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Samenvatting 
 
Deze paper bespreekt de mogelijkheden en contouren van een ‘duurzame ontwikke-
lingsbeoordeling’ bij plannen en grote projecten. Hiermee wordt bedoeld een zodanige 
inrichting van de besluitvoorbereiding en besluitvorming, dat bestuurders projecten 
en plannen intern vanuit een duurzaamheidsperspectief kunnen ontwikkelen en ex-
tern kunnen verantwoorden op hun bijdrage aan een duurzame ontwikkeling. 
 
Bij het denken over duurzame ontwikkelingsbeoordeling is als uitgangspunt geno-
men, dat een duurzame ontwikkeling beoogt om toekomstige generaties een voldoen-
de goede economische, milieu en sociaal-culturele basis te bieden. Duurzame ontwik-
kelingsbeoordeling moet daarom in kaart brengen welk risico bestaat dat beslissin-
gen deze toekomstige basis negatief beïnvloeden. Eindresultaat van de beoordeling 
moet een overzicht zijn van mogelijkheden om dit risico zo klein mogelijk te maken. 
 
De duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet geen ‘toets achteraf’ zijn. Het moet over-
leg en afwegingen faciliteren tijdens de totstandkoming van beslissingen. Het proces 
van de beoordeling is daarmee net zo belangrijk als de inhoud ervan.  
 
Voor het proces wordt aanbevolen uit te gaan van de principes van ‘goed bestuur’: 
transparantie, participatie en informatie. Voldoende kwaliteit op dit punt kan worden 
bereikt door in het besluitvormingsproces openbaarheid van informatie, betrokken-
heid van alle belanghebbenden en kwaliteitstoetsing in te bouwen. 
 
Duurzame ontwikkelingsbeoordeling impliceert verder een proces van samenwerking 
vanuit verschillende disciplines. In de praktijk blijkt dit niet altijd gemakkelijk te zijn. 
De beoordeling dient daarom te waarborgen dat in ieder geval op sleutelmomenten in 
de besluitvoorbereiding vanuit de verschillende disciplines gezamenlijk tot keuzen 
wordt gekomen. 
 
Voor de inhoud van de beoordeling wordt aanbevolen om het standaardformaat aan 
te houden, zoals deze is ontwikkeld in de Nationale Strategie voor Duurzame Ont-
wikkeling. Om duurzame ontwikkelingsbeoordeling praktisch toepasbaar te houden, 
zal van geval tot geval zorgvuldig moeten worden afgewogen welke informatie rele-
vant is. Dit geldt in versterkte mate voor informatie over sociaal-culturele effecten en 
over risico’s voor gebieden buiten Nederland.  
 
De beoordeling zal onvermijdelijk een grote mate van onzekerheid in zich bergen. 
Duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet zich daarom niet in de eerste plaats op 
kwantificering richten. In de meeste gevallen zal het volstaan om aan te geven in 
welke mate alternatieve opties voor de besluitvorming ‘beter’ of ‘slechter’ scoren uit 
een oogpunt van risicobeheersing. 
 
De beste eerste stap in de richting van de ontwikkeling van een duurzame ontwikke-
lingsbeoordeling is het uitvoeren van experimenten. Aanbevolen wordt om deze in 
eerste instantie te richten op overheidsbeslissingen. Hiermee wordt een voorbeeld ge-
zet voor latere experimenten met beslissingen in het bedrijfsleven. Ter voorbereiding 
hierop moet het bedrijfsleven worden betrokken bij de experimenten. 
 
Een effectieve toepassing van duurzame ontwikkelingsbeoordeling kan niet worden 
afgedwongen. Geschikte experimenten dienen daarom door betrokken overheden te 
worden aangedragen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan besluiten over 
het lange termijn landbouwbeleid, de reconstructie van veehouderijgebieden, het vis-
serijbeleid voor de Noordzee, ruimte voor de rivier, uitwerkingsbesluiten voor de ruim-
telijke structuur van de Deltametropool, besluiten over de transportinfrastructuur in 
stedelijke netwerken, het lange termijn energiebeleid en het grondstoffenbeleid 
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1. Inleiding en doel 
 
Bij haar dagelijkse advisering over de inbreng van milieuaspecten in besluitvor-
ming, constateert de Commissie voor de milieueffectrapportage dat het streven naar 
een duurzame ontwikkeling in toenemende mate belangrijk wordt binnen zowel 
overheid als bedrijfsleven. Zij heeft daarom het initiatief genomen te bezien in welke 
mate een ‘duurzame ontwikkelingsbeoordeling’ als onderdeel van besluitvoorberei-
ding en besluitvorming daar aan bij kan dragen.  
 
