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Inleiding 
 
In de Nationale Strategie Duurzame Ontwikkeling: ‘Verkenning van rijksover-
heidsbeleid’ staat dat het Kabinet de introductie voorbereidt van een duurzame 
ontwikkelingsbeoordeling voor relevante investeringen en voor relevante nieuwe 
beleidsinitiatieven van de rijksoverheid. Dit instrument moet een hulpmiddel zijn 
voor een gestructureerde beoordeling, discussie en onderhandeling tussen betrok-
ken partijen gedurende het vormgeven van, en de besluitvorming over, een plan of 
project. Daarbij werd aangekondigd dat met dit instrument de komende jaren ge-
experimenteerd zal worden. Inmiddels zijn deze experimenten afgerond en zijn de 
leerervaringen neergelegd in een ‘Handreiking Duurzame Ontwikkeling in  
Beleid’. Deze Handreiking is vooral bestemd voor beleidsambtenaren die op een 
professionele wijze aan de slag willen met duurzame beleidsontwikkeling. 
 
De experimenten zijn onder andere een gevolg van een advies dat in 2001 is uit-
gebracht door een werkgroep onder het voorzitterschap van Niek Ketting (de 
‘werkgroep duurzame ontwikkelingsbeoordeling’). Om die reden vraagt VROM 
nu opnieuw om een advies: specifiek over de Handreiking, maar algemeen over 
de ‘inhoudelijke en procedurele kant van een duurzame ontwikkelingsbeoor-
deling’. Het advies is voorbereid in een voorbereidende groep. Samenstelling van 
werkgroep en voorbereidende groep staat in bijlage 2. 
 
In het 2001 advies werd aangeraden om als eerste stap in de ontwikkeling van een 
duurzame ontwikkelingsbeoordeling experimenten uit te voeren, in eerste instan-
tie voor overheidsbeslissingen, maar wel met betrokkenheid van het bedrijfsleven. 
Doel van deze experimenten was vooral om antwoorden te vinden op de volgende 
zes vragen: 
a. Hoe kan het proces van duurzame ontwikkelingsbeoordeling zo goed mogelijk 

worden vormgegeven? 
b. Op welke wijze kunnen interdisciplinaire samenwerking, openbaarheid,  

inspraak en kwaliteitstoetsing het meest effectief worden georganiseerd? 
c. Waar liggen de belangrijkste kansen om de drijfveren van bestuurders om zich 

te verantwoorden op duurzaamheid zo groot mogelijk te maken? 
d. Is een opzet gebaseerd op ‘risico’s’ hanteerbaar en stimulerend en zo ja, welke 

indicatoren en aanpak  kunnen daarbij worden gehanteerd? 
e. Welke informatie is het meest nodig en nuttig bij het vormgeven en verant-

woorden van een plan of project? 
f. Welke deskundigheid is nodig bij een beoordeling op duurzaamheid? 
 
De werkgroep heeft de Handreiking in het licht van deze zes vragen beoordeeld. 
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Hoofdpunten van het advies 
 
Timing. De Handreiking komt op het goede moment. Er is meer aandacht nodig 
voor duurzame ontwikkelingsbeoordeling van belangrijke plannen en projecten 
als tegenwicht voor de meestal grote nadruk in beleids- en besluitvorming op het 
bereiken van korte termijn resultaten.  
 
Dekking. Cruciaal voor een daadwerkelijk toepassen en gebruiken van de beoor-
deling is voldoende aandacht en dekking ervoor op hoger ambtelijk en politiek 
niveau. Op dit moment is deze onvoldoende. De werkgroep beveelt aan hier een 
communicatiestrategie voor te ontwikkelen, vooral om de voordelen van duurza-
me ontwikkelingsbeoordeling voor de genoemde groep beter naar buiten te bren-
gen: wat schiet je ermee op, wat kost het en waarom is dat de moeite waard? 
 
Inbedding. Duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet bij voorkeur geen nieuw 
instrument zijn, maar ingebed worden in bestaande, al verplichte instrumenten 
zoals kostenbatenanalyse, milieueffectrapportage of strategische milieubeoorde-
ling. 
 
