden gebruikt.

De BREEAM methode is zeer uitgebreid, waardoor het instrument minder snel zal worden ingezet. Het nieuwe 
instrument BREEAM Gebied Easy is een verbetering omdat het met deze tool voor betrokkenen mogelijk is om in 
een relatief kort tijdsbestek een volledig overzicht krijgen van de duurzaamheidsaspecten en een indicatie van de 
score. Publieke experts vinden het een gemis dat het instrument niet of slecht inspeelt op de reeds aanwezige data 
bij gemeenten.
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HOOFDSTUK 9 – CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

“We give advice, but we cannot give the wisdom to profit by it”
François de La Rochefoucauld (1613-1680)

9.1 INLEIDING

De conclusies en aanbevelingen vormen de afronding van dit onderzoek. Door beschouwing van het totale onderzoek 
worden conclusies getrokken over de bruikbaarheid, relevantie en toepassing van de resultaten in paragraaf 9.2. 
Vervolgens worden aanbevelingen gedaan over de inzet van het ontwikkelde instrument om de duurzaamheid van 
gebiedsontwikkelingen te meten (§9.3). Tot slot volgen aanbevelingen voor verder onderzoek in paragraaf 9.4 en 
wordt afgesloten met de relevantie van en reflectie op het onderzoek in paragraaf 9.5.

9.2 CONCLUSIES

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat mede door de economische crisis gebiedsontwikkelingen aan verandering 
onderhevig zijn. Daarnaast is ook het begrip duurzaamheid sterk in opkomst en blijft het zich ontwikkelen. Door 
de terugtredende nationale overheid krijgen gemeentelijke overheden steeds meer verantwoordelijkheden omtrent 
het stimuleren en realiseren van duurzaamheid op gebiedsniveau. Hiervoor geven zij aan gebruik te willen maken 
van meetinstrumenten, maar ondanks deze vraag heerst er veel onbegrip omtrent de bestaande instrumenten om 
duurzaamheid op gebiedsniveau te meten. 

Het blijkt dat een duurzaam gebied moet worden gedefinieerd, voordat een meting kan plaatsvinden. In dit onderzoek 
wordt de volgende definitie gehanteerd:
Een duurzaam gebied is een locatie, afgebakend door grenzen, waar een balans tussen het economische, sociale, 
economische en proces aspect wordt nagestreefd. In een duurzame ontwikkeling vindt een fysieke en/of functionele 
verandering plaatst en wordt meerwaarde gecreëerd door een integraal programma en interactieve samenwerking 
tussen betrokken actoren.

De veranderende omstandigheden van gebiedsontwikkeling zorgen voor een veranderende samenstelling van 
betrokken partijen. Deze partijen hebben diverse achtergronden en niet altijd kennis omtrent (het meten van) 
duurzaamheid. Een meetinstrument heeft dus niet alleen als doel daadwerkelijk te meten, maar ook een consensus van 
het begrip duurzaamheid te bieden en voor betrokken partijen duidelijkheid en overzicht te bieden over de aspecten 
waar duurzaamheid op gebiedsniveau uit bestaat. Om deze consensus meer haalbaar te maken wordt aanbevolen 
in het instrument duurzaamheid holistisch te benaderen en het concept people, planet, profit, project te gebruiken, 
aangezien dit concept het meest gebruikt en bekend is. In het planvormingsproces zal een meetinstrument in de 
initiatieffase moeten worden ingezet om het proces efficiënt en effectief te laten verlopen. Omdat het meetinstrument 
dan gedurende het totale gebiedsontwikkelingsproces zal worden gebruikt is het noodzaak dat het instrument de 
flexibiliteit heeft om gedurende dit vaak lange traject mee te kunnen gaan met trends en ontwikkelingen.

VRAAG VS. AANBOD
Na analyse van de vraag vanuit gemeenten en het aanbod van de bestaande meetinstrumenten blijkt dat er onderscheid 
moet worden gemaakt tussen het meten van een gebiedsontwikkeling en de meting van een gemeente (waar geen 
ontwikkeling plaatsvindt). De gemeentelijke overheid wil bij beiden typen een meetinstrument inzetten, maar er kan 
worden geconcludeerd dat de doelen achter deze metingen verschillen. 

