
Greendeal Duurzaam GWW 2.0 

 

Doel van de Green Deal GWW (Grond- weg- en waterbouw) 2.0 is het borgen van duurzaamheid in de hele 
aanbestedingsprocedure én het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Op 
deze wijze willen partijen komen tot oplossingen die voor de hele sector werkzaam en uitvoerbaar zijn. 

 

Ondertekenaars 

Rijkswaterstaat is samen met Gemeente Rotterdam gastheer van de InfraTech waar de Green Deal ondertekend is door ruim 60 
partijen uit de sector.  

Naast het Ministerie van IenM hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. 
Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, 
havenbedrijven,  drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.  

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor meer 
circulair te zijn en de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken 
van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990.  

 Samenwerking  

Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken samen in het GWW platform. 
Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo duurzaamheid in de gww-sector naar een hoger plan te 
tillen.  

Op het gebied van Duurzaam GWW werkt ook het Platform WOW (voor partijen in weg- en waterbeherend Nederland) mee om 
de verschillende partijen tot elkaar te brengen, meerwaarde te creëren en zo bij te dragen aan een betere toekomst voor 
Nederland. Zo heeft de Unie van Waterschappen bijvoorbeeld samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een 
praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
praktijkervaring van waterschappen, provincies en gemeenten. 

 Smart Mobility 

De ondertekening van de overeenkomst vond plaats op het Smart Mobility Plein van de beurs. Het beter benutten van 
bestaande infrastructuur en het inzetten van slimme technologie voor mobiliteit, Smart Mobility, is één van de uitdagingen voor 
de toekomst in de infrasector.  

 

  



Duurzaam GWW 2.0 

Samenvatting Green Deal  

Doel van de Green Deal GWW (Grond- weg- en waterbouw) 2.0 is het borgen van duurzaamheid in de hele 
aanbestedingsprocedure én het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Op 
deze wijze willen partijen komen tot oplossingen die voor de hele sector werkzaam en uitvoerbaar zijn. 

Het potentieel dat aan duurzaamheidswinst gewonnen kan worden door de GWWsector is groot. Niet alleen gaat het om grote 
financiële bedragen, ook de milieu-impact door het grote volume grondstoffen- en energiegebruik maakt het mogelijk om een 
belangrijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. 

Daarnaast kunnen partijen door het bundelen van kennis en creativiteit complexe ruimtelijke vraagstukken beter het hoofd 
bieden. Deze Green Deal maakt deel uit van de Aanpak Duurzaam GWW (www.duurzaamgww.nl). 

Uit de eerste Green Deal die met de sector werd gesloten leerden deelnemers dat het van belang is om in meer GWW-projecten 
duurzaamheidscriteria op te nemen, dat duurzaamheid beter geborgd moet worden én dat opdrachtgevers en opdrachtnemers 
meer betrokken moeten zijn bij de implementatie. Daarom hebben de Green Deal partijen hun ambities verwoord in vier 
praktische transitielijnen: 

1. van kosten naar waarde; 
2. van reactief naar proactief; 
3. van uniek naar uniform; 
4. en van alleen naar samen. 

De transitielijnen beogen dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast, zowel in de 
planvorming, aanleg en aanbestedingen als in het beheer en onderhoud. De partijen verwachten hierdoor een belangrijke 
bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen van de sector. 

Transitie naar een duurzame GWW-sector 

Een transitie is nodig om de ambitie - duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor, grond-, water- en 
wegenbouwprojecten - te kunnen realiseren. In deze Green Deal Duurzaam GWW 2.0 wordt de veranderopgave door Partijen 
via de volgende vier transitielijnen uitgewerkt: 1. Van kosten naar waarde 2. Van reactief naar proactief 3. Van uniek naar 
uniform 4. Van alleen naar samen 

Transitie 1 - Van kosten naar waarde 

Een essentiele voorwaarde voor deze transitie is dat duurzaamheid wordt gezien als een meerwaarde, een opbrengst in plaats 
van een kostenpost. Duurzaamheid kan leiden tot besparingen in aanleg en exploitatie, maar ook waarde toevoegen aan een 
GWW-project en de omgeving (waardecreatie). Waardecreatie wordt gestimuleerd door creëren van ruimte voor innovatieve 
duurzame oplossingen. De duurzame meerwaarde wordt zichtbaar gemaakt binnen GWW-projecten. 