Karakter. Het karakter van de Handreiking is goed gekozen: richtinggevend, 
 zonder te veel op te leggen of in te vullen. Dit doet recht aan het gegeven dat 
duurzame ontwikkelingsbeoordeling maatwerk moet zijn binnen een overheid, 
aansluitend bij de sterke punten en heersende cultuur. Dit karakter moet ook in de 
verdere ontwikkeling van de Handreiking behouden blijven. 
 
Verdiepingsslag. De informatie in de Handreiking is waardevol, maar vrij basaal 
en daarmee vooral geschikt als eerste kennismaking. Om de Handreiking geschikt 
te maken voor – ook – degenen die al wat meer ervaring hebben, is een verdie-
pingsslag nodig op basis van bestaande handreikingen en ervaringen binnen zo-
wel overheid en bedrijfsleven.  
 
Experimenteren. De werkgroep beveelt aan om door te experimenteren in situa-
ties waar duurzame ontwikkelingsbeoordeling van meet af aan een rol speelt bij 
beleidsvoorbereiding. De Handreiking is vooral gebaseerd op experimenten 
waarin is ingestapt in processen die grotendeels al in gang waren; dit heeft de 
ruimte voor experimenteren uiteraard beperkt. De werkgroep onderstreept het 
belang om het bedrijfsleven bij de experimenten te betrekken.  
De nieuwe experimenten zijn ook nodig om meer informatie te krijgen over on-
derwerpen die in de Handreiking weinig aan bod komen, zoals effectief organise-
ren van openbaarheid, inspraak en kwaliteitstoetsing, inzicht in beschikbare ana-
lytische methoden en indicatoren, vormgeven van interdisciplinaire samenwer-
king en het motiveren van bestuurders voor duurzame ontwikkeling.  
 
Aanbevelingen. Als eerste aanzet voor de verdiepingsslag doet de werkgroep een 
aantal aanbevelingen die, net als de Handreiking, niet als dwingend of in alle 
gevallen toepasbaar moeten worden beschouwd, maar handvatten of startpunten 
zijn bij verder denken. Aanbevelingen worden gedaan voor zowel toepassing, 
proces en inhoud van duurzame ontwikkelingsbeoordeling:  
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Toepassing. Duurzame ontwikkelingsbeoordeling is niet altijd een goed idee; 
soms wordt beslissen hierdoor nodeloos ingewikkeld. Duurzame ontwikkelings-
beoordeling is vooral nuttig voor strategische meningsvorming en minder als de 
‘schop de grond in gaat’. Overigens is het dan niet alleen belangrijk voor de 
rijksoverheid, maar ook voor andere overheden. 
 
Proces. Essentiële elementen van het beoordelingsproces zijn voorzieningen voor 
openbaarheid van informatie, voor effectieve kwaliteitstoetsing en voor daadwer-
kelijke betrokkenheid van belanghebbenden. Bij dit laatste is het vooral belang-
rijk om actief te zoeken naar oppositie en vergeten belanghebbenden en hen uit te 
nodigen om commentaar te leveren op tussenproducten. Ook is het raadzaam om 
voldoende mensen te betrekken die over hun eigen belang en vakgebied heen 
 durven te kijken, bijvoorbeeld door vaker (onafhankelijke) kennisinstituten bij de 
beleidsvorming in te schakelen. Dit kan discussies over de geloofwaardigheid van 
informatie – en daarmee vertraging – voorkomen.  
Voor de doorwerking van de resultaten van de beoordeling is het belangrijk om 
vroeg in het proces inspirerende en aansprekende ‘kampioenen’ voor duurzaam-
heid een rol te geven in het voorbereidingsproces. Dit kunnen naast personen uit 
overheid, management of wetenschap, ook bijvoorbeeld kunstenaars, muzikanten 
of schrijvers zijn. 
 