Daarvoor heeft zij een werkgroep van deskundigen ingesteld, met vertegenwoordi-
gers uit zowel overheid, bedrijfsleven als wetenschap, met zowel economische, mili-
eu als sociale achtergrond. Het doel van het initiatief is om aanbevelingen over 
duurzame ontwikkelingsbeoordeling in een advies aan het kabinet neer te leggen. 
 
Met duurzame ontwikkelingsbeoordeling wordt bedoeld een zodanige inrichting van 
de besluitvorming, dat bestuurders acties en plannen intern vanuit een duurzaam-
heidsperspectief kunnen ontwikkelen en extern kunnen verantwoorden op hun bij-
drage aan een duurzame ontwikkeling. Dit moet uiteindelijk leiden tot plannen en 
acties die optimaal  bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.  
 
Het initiatief richt zich niet op instrumenten die los staan van concrete besluitvor-
ming. Denk bijvoorbeeld aan sociale of milieujaarverslagen in het bedrijfsleven die – 
evenals duurzame ontwikkelingsbeoordeling – mede tot doel hebben om maat-
schappelijke verantwoording af te leggen. Wel is nagedacht over de relatie met dit 
type verslaglegging om overlappende informatie te voorkomen. 
 
 
 

2. Vertrekpunt 
 
Er bestaan in de praktijk veel verschillende ideeën over hetgeen een ‘duurzame 
ontwikkeling’ inhoudt. De werkgroep heeft daarom als vertrekpunt bij haar denken 
allereerst een gemeenschappelijk standpunt hierover bepaald. Dit luidt als volgt. 
 
Het essentiële kenmerk van een duurzame ontwikkeling is dat deze leidt tot een 
‘voldoende goede’ sociaal-culturele, economische en milieusituatie voor toekomstige 
generaties1. ‘Voldoende goed’ is hierbij meestal niet objectief in te vullen, maar moet 
worden bepaald op grond van zowel huidige voorkeuren als een inschatting van 
toekomstige voorkeuren2. Deze voorkeuren (moeten) zijn vastgelegd in beleid: ‘wat 
moet voor langere tijd tegen welke prijs behouden blijven’? In sommige gevallen zal 
het wel mogelijk zijn ‘harde’ grenzen te stellen. In die gevallen dienen deze uiteraard 
onderdeel van de duurzame ontwikkelingsbeoordeling te zijn. 
 
Het gebrek aan objectiviteit staat een praktische invulling van duurzaamheid overi-
gens niet in de weg. Er is voldoende consensus over concept en wenselijkheid van 
duurzaamheid om als leidraad bij handelen te kunnen dienen. 
 
 
 

                                                
1 Voorbeelden zijn: 

Sociaal-cultureel: een goede oudedagsvoorziening; een goede gezondheid en gezondheidszorg; een goed 
technologie en kennisniveau; goede onderwijsvoorzieningen; een veilige samenleving; voldoende indivi-
duele vrijheid 
Economisch: totale werkgelegenheid; voldoende materiële welvaart; een duurzame productiestructuur; 
voldoende ‘veerkracht’ en ‘innovatief vermogen’ om problemen op te lossen; 
Milieu: een goed leefklimaat; voldoende grondstofvoorraden; voldoende biodiversiteit; stabiele natuur-
lijke ecosystemen. 

2 Zie bijvoorbeeld de WRR studie 44 (1994): Duurzame risico’s: een blijvend gegeven.  



 3 

3. Contouren 
 
Uitgangspunt voor een effectieve duurzame ontwikkelingsbeoordeling is allereerst 
dat het geen ‘toets achteraf’ is. De beoordeling moet overleg en afwegingen facilite-
ren tijdens de totstandkoming van beslissingen. Duurzame ontwikkelingsbeoorde-
ling moet daarbij vooral leiden tot denken en doen, niet tot rapporteren alleen. Het 
moet dus niet een verplicht ‘afvinken van lijstjes’ worden. Het proces van beoorde-
len is daarmee net zo belangrijk als de inhoud van de informatie. 
 