Wanneer een gemeente als partij een gebied ontwikkelt (gebiedsontwikkeling) wil zij een meetinstrument gebruiken 
om:

- Vooraf te dienen als duurzaamheidsrichtlijn om een duurzaam gebied te ontwikkelen; 
- Achteraf te toetsen hoe duurzaam het gebied werkelijk is;
- Het resultaat met anderen gebieden/gemeenten te vergelijken;
- Het verbeteren van het imago van het gebied  én betrokken partijen.

Als van een gemeente haar duurzaamheid wordt gemeten, zijn er twee aanvullende doelen:
- Als verankering van duurzaamheidsbeleid;
- Tussendoor toetsen om de voortgang te bepalen en het duurzaamheidsbeleid te kunnen verantwoorden.
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Er kan worden geconcludeerd dat een meetinstrument moet aansluiten bij de doelen die horen bij het type meting 
dat de gemeente nastreeft. Daarnaast kan een meetinstrument inspelen op de collegetermijn van het gemeentelijk 
bestuur, wanneer zij wordt ingezet om een gemeente te meten. In alle gevallen moet het instrument rekening houden 
met de starheid van de gemeentelijke organisatie en overzicht en duidelijkheid bieden omtrent duurzaamheid op 
gebiedsniveau voor alle betrokkenen.

De belangrijkste redenen, waarom de huidige instrumenten niet tot weinig worden gebruikt door gemeenten, zijn:
- omdat de instrumenten inhoudelijk, in het gebruik en in hun resultaat niet duidelijk/overzichtelijk zijn;
- omdat onduidelijk is voor welk doel een instrument kan worden ingezet;
- omdat een overzicht van alle huidige instrumenten (en hun doelen) ontbreekt;
- omdat de eisen vanuit gemeenten niet duidelijk zijn.

OPLOSSINGSRICHTINGEN
Uit interviews blijkt dat de belangrijkste eisen voor een meetinstrument, om duurzaamheid te meten, de 
gebruiksvriendelijkheid en het meenemen van alle duurzaamheidsaspecten zijn. Het ideale instrument voldoet aan 
beide eisen. Van de negen instrumenten, die toepasbaar zijn in Nederland, voldoet geen van deze instrumenten 
aan beide eisen. Ondanks het ontbreken van het ideale instrument is een overzicht verkregen van de bestaande 
instrumenten en kunnen, op basis van dit overzicht en de gestelde eisen, aanbevelingen worden gedaan voor een 
keuze van een instrument, wanneer deze worden ingezet bij een gebiedsontwikkeling: 

- Het instrument DPL wanneer behoefte is aan een richtlijn;
- Het instrument SPeAR (Engelstalig) of GPR Stedebouw (Nederlandstalig) wanneer behoefte is aan een richtlijn  
  vooraf en een toetsing achteraf;
- Het instrument BREEAM Gebied wanneer men naast een richtlijn wil toetsen én vergelijken door middel van  
  een totaal score. Deze totaal score heeft ook een positief effect op het image van het gebied en betrokken  
  partijen.

Uit het overzicht van de huidige instrumenten, hun doelen en de eisen vanuit de gemeente kan worden geconcludeerd 
dat het mogelijk is een nieuw instrument te ontwikkelen dat aan beide eisen voldoet. Aangezien een compleet beeld 
van een meetinstrument  benodigd is om een instrument aan te passen, wordt er gekozen om op basis van BREEAM 
Gebied als basis voor een basis voor het ideale instrument te ontwikkelen.

NIEUW INSTRUMENT
Het nieuw ontwikkelde instrument BREEAM Gebied Easy verschilt op een aantal punten van het origineel. Zo is de 
originele bewijslast  vertaald naar simpele duidelijke vragen met gesloten antwoordopties. Per vraag en categorie 
wordt aangegeven wat de maximale score is en daardoor wordt direct inzichtelijk waar kansen zijn. Alle scores en 
maximale scores zijn zichtbaar in een overzichtsblad, wat duidelijkheid biedt over waar het gebied punten behaald en 
waar verbetermogelijkheden zijn. Het instrument is digitaal beschikbaar en rekent de scores automatisch door, zodat 
het instrument beter bruikbaar is voor meerdere personen binnen een organisatie. 