Inhoud. Het is weinig efficiënt om beleidsopties te analyseren op hun bijdrage 
aan ‘duurzaamheid’ als een ‘in de toekomst te bereiken toestand’. Die toestand 
kan namelijk niet objectief worden bepaald. Een nuttiger uitgangspunt is ‘duur-
zame ontwikkeling’ als een evenwichtige ontwikkeling van natuur, welzijn en eco-
nomie, binnen de grenzen van de gebruiksruimte.  
Daarbij is de 3x3 matrix uit de NSDO een geschikt uitgangspunt, zij het dat deze 
in veel gevallen niet in zijn geheel relevant zal zijn. Het is daarom belangrijk 
vroeg in de beoordeling zwaartepunten af te bakenen. Ook is het aan te raden de 
matrix operationeel te maken met criteria die de betrokken partijen aanspreken 
en herkennen, zoals ‘solidariteit’, ‘efficiency’ en ‘veerkracht’. Voor deze criteria 
zullen vaak zowel ‘objectieve’ grenzen zijn aan te geven die in geen geval over-
schreden mogen worden, als ‘subjectieve’ grenzen die onderhandelbaar zijn. 
Voor de discussie is het nuttig dit onderscheid expliciet te maken.  
De bestuurlijke motivatie voor het toepassen van duurzame ontwikkelings-
beoordeling zal het grootst zijn indien de uiteindelijke rapportage niet zozeer 
wordt gericht op een ‘overzicht van effecten’, maar deze vertaalt in onderwerpen 
met belang voor bestuurders. Zoals de risico’s dat winst op het ene aspect verlies 
op het andere betekent, of dat korte termijn winst lange termijn verlies betekent. 
Risico’s hoeven daarbij niet persé gekwantificeerd te worden; in de meeste geval-
len zal het volstaan om aan te geven in welke mate alternatieve opties ‘beter’ of 
‘slechter’ scoren uit een oogpunt van risicobeheersing. 
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Beoordeling van de Handreiking en aanbevelingen voor de verdere 
ontwikkeling 
 
De werkgroep is van mening dat de Handreiking op het juiste moment komt. Zij 
onderschrijft de noodzaak om bij belangrijke projecten en plannen tot een effec-
tieve duurzame ontwikkelingsbeoordeling te komen, vooral als noodzakelijke 
aanvulling op de meestal grote nadruk in besluitvorming op het bereiken van  
korte termijn resultaten. De langere termijn kosten en baten, zowel op economisch 
als milieugebied, worden daarbij vaak onderschat of onderbelicht. Duurzame 
ontwikkelingsbeoordeling moet hierin meer evenwicht brengen en de mogelijkhe-
den aangeven om lange termijn kosten zo veel mogelijk te voorkomen of te ver-
kleinen en baten zo groot mogelijk te maken. Naar de mening van de werkgroep 
valt hier dermate veel winst te behalen, dat de kosten van de beoordeling hierte-
gen ruim zullen wegvallen. 
 
Karakter van de Handreiking 
 
Positief aan de Handreiking is dat deze richting geeft, maar niet te veel oplegt of 
invult. Dit doet recht aan het gegeven dat duurzame ontwikkelingsbeoordeling 
maatwerk moet zijn binnen een overheid, aansluitend bij de sterke punten en 
heersende cultuur. Dit karakter moet ook in de verdere ontwikkeling behouden 
blijven. Voorkomen moet worden dat de Handreiking de komende jaren onbe-
doeld toch opgevat of toegepast zou worden als ‘pseudo-regelgeving’. Het is naar 
de mening van de werkgroep ook niet de taak van de overheid om bij het ontwik-
kelen van het instrument ‘duurzame ontwikkelingsbeoordeling’ een volledig uit-
gewerkt instrument te presenteren. Haar belangrijkste taak is vooral om de juiste 
procescondities te scheppen: wat is minimaal nodig om er voor te zorgen dat een 
goede duurzame ontwikkelingsbeoordeling uitgevoerd wordt waar deze nodig is? 
Uiteindelijk kan het daarbij ook om regels gaan, maar daarvoor is het nu nog te 
vroeg: het is nog niet duidelijk of regels nodig zijn en, zo ja, welke dat zouden 
moeten zijn. Certificering zou bijvoorbeeld een goed alternatief kunnen zijn. De 
meest effectieve opties dienen in een later stadium tegen elkaar afgewogen te 
worden. 
 