Transitie 2 - Van reactief naar proactief 

Duurzaamheid moet ‘business-as-usual’ zijn. Dit vergt een proactieve houding van de bij een GWW-project betrokken 
medewerkers (cultuur) op alle niveaus in de organisatie, en een proactieve houding tussen betrokkenen onderling. Het vraagt 
om het begrijpen van elkaars belangen, verantwoordelijkheden en behoeften en het actief uitdragen van ervaringen en 
successen. 

Transitie 3 – Van uniek naar uniform 

De Aanpak Duurzaam GWW helpt om op een uniforme en systematische manier de juiste processtappen te zetten. Door 
duurzaamheid te verankeren in de bedrijfsprocessen geven Partijen binnen de GWW-sector op een zelfde manier invulling aan 
duurzaamheid in projecten en zijn verwachtingen vooraf duidelijk. 

Transitie 4 - Van alleen naar samen 

Samenwerking binnen de GWW-sector is nodig om duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van alle GWW-projecten. 
Opdrachtnemers en de Koepel-, netwerk en bracheorganisaties vervullen een cruciale rol bij het realiseren van deze projecten 



en vinden het gewenst dat zij tijdig en intensief worden betrokken door Opdrachtgevers. Partijen zetten in op het versterken 
van de onderlinge samenwerking en wisselen kennis uit binnen GWW-projecten, projectoverstijgend en binnen de 
handelsketen. Bij het aangaan van samenwerking nemen Partijen artikel 31 in acht. 

 

DEELNAME Van Kessel: 

Workshops Bouwend Nederland  14 juni 2018 Infralokaal Circulair DGWW in Arnhem. 

Geacht IPO lid,Hierbij informeren wij u over de workshop over het toepassen van (circulaire) duurzaamheid in de GWW.  

Deze vindt plaats op donderdag 14 juni van 14.30 – 17.30 uur in het stadhuis in Arnhem. 

Duurzaam GWW cafe op 25 nov 2019  Pro Rial Moreelspark Utrecht 

Wij nodigen u uit voor het Duurzaam GWW-café op 25 november 2019   

Klimaatadaptatie, hoe nemen we dat mee in de Aanpak Duurzaam GWW? 

Klimaatadaptatie onderdeel van de Aanpak Duurzaam GWW 

Details bijeenkomst: 

Maandag 25 november 2019: 

15:00 uur Inloop met koffie 

17:00 Afsluiting en start borrel  

 

Leden van GD Duurzaam GWW, 30 jan 2020 van der Valk Breukelen 

Op 30 januari a.s. organiseren wij een bijeenkomst voor al onze leden en geïnteresseerden.  

Deze bijeenkomst staat in het teken van “wat hebben we bereikt en hoe gaan we verder na 2020?” 

Denk mee, praat mee en laat je vooral ook inspireren door de Key-note speaker en de Parelprojecten. 

Globaal programma 

12.00 – 13.00 uur           Ontvangst en lunch 

13.00 – 13.15 uur           Opening door de voorzitter van de stuurgroep Duurzaam GWW, Peter Blanken (provincie Gelderland) 

13.15 – 14.00 uur           Presentatie door key-note speaker Jan Rotmans 

14.00 – 14.15 uur           Ontwikkelingen Green Deal Duurzaam GWW door Ingeborg Ligtenberg (RWS) en Andrea Vollebregt 
(Vereniging van Waterbouwers) 

14.15 – 15.00 uur           Peiling toekomst deelnemers via Mentimeter sessie 

15.00 – 15.30 uur           Pauze 

15.30 – 16.30 uur           Presentatie drie Parelprojecten; opdrachtgevers en opdrachtnemers delen hun ervaringen 

16.30 – 16.45 uur           Ondertekening nieuwe leden, zijnde Ronald Paul (Havenbedrijf Rotterdam) en Karst-Jan Beens (Beens 
Groep) 

 

 

 



 

 

 

 

 


