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Deelname aan een initiatief - Green Deal Duurzaam GWW

Iv-Infra is via NL-ingenieurs betrokken bij het samenwerkingsverband Duurzaam GWW dat is ontstaan uit de
Green Deal Duurzaam GWW. Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van
overheidsopdrachtgevers, kennisinstituten en brancheorganisaties, dat gericht is op het verduurzamen van
de spoor-, grond-, weg- en waterbouw. Dit initiatief is in 2013 gestart en in 2015 geëindigd. 2016 stond dan
ook in het teken van het opstellen van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Iv is via het expertnetwerk
http://www.expertnetwerkduurzaamgww.nl/ nauw betrokken geweest bij het invullen van de nieuwe Green
Deal 2.0 http://www.greendeals.nl/gd209-duurzaam-gww-2-0/ Op 17 januari 2017 heeft Iv-Infra de Green
Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend.
In 2018 hebben we de focus gelegd op het verder uitdiepen van de reeds in 2017 gestelde doelen. Bij de
evaluatie van 2017 is de conclusie getrokken dat de getroffen maatregelen nog niet het beoogde effect
hebben behaald. In 2018 is een tool uitgewerkt waarmee binnen projecten actief wordt gestuurd op
duurzaamheid binnen projecten. Daarnaast wordt middels de tool gemonitord in welke mate de aanpak
duurzaam GWW wordt toegepast.
Daarnaast heeft Iv-Infra een raamcontract met de gemeente Diemen verworven waarbinnen we voor de uit
te voeren projecten de Aanpak Duurzaam GWW standaard toepassen. Los daarvan hebben we ons
gecommitteerd om innovaties actief met elkaar te delen en de gemeente Diemen bij te staan in het
verduurzamen van de GWW projecten.
Om de kennis en ervaring op het gebied van de Aanpak Duurzaam GWW met de keten te delen hebben wij
(vanuit de combinatie waarmee Iv-Infra een samenwerkingsovereenkomst heeft met de provincie) samen
met de provincie Noord-Holland en Sweco op 27 september 2018 een duurzaamheidssessie georganiseerd.
Tijdens deze sessie zijn onderling met partners van de provincie ervaringen en verbeteringen betreffende
het toepassen van duurzaamheid binnen GWW projecten uitgewisseld. Het is de bedoeling dat in 2019 er
een vervolgsessie wordt georganiseerd.
Binnen het Expertnetwerk Duurzaam GWW is het afgelopen jaar een pas op de plaats gemaakt. Er leken
dubbellingen in de rol van het expertnetwerk en de rol van het loket Aanpak Duurzaam GWW aanwezig te
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zijn waardoor de levensvatbaarheid van het expertnetwerk discutabel was. In 2019 dient duidelijk te worden
welke rol het expertnetwerk gaat vervullen en of er überhaupt behoefte aan is.
Binnen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 zijn er drie werkgroepen ingericht voor de onderstaande
thema’s. Zij hebben allen een opdracht om acties uit de Green Deal verder te concretiseren.

Werkgroep
Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)
Monitoring
Communicatie

Doel van de werkgroep
Maakt een handreiking voor het praktisch vertalen van
(beleids)ambities naar contractvorming en aanbesteding.
Werkt aan het meetbaar maken van de resultaten van de
Aanpak Duurzaam GWW.
Werkt aan het via moderne middelen delen van kennis en
informatie.

Iv-Infra heeft een actieve rol gespeeld in de werkgroep Monitoring door deel te nemen aan de werkgroep en
mee te denken bij het opzetten en invullen van de meetinstrumenten. Tijdens 2018 heeft de eerste nulmeting
plaats gevonden. De resultaten zijn besproken in de werkgroep en de wijze van meten is ten opzichte van de
nul meting iets bijgesteld. De tweede meting zal in 2019 plaats vinden.

Namens Iv-Infra vertegenwoordiger in het Expertnetwerk Duurzaam GWW,

J. Polderman
Projectleider
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