Noodzaak tot motiveren 
 
Cruciaal voor een effectieve duurzame ontwikkelingsbeoordeling is in ieder geval 
het vergroten van aandacht en dekking van hogerhand voor duurzame ontwikke-
lingsbeoordeling (bijvoorbeeld politiek of ambtelijke leiding). Zonder deze dek-
king zal duurzame ontwikkelingsbeoordeling in welke vorm ook weinig  
effect ressorteren. Op dit moment is aandacht en dekking onvoldoende. De werk-
groep beveelt aan een gerichte communicatiestrategie te ontwikkelen om de voor-
delen van duurzame ontwikkelingsbeoordeling voor genoemde groep duidelijker 
te maken: wat schiet je ermee op als je het doet? Bijvoorbeeld: hoe helpt de extra 
kwaliteit bij het verder brengen van een plan of project? Of: wat hoeft niet meer 
gedaan te worden als een duurzame ontwikkelingsbeoordeling onderdeel van het 
planvormingsproces is geweest? Ook moet evident zijn dat een duurzame ontwik-
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kelingsbeoordeling besluitvoorbereiding niet onnodig ingewikkeld maakt, en mo-
gelijk soms zelfs simpeler. 
 
Inbedden in bestaande instrumenten 
 
Bij voorkeur wordt duurzame ontwikkelingsbeoordeling niet een nieuw instru-
ment. In de meeste gevallen zullen al beoordelings- of toetsingsinstrumenten ver-
plicht zijn. Dit biedt de mogelijkheid om duurzame ontwikkelingsbeoordeling 
een plaats te geven binnen een geschikt bestaand instrument. Het wordt dan als 
het ware een ‘module1’ binnen bestaande instrumenten zoals strategische milieu-
beoordeling, maatschappelijke kostenbatenanalyse of m.e.r. Daarnaast is het  
belangrijk aan te sluiten bij de huidige acties om tot integratie van toetsen te  
komen; mogelijk is duurzame ontwikkelingsbeoordeling zelfs een geschikt  
platform voor die integratie.  

 
Verdiepingsslag nodig 
 
De informatie en aanbevelingen in de Handreiking zijn waardevol, maar vrij 
basaal en daarmee vooral geschikt als eerste kennismaking. Voor degenen die een 
stapje verder zijn, zijn de aanbevelingen reeds bekend. Deels komt dit omdat ze 
gebaseerd zijn op slechts drie experimenten. Ook is bij twee experimenten inge-
stapt in processen die grotendeels al in gang waren; dit beperkt de ruimte voor 
experimenteren. De werkgroep beveelt aan om door te experimenteren met situa-
ties waar duurzame ontwikkelingsbeoordeling van meet af aan een rol speelt bij  
beleidsvoorbereiding. Daarbij onderstreept zij het belang om – zoals ook geadvi-
seerd in het eerste advies – het bedrijfsleven bij de experimenten te betrekken. Uit 
de Handreiking wordt niet duidelijk in hoeverre dit is gebeurd. 
 
Om de Handreiking geschikt te maken voor – ook – degenen die al wat meer er-
varing hebben, is voor zowel de inhoud als het proces een verdiepingsslag nodig. 
Op basis van bestaande handleidingen en ervaringen is dit ook goed mogelijk, zie 
bijvoorbeeld de ervaringen van het NIDO, in het bedrijfsleven en internationaal, 
zoals de integrale effectbeoordelingen die de Europese Commissie voor haar  
eigen voorstellen uitvoert. Daarnaast beveelt de werkgroep aan om, naast de drie 
uitgevoerde experimenten, ook ervaringen uit andere goede voorbeelden te  
betrekken, zowel bij overheid en bedrijfsleven. Een voorbeeld is de open en parti-
cipatieve aanpak van de besluitvorming over de Tweede Maasvlakte. 
 
Doorgaan met experimenteren 
 
Wat betreft de vragen waar de uitgevoerde experimenten bij voorkeur een ant-
woord op zouden moeten geven, stelt de werkgroep vast dat de Handreiking voor-
al ingaat op proces en informatie van een duurzame ontwikkelingsbeoordeling. 
De andere vier vragen worden weinig behandeld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om onderwerpen als organiseren van openbaarheid, inspraak en kwaliteitstoetsing; 
                                                
1 Omdat de duurzame ontwikkelingsbeoordeling beoogt een plek te hebben in de voorbereiding van besluiten, is de naam 

‘beoordeling’ in feite een ongelukkige. Dit impliceert namelijk inzet in een latere fase: een ‘beoordeling’ van een voor-
stel. In die zin zouden ‘duurzame ontwikkelingsanalyse’ of ‘duurzame ontwikkelingsmodule’ bijvoorbeeld betere namen 
zijn. Hoe dan ook moet de beoordeling geen ‘toets’ zijn: het is een te doorlopen proces. 
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beschikbare analytische methoden en indicatoren; bereiken van interdisciplinaire 
samenwerking en het motiveren van bestuurders voor duurzame ontwikkeling. De 
werkgroep beveelt aan hier bij de verdiepingsslag meer aandacht aan te geven. 
 
