
Waarom: klimaatneutraal en circulair assetmanagement in 2030

Hoe: vertalen landelijke routekaarten naar waterschapspraktijk:
• Wegverharding
• Kunstwerken
• Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud
• Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (WDSM)
• Schoon en emissieloos bouwen
• Transitieteam circulaire bouweconomie

Wat: vijf waterschapsobjecten met:
• Concretisering van de doelen voor de betreffen de objecten
• Stappenplan en mijlpalen hoe daar te komen
• Vertaling naar prestatie-eisen, ontwerp- en inkoopcriteria
• Wijze van meten en monitoren in hoeverre aan doelen en eisen wordt voldaan
• Benodigde handreikingen en tools ter ondersteuning
• Praktijkvoorbeelden

Waterschapsobjecten zijn:
• Gemalen
• Oeverconstructies
• Waterkeringen
• Persleidingen
• RWZIs

Klimaatneutraal en Circulair assetmanagement en 
opdrachtgeverschap bij de waterschappen

Ondersteuning per werkgroep:
1. Voorverkenning. De trekker van de werkgroep voert een voorverkenning uit naar 

welke initiatieven binnen KCI, SEB, Circulaire Bouweconomie en eventueel andere 
trajecten relevant zijn voor de betreffende werkgroep. Het resultaat is een 
verkenningsrapport. 

2. Ambitiewebsessie. In een ambitiewebsessie wordt gezamenlijk bepaald welke 
duurzaamheidsambities relevant zijn voor het object en waar de werkgroep zich op 
zal gaan richten. De focus zal primair bij klimaat en circulair liggen. In deze sessie 
wordt onderzocht of andere thema’s ook relevant zijn. De sessie wordt begeleid 
door de externe ondersteuner van de werkgroep. 

3. Project Start Up: nadat de ambities zijn bepaald en een globaal kader is besproken 
van de werkwijze kan de werkgroep zelf een plan van aanpak gaan maken. De 
werkgroepen krijgen een standaard format voor hoe een plan van aanpak er uit zal 
zien   . In het plan zal in ieder geval aandacht moeten zijn voor de wijze van 
verspreiding van de eindresultaten en welke netwerken hiervoor worden ingezet. 

4. Het plan van aanpak wordt besproken en vastgesteld in de stuurgroep en 
vervolgens uitgewerkt en uitgevoerd door de werkgroep. 
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Governance
Per objectcategorie gaat een werkgroep van waterschappers deze strategie in 
gezamenlijkheid en met externe ondersteuning vorm geven. Een werkgroep bestaat 
uit een combinatie van assetmanagers, projectleiders, contractmanagers en 
inkoopadviseurs. De setting verschilt per werkgroep en wordt hieronder beschreven, 
zover de informatie al bekend is. Er zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij 
bestaande samenwerkingen. 

De werkgroepen krijgen een binnenring en een buitenring. De binnenring bestaat uit 
circa 5 tot 10 deelnemers die daadwerkelijk aan de werkgroep deelnemen. In de 
werkgroepen (binnenring) zit een mix van waterschapsmedewerkers met als rollen 
projectleider, assetmanager, beheerder, inkoopadviseurs, contractmanager, etcetera. 
De buitenring bestaat uit vertegenwoordigers van alle waterschappen. Dit kan gaan 
om 20-50 deelnemers. Deelnemers in de buitenring worden op gezette tijden 
(digitaal) bijgepraat.

Iedere werkgroep heeft een stuurgroep/kernteam bestaande uit vertegenwoordigers 
van interne opdrachtgevers van de deelnemende waterschappen. Op deze manier 
wordt meteen gezorgd voor intern draagvlak voor het resultaat en kunnen 
beslissingen meteen op de juiste plek worden genomen. 