De voordelen van dit nieuwe instrument ten opzichte van BREEAM Gebied zijn dat de werking van het instrument 
in één oogopslag duidelijk is, het istrument overzicht en duidelijkheid biedt omtrent de input en het resultaat en 
het instrument in een kort tijdsbestek (circa twee tot drie uur) is te doorlopen. Er kan inzicht worden verkregen in 
verbetermogelijkheden, zonder dat data daarvoor beschikbaar hoeft te zijn. Het instrument kan namelijk dienen als 
richtlijn vooraf, zodat het instrument effectiever en efficiënter in te zetten is. Dit instrument kan door iedere partij 
worden gebruikt ter indicatie, zonder inzet van een expert of de DGBC, dat de bruikbaarheid en inzetbaarheid, en 
daarmee ook de concurrentiepositie, van het instrument vergroot.

Experts, die de conclusies en het instrument hebben getoetst en beoordeeld, menen dat dit instrument een ideaal 
instrument is en zeker een toevoeging is op het origineel. Echter menen zij ook dat dit nog geen perfect en uniform 
instrument is, mede omdat het alleen geschikt is voor gebiedsontwikkelingen en niet voor gemeenten. BREEAM Gebied 
Easy is, volgens experts ‘een stap in de goede richting’ naar een uniform instrument. Desondanks verwachten alle 
experts dat het instrument in de praktijk zal worden ingezet, omdat het diverse voordelen biedt ten opzichte van de 
andere bestaande instrumenten. Uit de case blijkt er nog diverse optimalisatiemogelijkheden zijn voor het instrument. 
Gezien er is gekozen een bestaand instrument als basis te nemen, zijn er kanttekeningen wat betreft de originele 
methode, die in het nieuwe instrument is doorgezet. Zo zijn er twijfels bij de noodzaak om bepaalde onderwerpen 
mee te nemen en zou een andere opbouw van het instrument misschien duidelijker zijn. Voor de publieke experts is 
het een gemis dat bij het invullen van de vragen het instrument niet of slecht inspeelt op de reeds aanwezige data bij 
gemeenten.
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Het instrument kan dus in de praktijk worden ingezet en worden gebruikt als leidraad voor nieuw te ontwikkelen 
instrumenten of de aanpassing van bestaande instrument. Hierbij zullen de eisen en doelen van publieke partijen 
moeten meegenomen. Belangrijk is dat er nu een overzicht is van de huidige instrumenten en hun voor- en nadelen 
zodat publieke (en private) partijen hiermee de keuze voor een meetinstrument, om duurzaamheid op gebiedsniveau 
te meten, kunnen onderbouwen en zo duurzaamheid op gebiedsniveau meetbaar kunnen maken. Voor de partijen 
is het van belang binnen de organisatie duidelijkheid te creëren omtrent het achterliggende doel bij de inzet van een 
meetinstrument.

9.3 AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK EN VERBETERING VAN HET INSTRUMENT

De aanbevelingen voor het ontwikkelde instrument BREEAM Gebied Easy zijn onderverdeeld in aanbevelingen in 
het gebruik van het instrument, mogelijkheden om het instrument op basis van BREEAM Gebied te verdiepen en 
mogelijkheden om het instrument uit te breiden.

Gebruik
- Wanneer duurzaamheid in het voortraject van een gebiedsontwikkelingsproces zal worden ingebracht zal  
  de gebiedsontwikkeling hiervan profiteren gedurende het ontwikkelproces. Een visie zal zodanig moeten  
  worden geformuleerd dat enerzijds de duurzame ambities worden geborgd en anderzijds ruimte voor  
  innovatie en initiatieven uit de samenleving wordt geboden. Het opstellen van gezamenlijk gedragen ambities  
  en doelen, wat betreft duurzaamheid, in de initiatieffase zal de kans op het bereiken ervan vergroten.

- Het behalen van een goede score, mag geen doel op zich zijn. Het is belangrijk te blijven kijken naar het  
  gebied en haar context om een duurzaam gebied te realiseren. Het instrument moet ondersteuning bieden  
  in het bereiken van deze duurzaamheid en is een middel om achteraf te controleren of ambities en/of doelen  
  zijn behaald. 