Aanzet tot verdieping 
 
Als eerste aanzet voor het verdiepen van de Handreiking doet de werkgroep in de 
navolgende paragrafen een aantal aanbevelingen. Waar relevant verwerkt zij hier-
in ook enkele van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies van de eerste 
werkgroep. De werkgroep wijst er met nadruk op dat ook voor haar aanbevelin-
gen geldt dat deze niet als dwingend of in alle gevallen toepasbaar moeten worden 
beschouwd: het zijn handvatten of startpunten bij verder denken. Verder heeft de 
werkgroep als uitgangspunt voor het formuleren van de aanbevelingen eerst voor 
zichzelf bepaald wat zij onder duurzame ontwikkeling verstaat, en hoe ze de rol 
van de overheid hierbij op dit moment ziet. Dit wordt beschreven in bijlage 1. 
 
 
Aanbevelingen voor duurzame ontwikkelingsbeoordeling 
 
Karakter en toepassing 
 
Duurzame ontwikkelingsbeoordeling zoals in de Handreiking en dit advies ge-
schetst is niet altijd een goed idee; soms wordt besluiten daardoor nodeloos inge-
wikkeld. Dit zal vooral optreden in late stadia van projectontwikkeling; met ande-
re woorden ‘als de schop de grond in moet’. Duurzame ontwikkelingsbeoordeling 
is vooral effectief in de fase van strategische meningsvorming, zoals vormgeving 
van het visserijbeleid voor de Noordzee, het lange termijn energiebeleid of beslui-
ten over de transportinfrastructuur van stedelijke netwerken. Het is dit niveau 
waar de werkgroep zich in dit advies op richt en het is ook het niveau waarop de 
Handreiking zich in dit stadium vooral moet richten. Aan de andere kant is duur-
zame ontwikkelingsbeoordeling niet alleen voor de rijksoverheid belangrijk, maar 
ook voor de strategische besluiten van lokale overheden. 
 
Binnen de strategische meningsvorming zijn abstractere en minder abstracte ni-
veaus te onderscheiden. Het karakter van de beoordeling dient hier goed op aan te 
sluiten. Met andere woorden, duurzame ontwikkelingsbeoordeling is geen een-
heidsmethodiek, maar maatwerk. Dit gezegd hebbende, geldt voor alle duurzame 
ontwikkelingsbeoordelingen dat deze geen ‘toets achteraf’ moeten zijn, maar 
overleg en afwegingen moeten faciliteren tijdens de totstandkoming van beslis-
singen. Het proces van de beoordeling is daarmee net zo belangrijk als de inhoud 
ervan. Uiteindelijk moet iedere vorm van duurzame ontwikkelingsbeoordeling 
bereiken dat: 
 de juiste partijen tijdig en efficiënt bij elkaar worden gebracht; 
 vroeg in het proces door hen een gemeenschappelijk kader wordt vastgesteld 

voor duurzame ontwikkeling2; 

                                                
2 Dat wil zeggen, consensus over wat de partijen duurzame ontwikkeling ‘vinden’. 
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 op basis hiervan een evenwichtige discussie wordt gevoerd over economische, 
sociale en milieuelementen, op korte en lange termijn; 

 het uiteindelijke besluit wordt verantwoord in het licht van deze discussie; 
 de partijen gedurende het proces voldoende kennis hebben over de milieu, 

sociale en economische consequenties van handelingsopties, de trade offs 
hiertussen en de ‘harde’ grenzen in de gebruiksruimte 3  die niet over- 
schreden mogen worden; 

 deze grenzen worden aangereikt door een voor alle partijen geloofwaardig 
instituut (of instituten). 