Verder kan duurzame ontwikkelingsbeoordeling niet worden ‘opgedrongen’ en zal 
een daadwerkelijke toepassing ook niet met regels alleen kunnen worden bereikt. 
Dit zal alleen gebeuren indien het als nuttig wordt gevoeld en voorziet in een behoef-
te. Om dit te bereiken gelden de volgende uitgangspunten voor duurzame ontwikke-
lingsbeoordeling: 
 
 Bestuurders moeten de behoefte voelen om zich te verantwoorden over het 

duurzame karakter van hun besluiten, zowel van binnenuit (verinnerlijking) als 
van buitenaf (maatschappelijke druk en regelgeving). 

 
 Duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet niet in de plaats treden van politieke 

afweging. Met andere woorden, er moet ruimte blijven voor een invulling door 
beslissers/politici. Beter nog is als de opzet van de beoordeling tot deze invul-
ling zou uitnodigen. 

 
 Bestuurders moeten het gevoel hebben dat duurzame ontwikkelingsbeoordeling 

ook kan. Het moet een pragmatisch instrument zijn. Leidraad is daarom een 
beoordeling die ‘goed genoeg’ is. 

 
Duurzame ontwikkelingsbeoordeling zou bij voorkeur niet een nieuw instrument of 
proces moeten zijn, maar zou moeten worden geïntegreerd in bestaande instrumen-
ten. Dit maakt de drempel voor toepassing lager. Zodra voldoende duidelijk is wat 
duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet en kan inhouden, dient nagegaan te wor-
den welke instrumenten zich daar het beste voor lenen. 
 
In een eerste fase kan duurzame ontwikkelingsbeoordeling het best worden inge-
bouwd in de ontwikkeling van plannen en programma’s en van grote projecten met 
een strategisch karakter. Daar worden belangrijk structurerende beslissingen ge-
nomen en daar ligt ook een belangrijke sturingsmogelijkheid op kortere termijn3. 
Het effect van duurzame ontwikkelingsbeoordeling zal daar dus waarschijnlijk het 
grootst zijn. 
 
Hierbij dient wel bedacht te worden dat planvorming binnen het bedrijfsleven in 
principe niet openbaar plaatsvindt. Het belangrijkste openbare aangrijpingspunt 
voor duurzame ontwikkelingsbeoordeling zal daarom bij private initiatieven vooral 
op projectniveau liggen4. Dit laat echter onverlet dat in het interne afwegingsproces 
bij planvorming in bedrijven een pragmatische duurzame ontwikkelingsbeoordeling 
een belangrijke rol kan spelen. Duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet in princi-
pe ook voor deze toepassing geschikt zijn. 
 

                                                
3 Op het macroniveau nemen veranderingsprocessen een te lange tijd in beslag. Sociaal-culturele veran-

deringen beslaan bijvoorbeeld vaak tientallen jaren. 
4 Dit geldt eveneens voor overheidsprojecten waarover op strategisch niveau geen (voldoende) besluit-

vorming heeft  plaatsgevonden. 
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4. Proces 
 
Zoals gezegd, duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet geen ‘toets achteraf’ zijn. 
Wat het wel moet zijn zou als volgt omschreven kunnen worden: ‘Een hulpmiddel 
voor een gestructureerd en goed geïnformeerd overleg tussen belanghebbende par-
tijen gedurende het vormgeven van een plan of project. De beoordeling moet waar-
borgen dat betrokken partijen steeds voldoende inzicht hebben in het risico dat een 
plan of project zal kunnen leiden tot ongewenste afwenteling van effecten5 en een 
overzicht van de mogelijkheden daar iets aan te doen’. 
 
Het lijkt weinig effectief om voor duurzame ontwikkelingsbeoordeling een vaste pro-
cedure verplicht te stellen. Daarvoor zullen besluitvormingsprocessen op verschil-
lende niveaus en voor verschillende onderwerpen teveel van elkaar verschillen. Aan 
de andere kant mag de duurzame ontwikkelingsbeoordeling niet vrijblijvend zijn. 
Daarvoor is het belang van duurzame ontwikkeling te groot. Als een minimum zou 
daarom voor een ‘duurzame besluitvorming’ de toepassing van de principes van 
‘goed bestuur’ verplicht moeten zijn: voldoende transparantie, participatie en ge-
loofwaardige informatie in alle stappen van de besluitvoorbereiding. 
 