Verdieping:
- De vragen in het instrument zouden kunnen worden onderzocht op mogelijk koppelingen. Een koppeling zou  
  gemaakt kunnen worden tussen verschillende vragen binnen dezelfde of verschillende categorieën. Hiermee 
  zou het aantal vragen worden beperkt, wat het instrument duidelijker en gebruiksvriendelijker maakt;

- Per vraag in het instrument wordt nu minimaal verwezen naar de data die moeten worden ingeleverd per  
  credit. In het instrument zou bijvoorbeeld extra ruimte kunnen worden toegevoegd waarin deze bewijslast  
  wordt gespecificeerd. Zo kan bij het gebruik van het instrument inzicht worden verkregen in de stukken die  
  moeten worden aangeleverd en kan hier in het proces rekening mee worden gehouden.

- In het instrument is niet aangegeven welke koppelingen met andere keurmerken kunnen worden gemaakt.  
  Door dit toe te voegen kunnen gebruikers inzicht verkrijgen in andere instrumenten en bestaat de mogelijkheid  
  dat zij meerdere instrumenten toepassen, dat duurzaamheid in zijn algemeenheid stimuleert.

Uitbreiding
- Naast de score van BREEAM Gebied zou deze kunnen worden vertaald naar een score van GPR, LEED of  
  een ander (veelgebruikt) instrument. Wanneer dit mogelijk is, kan het gecertificeerde gebied met meer  
  andere gebieden worden vergeleken wat weer de duurzaamheid stimuleert. Als dit mogelijk is, zullen  
  gebieden ook internationaal kunnen worden vergeleken;

- De huidige vragen en bewijslast maken geen gebruik van de aanwezige GIS data bij gemeenten. Het instrument  
  zou hierop in kunnen spelen door de vragen aan te passen aan deze data. Dit maakt het voor gemeenten 
  minder tijdsintensief om de data te verzamelen, dat de kans groter maakt dat het instrument wordt ingezet;

- Naast inzicht in BREEAM Gebied zou het instrument ook inzicht kunnen geven in de financiële gevolgen van  
  de toepassing van de duurzame maatregelen die in BREEAM Gebied ter sprake komen. Dit kan op g 
  gebouwniveau plaatsvinden, maar ook door middel van kengetallen op gebiedsniveau. Zo kan gelijk inzicht  
  worden verkregen in de financiële haalbaarheid van het plan en kunnen verschillende maatregelen worden  
  vergeleken.
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9.4 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK

Gezien de aard van dit onderzoek (afstudeerscriptie) is het noodzakelijk geweest het onderwerp af te bakenen. 
Vanwege de beperkte tijd is het immers niet mogelijk om overal even diep op in te gaan. Uit de gedurende het 
onderzoekstraject vergaarde inzichten kunnen enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gedaan:

DIEPGAAND ONDERZOEK NAAR DE INDICATOREN PER DUURZAAMHEIDASPECT
Voor dit onderzoek, waar duurzaamheid als geheel wordt gezien, is er gekozen niet diep in te gaan op de bestaande 
indicatoren om aspecten van duurzaamheid te meten. Uit de studie naar de meetinstrumenten blijkt, gezien het 
diverse aantal thema’s dat wordt gehanteerd, dat er veel indicatoren bestaan om een soortgelijk onderwerp te meten. 
Verder onderzoek zou uit kunnen wijzen wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze indicatoren om deze 
te kunnen gebruiken bij ontwikkelingen van meetinstrumenten.

HET INSTRUMENT TOEPASSEN IN MEERDERE GEBIEDSONTWIKKELINGEN
Het ontwikkelde instrument is eenmaal toegepast in een gebiedsontwikkeling. Door het instrument als leidraad te 
gebruiken in meerdere projecten die zich in de initiatieffase bevinden, kan meer inzicht worden verkregen in het 
gebruik van het instrument. Het is waarschijnlijk dat uit dit onderzoek een aantal op de praktijk georiënteerde 
verbeteringen voortkomen, hetgeen het model hanteerbaarder en daarmee waardevoller maakt voor de praktijk. 
Daarnaast zal het bezwaren van partijen, vooraf aan het gebruik van het instrument, wegnemen.