 
Proces 
 
De principes van ‘goed  bestuur’ kunnen ook bij het vormgeven van het proces 
voor duurzame ontwikkelingsbeoordeling goede uitgangspunten zijn: het proces 
moet transparant zijn, voldoende participatief en gebaseerd op juiste informatie. 
Duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet daarom voorzieningen bevatten voor 
openbaarheid van informatie, daadwerkelijke betrokkenheid van belang-
hebbenden en effectieve kwaliteitstoetsing. Overigens zullen veel van de instru-
menten waarbinnen duurzame ontwikkelingsbeoordeling een plek kan krijgen een 
of meerdere van deze voorzieningen al hebben. 
 
Een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkelingsbeoordeling is het creëren 
van publiciteit, gericht op het mobiliseren van belangen die een meningsvorming 
op gang brengen over wat een duurzame ontwikkeling is. Het is daarbij vooral 
effectief om actief te zoeken naar oppositie en vergeten belanghebbenden en hen, 
tegelijk met externe experts, uit te nodigen om commentaar te leveren op tussen-
producten. De werkgroep pleit er overigens niet voor om altijd Jan en Alleman bij 
de beoordeling te betrekken. De meest belanghebbenden kunnen daadwerkelijk 
worden betrokken bij de besluitvoorbereiding, terwijl overige belanghebbenden 
een meer passieve inspraakmogelijkheid kunnen krijgen. 
 
Het is in ieder geval raadzaam om ook voldoende mensen te betrekken die over 
hun eigen belang en vakgebied heen durven te kijken. Een manier om dit te berei-
ken is door vaker (onafhankelijke) kennisinstituten bij de beleidsvorming in te 
schakelen. Vooral om verbanden te leggen tussen beleidsterreinen; er wordt nu 
weliswaar veel overlegd met het maatschappelijk veld, maar overwegend met 
partners uit de eigen beleidskolom. Maar daarnaast ook om discussie, en daarmee 
vertraging in het proces, over de geloofwaardigheid van inschattingen te voorko-
men. 
 
Belangrijk voor het proces is het bereiken van voldoende samenwerking vanuit 
verschillende disciplines. Dit is essentieel voor duurzame ontwikkelings-
beoordeling, maar is in de praktijk niet altijd gemakkelijk. De beoordeling dient 
daarom zodanig te worden ingericht dat in ieder geval op sleutelmomenten in de 
besluitvoorbereiding vanuit de verschillende disciplines gezamenlijk tot keuzen 
wordt gekomen. 
                                                
3 Dat wil zeggen grenzen die niet onderhandelbaar zijn omdat ze van levensnoodzaak zijn voor het functioneren van het 

milieu-, sociaal en economisch systeem. 
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Hoewel participatie en goede informatie zeer belangrijk zijn, zullen deze niet au-
tomatisch tot een duurzamer handelen leiden. Daarvoor is het bijvoorbeeld ook 
belangrijk om vroeg in het proces inspirerende en aansprekende ‘kampioenen’ 
voor duurzaamheid te identificeren en een rol te geven in het voorbereidings-
proces. Hiermee worden personen bedoeld die prestige hebben bij hun achterban, 
wiens mening ‘ertoe doet’ en mensen aan het denken zet, die bij voorkeur grens-
verleggend en niet-belanghebbend zijn. Dit hoeven niet noodzakelijkerwijs perso-
nen uit overheid, management of wetenschap te zijn, maar kunnen ook bijvoor-
beeld kunstenaars, muzikanten of schrijvers zijn. 
 
Inhoud 
 
Bij het bediscussiëren en analyseren van beleidsopties op hun bijdrage aan een 
duurzame ontwikkeling wordt vaak het begrip ‘duurzaamheid’ gehanteerd als een 
‘in de toekomst te bereiken toestand’. Naar de mening van de werkgroep is dit 
niet verstandig. Die toestand kan namelijk niet objectief worden bepaald: afhan-
kelijk van wereldbeeld en de maatschappelijke positie waarin ze verkeren, hebben 
mensen een ander beeld van wat ‘duurzaam is’4. Bovendien zullen de ideeën  
erover in de tijd ook veranderen. Het is daarom weinig effectief hier consensus 
over te willen bereiken. Nuttiger is het om het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ te 
gebruiken als een evenwichtige ontwikkeling van natuur, welzijn en economie, 
binnen de grenzen van de gebruiksruimte. Duurzame ontwikkelingsbeoordeling is 
dan een beoordeling en discussie welke handelingsopties het meest bijdragen aan 
die ontwikkeling. 
 