De volgende proceselementen kunnen hieraan bijdragen: 
 
1. Transparantie: de resultaten van de beoordeling moeten openbaar zijn en voor 

eenieder toegankelijk voordat een besluit wordt genomen. Ook moet het gevolg-
de voorbereidings- en afwegingsproces worden verantwoord. 

 
2. Participatie: in alle gevallen dient gewaarborgd te zijn dat de partijen die een be-

lang hebben bij de uitkomst van de beslissing gedurende de planvorming vol-
doende betrokken zijn. Daarvoor dienen gedurende het proces onder andere in-
spraakmomenten te worden gecreëerd. 

 
3. Informatie: de informatie die gebruikt wordt bij de duurzame ontwikkelingsbe-

oordeling moet voor alle partijen geloofwaardig zijn. Openbaarheid en inspraak 
zullen daar belangrijk aan bijdragen. Toch zal dit, met name bij controversiële 
beslissingen, niet in alle gevallen voldoende zijn. Nagegaan moet worden in hoe-
verre en wanneer een onafhankelijke kwaliteitsborging van de duurzame ont-
wikkelingsbeoordeling onderdeel van het besluitvormingsproces moet zijn. 

 
Ook impliceert duurzame ontwikkelingsbeoordeling een proces van samenwerking 
vanuit verschillende disciplines. In de praktijk blijkt dit niet altijd gemakkelijk te 
zijn. Bijvoorbeeld vanwege verschillen in de wijze waarop men gewend is problemen 
aan te pakken, de vorm waarin resultaten worden gegoten of de gehanteerde termi-
nologie. Een belangrijke eerste stap om tot een voldoende integrale beoordeling te 
komen is om bij duurzame ontwikkelingsbeoordeling te waarborgen dat in ieder ge-
val op sleutelmomenten in de besluitvorming vanuit verschillende disciplines geza-
menlijk tot keuzen wordt gekomen. Dit geldt zowel voor bestuurders, planners als 
voor specifieke deskundigen. Samenwerking moet gewaarborgd zijn in zowel vroege 
fasen van de besluitvorming zoals probleemanalyse en alternatievenafbakening, als 
in latere fasen zoals alternatievenvergelijking en verslaglegging. 
 
 
 

                                                
5 Waarbij uiteraard ook kan blijken dat een plan of project een positieve bijdrage levert. 
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5. Inhoud 
 
De centrale vraag bij duurzame ontwikkelingsbeoordeling is of een plan of project 
op alle fronten een verbetering betekent, of dat er ook een risico bestaat op onge-
wenste afwenteling van effecten naar een ander domein6; naar een andere tijd of 
naar een andere plaats7. Indien dit risico bestaat, beoogt duurzame ontwikkelings-
beoordeling een overzicht te geven van de mogelijkheden om dit te verkleinen. 
 
Het uiteindelijke resultaat van duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet dus niet 
een beschrijving van effecten zijn. Dit is slechts een middel om inzicht te krijgen in 
de vraag ‘hoe kan het risico van ongewenste afwenteling zo klein mogelijk worden 
gemaakt’. Deze focus op risicobeheersing geeft beter het detailniveau en de aard 
van de benodigde informatie aan. Het gaat om een beschouwing van risico’s, niet 
om een berekening van effecten tot drie cijfers achter de komma. Dit betekent ove-
rigens ook dat duurzame ontwikkelingsbeoordeling niet noodzakelijkerwijs tot een 
kwantitatieve inschatting moet leiden. Veelal volstaat om aan te geven of een optie 
‘beter’ of ‘slechter’ scoort uit een oogpunt van risicobeheersing en de argumenten 
waarop dit is gebaseerd. 
 
Het opstellen van een standaardlijst van benodigde informatie voor een duurzame 
ontwikkelingsbeoordeling is op een algemeen niveau niet mogelijk. Dit zal bijvoor-
beeld in belangrijke mate afhangen van het strategische niveau of het onderwerp 
van de besluitvorming. Wel is het mogelijk en gewenst om tot een vast standaard-
formaat voor duurzame ontwikkelingsbeoordeling te komen. Dit om veilig te stellen 
dat in alle gevallen ook ‘zwakke’ belangen voldoende op tafel komen. Verder maakt 
een vaste opzet het beter mogelijk bij een nieuwe beoordeling te leren van eerder 
opgedane ervaringen. De werkgroep beveelt aan hiervoor het standaardformaat te 
gebruiken zoals ontwikkeld in de Nationale Strategie voor Duurzame ontwikkeling 
(NSDO). 
 