‘AFRUILRELATIES’ TUSSEN DUURZAAMHEIDSASPECTEN
In dit onderzoek is vooropgesteld dat duurzaamheid een balans is tussen verschillende aspecten, maar wordt 
niet diep ingegaan op mogelijke ‘afruilrelaties’, zie Hoofdstuk 3. Vervolgonderzoek zou na kunnen gaan hoe 
bij duurzame gebiedsontwikkeling de afweging tussen verschillende aspecten moet plaatsvinden. Dit zal in 
het gebiedsontwikkelingsproces de gevolgen van afwegingen tussen bepaalde zaken verduidelijken, waardoor 
gemakkelijker keuzes kunnen worden gemaakt.

VERGELIJKINGEN TUSSEN SCORES VAN MEETINSTRUMENTEN
Op dit moment is het niet mogelijk om de scores van verschillende meetinstrumenten te vergelijken. Wanneer dit 
mogelijk wordt, kunnen internationale vergelijkingen worden gemaakt, zonder dat een ander instrument hoeft te 
worden toegepast. Dit zou internationaal de duurzaamheid van gebieden stimuleren. Een vergelijkingsmodel zal zich 
gedurende de tijd steeds aan moeten blijven passen aan de ontwikkelingen van alle instrumenten, waardoor het 
inzicht verschaft over deze ontwikkelingen. Die informatie kan worden gebruikt om de voortgang naar duurzaamheid, 
duurzame technieken en initiatieven te monitoren.

GEBRUIK MAKEN VAN BESTAANDE DATA
De huidige meetinstrumenten maken geen of weinig gebruik van bestaande data, zoals GIS data bij gemeentelijke 
overheden. Een vervolgonderzoek zou uit kunnen wijzen welke data er reeds beschikbaar is of doorgaans wordt 
verzameld zonder gebruik van een meetinstrument. Deze data zou als input kunnen dienen voor de ontwikkeling van 
een nieuw instrument en zou de tijd om de data te verzamelen verminderen. 
 

9.5 REFLECTIE

Terugkijkend op het onderzoek en de resultaten mag worden geconcludeerd dat er een bijdrage is geleverd aan de 
kennis omtrent het meten van duurzaamheid op gebiedsniveau. De studie naar de reeds bestaande instrumenten en 
de vraag vanuit gemeentelijke overheden heeft geresulteerd in een model dat het meten van de duurzaamheid van 
gebiedsontwikkelingen moet verduidelijken. De meerwaarde van het ontwikkelde instrument ligt in de verhelderende 
werking en het geboden overzicht in het gebiedsontwikkelingsproces. Het kan als leidraad dienen bij een nieuwe 
gebiedsontwikkeling en als toetsingskader bij een lopende ontwikkeling. 

Het bleek van grote meerwaarde om de conclusies uit het onderzoek en het ontwikkelde instrument, door middel van 
een expertpanel, te evalueren vanuit de praktijk. Hieruit zijn inzichten voortgekomen die bijdragen aan de praktische 
kant van het model en de uitkomsten van dit onderzoek. Het valt op dat de kennis omtrent meten van duurzaamheid 
op gebiedsniveau over het algemeen beperkt is, hetgeen de meerwaarde van dit onderzoek bevestigt, maar het ook 
lastig maakt evaluaties over de conclusies te verkrijgen.

Het meten van duurzaamheid op gebiedsniveau is momenteel in opmars. Pas sinds enkele jaren worden hier 
meetinstrumenten voor ontwikkeld. Het is duidelijk dat duurzaamheid in de gebouwde omgeving een onderwerp is 
dat de crisis zal overleven en uiteindelijk als standaard zal worden gezien. Het meten van duurzaamheid speelt hierin 
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een belangrijke rol en de komende jaren zal duidelijk worden of de ontwikkeling van een ideaal instrument mogelijk 
is. Op basis van dit onderzoek kan met zekerheid gezegd worden dat meetinstrumenten van meerwaarde zijn op de 
realisatie van duurzaamheid op gebiedsniveau.

Een kritische kanttekening moet worden gelegd bij de subjectiviteit van een meetinstrument. Door het gebruik van 
een meetinstrument wordt een objectief lijkend resultaat verkregen, terwijl het meetinstrument een product is 
van een persoon of organisatie(s) en dus een mening bevat. De keuze voor bepaalde indicatoren, structuren en de 
gehanteerde definitie van duurzaamheid berust op de mening van de maker van het instrument, wat het instrument 
én dus het resultaat subjectief maakt. 
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