Duurzame ontwikkelingsbeoordeling moet niet te breed worden gemaakt. De 3x3 
matrix uit de NSDO – die ook in de Handreiking centraal staat – is bijvoorbeeld 
een geschikt uitgangspunt, maar zal in veel gevallen niet in zijn geheel relevant 
zijn. Het is raadzaam om vroeg in de beoordeling af te bakenen waar het zwaarte-
punt moet liggen. Ook is het aan te raden de matrix operationeel te maken met 
criteria die de betrokken partijen aanspreken en herkennen5. Daarbij zullen voor 
ieder van deze criteria veelal zowel ‘objectieve’ grenzen zijn aan te geven die in 
geen geval overschreden mogen worden, als ‘subjectieve’ grenzen die onderhan-
delbaar zijn. Het helpt de discussie om deze verschillende grenzen zoveel moge-
lijk expliciet te maken. Objectieve grenzen zullen in de meeste gevallen vooral 
aan te geven zijn voor de milieugebruiksruimte, maar mogelijk in bepaalde geval-
len ook voor het economische en sociale domein. 
 
De bestuurlijke motivatie voor het daadwerkelijk toepassen van duurzame  
ontwikkelingsbeoordeling zal het grootst zijn indien de uiteindelijke rapportage 
niet zozeer wordt gericht op een weergave van effecten of scores op indicatoren, 
maar deze vertaalt in onderwerpen met belang voor bestuurders, zoals de mate 
waarin een ontwikkeling een blokkade, of juist een stimulans is voor een andere 
                                                
4 Daarbij is wel uit de ‘Duurzaamheidsverkenning’ gebleken dat een meerderheid van de bevolking een voorkeur heeft 

voor een maatschappij waarin solidariteit en aandacht voor de directe omgeving belangrijk zijn. 
5 TELOS stelt bijvoorbeeld voor om bij duurzame ontwikkelingsbeoordeling handelingsopties vooral te beoordelen op 

hun bijdrage aan efficiëntie, solidariteit en veerkracht/herstelvermogen. Zowel de sociale, economische als ecologische 
aspecten worden daarop beoordeeld, maar hierbij liggen wel verschillende accenten: bij het bereiken van sociale ambi-
ties ligt het accent op solidariteit, bij economische ambities op efficiency en bij ecologische ambities op veerkracht en 
herstelvermogen (Haarmann et al. 2004). 
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gewenste ontwikkeling. De eindrapportage moet de risico’s aangeven dat winst op 
het ene aspect verlies op het andere betekent, of dat korte termijn winst lange ter-
mijn verlies betekent, waarbij deze trade-offs zo expliciet mogelijk worden ge-
maakt. Het belangrijkste onderdeel voor bestuurders is een overzicht van mogelij-
ke acties om deze risico’s zo klein mogelijk te maken. Daarbij hoeft kwantifice-
ring van deze risico’s niet uitgangspunt te zijn. Ook omdat de beoordeling onver-
mijdelijk een grote mate van onzekerheid in zich zal bergen. In de meeste geval-
len zal het volstaan om aan te geven in welke mate alternatieve opties voor de 
besluitvorming ‘beter’ of ‘slechter’ scoren uit een oogpunt van risicobeheersing. 
 



 

Bijlage 1 
 
Operationalisatie van begrippen:  
 
Hoe de werkgroep duurzame ontwikkeling en de rol van de overheid 
ziet 
 
Duurzame ontwikkeling 
 
Er is geen universele, door iedereen geaccepteerde, praktische definitie van duur-
zame ontwikkeling. Bij de beoordeling van de Handreiking operationaliseert de 
werkgroep het als volgt1: 
 
Duurzame ontwikkeling bevat zowel sociale, economische en financiële elemen-
ten als elementen van natuur en milieubescherming. Duurzame ontwikkeling  
beoogt een evenwichtige ontwikkeling van zowel de kwantiteit en kwaliteit van 
de natuur, van het welzijn van mensen en van de economie.  
 