In dit formaat worden de drie typen afwenteling samengevat in een matrix (zie fi-
guur 1). Uitgaande van deze matrix is duurzame ontwikkelingsbeoordeling dan op 
te vatten als ‘het invullen van de vakjes’. De nadruk moet hierbij dan niet enkel op 
de vakjes zelf liggen, maar zeker ook op de mogelijke koppelingen tussen vakjes; de 
dwarsverbanden. Bijvoorbeeld, in welke mate kan een ontwikkeling in het ene do-
mein/nu een blokkade of een bijdrage zijn voor een ontwikkeling in een ander do-
mein/later? Het zijn juist deze dwarsverbanden die in de praktijk vaak over het 
hoofd worden gezien en die de grootste verrassingen kunnen inhouden. 
 
Figuur 1: afwegingskader voor duurzaamheid8 
 Economie  Ecologie  Sociaal-cultureel 
Hier en nu    

Later  
 

  

Daar  
 

  

 
De praktische uitvoerbaarheid van duurzame ontwikkelingsbeoordeling wordt groter 
als de beoordeling wordt geconcretiseerd in een beperkte set indicatoren. Zoals ge-
zegd is dat niet mogelijk op een algemeen niveau, maar het is wel mogelijk voor 
specifieke categorieën plannen en projecten. Bijvoorbeeld ruimtelijke plannen van 
regionale overheden of de (internationale) locatiekeuze voor nieuwe vestigingen door 

                                                
6 Waarbij drie ‘domeinen’ worden onderscheiden: economie, milieu en het sociaal-culturele domein. 
7 In de meeste gevallen zal het bij duurzame ontwikkelingsbeoordeling vooral om informatie over Neder-

land gaan. In sommige gevallen zal van daaruit ook de verwevenheid met ontwikkelingen in de rest van 
de wereld in beeld moeten worden gebracht. 

8 Bron: tweede concept NSDO, 5 november  2001 
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het bedrijfsleven. Bij het zoeken naar indicatoren wordt bij voorkeur aangesloten bij 
lopende acties en bestaande voorstellen op dit punt, zoals de NSDO en de indicato-
ren genoemd in het Global Reporting Initiative. 
 
De praktische uitvoerbaarheid noodzaakt ook tot het van geval tot geval zorgvuldig 
afbakenen van de benodigde informatie. Dit geldt in versterkte mate voor de infor-
matie over sociaal-culturele effecten en effecten buiten Nederland. Zeker voor deze 
categorieën geldt dat van geval tot geval moet worden nagegaan of optredende effec-
ten tot risico’s leiden en tot welk detailniveau informatie nodig is. 
 
De motivatie voor het daadwerkelijk toepassen van duurzame ontwikkelingsbeoor-
deling zal het grootst zijn indien de uiteindelijke rapportage niet zozeer wordt ge-
richt op de indicatoren, maar op de bespreking van concrete onderwerpen met be-
lang voor bestuurders. Zoals de bijdrage van een plan of project aan actuele pro-
blemen of de mate waarin een ontwikkeling een blokkade, of juist een stimulans is 
voor een andere gewenste ontwikkeling. 
 
 
 

6. Aan te bevelen acties 
 
Om ervaring met duurzame ontwikkelingsbeoordeling op te doen is het uitvoeren 
van een aantal experimenten het meest effectief. De werkgroep beveelt aan om bij 
deze experimenten de volgende uitgangspunten te hanteren: 
 De experimenten moeten informatie opleveren over zowel proces als inhoud van 

een effectieve duurzame ontwikkelingsbeoordeling. 
 Voor het proces staat toepassing van de principes van ‘goed bestuur’ centraal: 

zoeken naar de beste waarborging van voldoende transparantie, participatie en 
geloofwaardige informatie gedurende het besluitvormingsproces. 

 Voor de inhoud kan worden aangesloten bij het afwegingskader zoals ontwik-
keld in het kader van de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling. 