Duurzame ontwikkeling gaat niet primair over een uiteindelijk te bereiken eind-
situatie. Die situatie is namelijk niet objectief vast te leggen en zal bovendien in 
de tijd veranderen afhankelijk van veranderende waarden van de samenleving. 
Duurzame ontwikkeling is vooral een dynamisch proces van permanente onder-
handelingen tussen tegengestelde opvattingen en belangen, waarbij voortdurend 
een voor de onderhandelende partijen gezamenlijk en evenwichtig kader van  
doelen en waarden voor zowel economische, sociaal-culturele en milieuaspecten 
moet worden gevonden. 
 
Binnen de onderhandelingen bestaan overigens wel ‘harde’ grenzen, in ieder  
geval voor de fysische grenzen aan de milieugebruiksruimte, maar mogelijk ook 
voor sociale en economische ‘gebruiksruimte’. Deze dienen door de wetenschap 
aangeleverd te worden en moeten uitgangspunt zijn bij de onderhandelingen.  
 
Rol van de overheid 
 
Duurzame ontwikkelingsbeoordeling is voor alle partijen in de onderhandelingen 
belangrijk. De Handreiking zoomt in op een deelterrein daarbinnen: gebruik van 
duurzame ontwikkelingsbeoordeling voor beleidsvoorbereiding door de overheid. 
Om de Handreiking te kunnen beoordelen is het dan belangrijk vast te stellen 
welke rol de overheid en overheidsbeleid heeft bij het bereiken van duurzame 
ontwikkeling. 
 
Naar de mening van de werkgroep is de rol van de overheid geëvolueerd van 
‘centrale’ sturing – waarbij de overheid wet- en regelgeving oplegt aan de maat-

                                                
1 Evers et al. (2003) en Haarmann et al. (2004) 



 

schappij – naar ‘multi actor’ sturing. Hierbij treedt de overheid vooral op als aan-
sturende partij, met oog voor belangen van andere partijen en zoekt bij hen actief 
draagvlak2 . Deze rol wordt in het NMP4 beschreven en moet uitgangspunt zijn 
bij het vormgeven van duurzame ontwikkelingsbeoordeling. Kort samengevat 
luidt deze dat de overheid: 
 overzicht houdt van alle partijen, activiteiten en processen die een bijdrage 

leveren aan het bereiken van duurzame ontwikkeling 
 partijen bij elkaar brengt en noodzakelijke (markt)initiatieven aanjaagt 
 er voor zorgt dat de belangen van toekomstige generaties en andere landen in 

beeld blijven 
 de ontwikkeling van kennis stimuleert en helpt bij implementatie van techno-

logie 
 omstandigheden schept waarin bedrijven, burgers en andere overheden hun 

eigen taak kunnen vervullen 
 kaders en randvoorwaarden stelt en inhoudelijk bij stuurt 
 de handhaving van regels en afspraken regisseert. 
 
Een bijkomende rol voor de overheid is het doorbreken van het ‘sociaal dilemma’ 
bij duurzame ontwikkeling: een van de uitkomsten van de ‘Duurzaamheids-
verkenning’ is dat de meeste mensen alleen bereid zijn om hun gedrag aan te pas-
sen als anderen dat ook doen. Zij verwachten daarbij dat de overheid het doorbre-
ken van dit sociaal dilemma organiseert. 
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2 Kickert et al (1997) en Molendijk et al (2002). Bij transitiemanagement evolueert de rol van de overheid nog verder naar 

netwerk sturing, waarbij niemand aan het hoofd van een netwerk staat; de overheid is een van de partijen. Naar de me-
ning van de werkgroep is die situatie op dit moment echter nog niet bereikt. 



 

Bijlage 2:  
Samenstelling van werkgroep en voorbereidende groep 
 
Werkgroep: 
mevr. prof. dr. J.M. Cramer 
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drs. R.A.A. Verheem (werkgroepsecretaris) 
 
Voorbereidende projectgroep: 
prof. dr. P. Dekker 
dr. C.E. Dutihl 
ir. P. Janse 
drs. ing. R. Rijnders 
drs. J.A. Verspoor 
drs. R.A.A. Verheem 



 

 