 Experimenten worden in eerste instantie gericht op overheidsbeslissingen. 
Hiermee wordt een voorbeeld gezet voor latere experimenten met beslissingen in 
het bedrijfsleven. 

 Ter voorbereiding op toekomstige experimenten wordt het bedrijfsleven betrok-
ken bij de experimenten. Hiervoor moet in overleg de meest geschikte vorm 
worden gevonden. 

 
De volgende randvoorwaarden vergroten de kans op succesvolle experimenten: 
 Bij de experimenten betrokken overheden moeten gemotiveerd zijn voor een 

daadwerkelijke toepassing van duurzame ontwikkelingsbeoordeling. Zij moeten 
voldoende tijd, ruimte en middelen beschikbaar stellen en bereid zijn de resulta-
ten van de beoordeling een zichtbare rol te laten spelen in de planvorming. 

 Duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet vanaf het begin van de planvorming 
een rol spelen. Beslissingen die al sterk zijn ingekaderd zijn niet geschikt voor 
experimenten. 

 Om voldoende te kunnen leren, moeten de resultaten van de duurzame ontwik-
kelingsbeoordeling in de verschillende fasen van de besluitvorming openbaar 
zijn. 

 Voorgenomen besluiten lenen zich voor experimenten als deze voldoende concre-
te onderdelen bevatten waarvan de bijdrage aan duurzaamheid in beeld is te 
brengen en waarvoor alternatieven bestaan. Ook moet de schaal van het voor-
nemen voldoende groot zijn om een zichtbare bijdrage aan duurzaamheid te le-
veren. 

 Besluiten die naar verwachting zowel economische, milieu als sociaal-culturele 
effecten hebben, zeker voor toekomstige generaties, zijn het meest geschikt voor 
experimenteren. 
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 Experimenten moeten binnen afzienbare termijn kunnen worden afgerond. Af-
hankelijk van het onderwerp van de beoordeling wordt gedacht aan een à twee 
jaar. 

 De criteria op grond waarvan het succes van experimenten wordt geëvalueerd 
moeten van te voren duidelijk zijn. Ook moet duidelijk zijn wie deze evaluatie 
uitvoert. 

 
Zoals al eerder gesteld, kan toepassing van een effectieve duurzame ontwikkelings-
beoordeling niet worden afgedwongen. Voor experimenten geschikte besluitvorming 
moet daarom worden aangedragen door de departementen die voor deze besluit-
vorming verantwoordelijk zijn. Als voorbeelden van het soort experimenten dat vol-
doet aan bovenstaande voorwaarden kunnen de volgende genoemd worden: 
1. het lange termijn landbouwbeleid 
2. de reconstructie van veehouderijgebieden 
3. het visserijbeleid voor de Noordzee 
4. besluitvorming in het kader van ‘Ruimte voor de rivier’ 
5. gasboringen in de Biesbosch 
6. uitwerkingsbesluiten voor de ruimtelijke structuur van de Deltametropool 
7. besluiten over de transportinfrastructuur van stedelijke netwerken 
8. het lange termijn energiebeleid 
9. het te voeren grondstoffenbeleid 
 
Het doel van de experimenten is om meer inzicht te krijgen in het volgende: 
1. Hoe kan het proces van duurzame ontwikkelingsbeoordeling zo goed mogelijk 

worden vormgegeven? 
2. Op welke wijze kunnen elementen als interdisciplinaire samenwerking, open-

baarheid, inspraak en (eventueel) kwaliteitstoetsing het meest effectief worden 
georganiseerd? 

3. Waar liggen de belangrijkste kansen om de drijfveren van bestuurders om zich 
te verantwoorden op duurzaamheid zo groot mogelijk te maken? 

4. Is een opzet gebaseerd op ‘risico’s’ hanteerbaar en stimulerend en zo ja, welke 
indicatoren en analytische aanpak9 kunnen worden gehanteerd om inzicht te 
krijgen in deze risico’s? 

5. Welke informatie is het meest nodig en nuttig bij het vormgeven en verantwoor-
den van een plan of project? 

6. Welke deskundigheid is nodig bij een beoordeling op duurzaamheid? 
 
 
 
 

                                                
9 Bijvoorbeeld te hanteren tijd en ruimteschaal, wel of niet monetariseren, hoe om te gaan met belang-

rijke leemten in kennis. 


