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• Periodiek bijpraatmoment voor droge prestatiecontracten
• Regulier met elkaar in gesprek over overstijgende

onderwerpen
• Geen specifiek perceel of OG-ON relatie, maar

prestatiecontract in den brede
• Toekomstige ontwikkelingen
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Welkom (Huub)



• Bankgarantie vervallen. Teruggeven in lopende contracten

Voorstel van Rijkswaterstaat aan GWW-sector

1) RWS zal bankgarantie-eis van 1% opschorten tbv liquiditeit sector per 1/1/2021

2) RWS zal opschorten heroverweging indien diepe economische recessie ontstaat

3) RWS en sector evalueren maatregel voor 31 dec 2021, met overweging om deze
tijdelijke maatregel om te zetten in staand beleid
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Mededelingen (Huub)



• Klankbordgroep assetmanagement / werkgroep 8 Taskforce Infra

• Contouren WOD (Zuid Nederland)
– Doorstap naar emissieloze bouwplaats
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Mededelingen (Huub)



Taskforce Infra 2.0

Werkgroepen die onder de vlag van de Taskforce Infra 2.0 opereren:

De volgende werkgroepen werken gezamenlijk (marktbranches en RWS) aan vraagstukken die spelen
binnen de Taskforce Infra 2.0*:

• TFI-WG1: Werkgroep monitoring & continuering productie incl. inkoopplanning
• TFI-WG2: Werkgroep stikstof
• TFI-WG3: Werkgroep versnelling voorbereidingsfase
• TFI-WG4: Werkgroep tenderprocedures werken
• TFI-WG5: Werkgroep 2-fasen aanpak
• TFI-WG6: Werkgroep verdienvermogen infrastructuur
• TFI-WG7: Werkgroep porfolio- & performancemanagement
• TFI-WG8: Werkgroep klankbord Assetmanagement

* Vanuit het BRUMMEN overleg tussen RWS en zeven grote bouwbedrijven gaat binnenkort los van de TF 2.0 een Gideonsbende van start gericht op de verdere
doorwerking van de transitie naar een vitale infrasector bij deze bedrijven en gericht op uitwisseling van ervaringen rond de verschillende maatregelen in de transitie.
Waar relevant en van nut zullen bevindingen van de bende ook worden gedeeld met de bredere infrasector, bijvoorbeeld via de Taskforce Infra.



Taskforce Infra 2.0

TFI-WG8: Werkgroep klankbord assetmanagement
Doel:
Deze werkgroep is gericht op het door ontwikkelen van de reguliere beheer- en onderhoudscontracten in combinatie met grote aandacht
voor assetmanagement.

Opdrachtomschrijving:
Het betreft een samenvoeging van 2 initiatieven:
1. een klankbord Assetmanagement (RWS en markt) in oprichting
2. een intern RWS ontstane werkgroep die werkt aan het versimpelen en versnellen van het B&O-werk, zowel in marktbenadering als in de

realisatie.
Tussen RWS en markt is de laatste maanden intensief contact (via een klankbord voor assetmanagement punt 1) over de huidige reguliere
beheer en onderhoudscontracten verder door te ontwikkelen gericht op maximale beschikbaarheid van de assets voor een betaalbare prijs
en met een doelmatige aanpak. Binnen RWS is ook een team actief gericht op het slimmer markt benaderen en inzetten voor het Beheer &
Onderhoudsproces (team “Slim Versnellen” punt 2). De resultaten van deze 2e groep zullen worden ingebracht in de lopende klankbord
assetmanagement. Het resultaat uit de werkgroep moet leiden tot een aantal voorstellen voor een set van enkele verschillende
onderhoudscontracten die door worden ontwikkeld en toegepast voor opdrachten vanuit RWS.

Frequentie (digitale bijeenkomsten):
Eens per 2 maanden overleg over de voorgenomen aanpak, de leerdoelen en leerervaringen bij zowel RWS als markt.

Deelnemers:
Markt/branches: Jan Huijbers, Pieter Martijn Flamink, Harry Wisse, Evert-Jan Pluimers
RWS: Huub de Lange, Peter Thomas, Marieke Schepers, Judith ter Voert



Transitiepad en Road Map
Bouwplaats en Bouwlogistiek
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RWS transitiepaden

Bouwplaats en Bouwlogistiek



• Transitiepad omvat:

– Mobiele werktuigen (shovels, kranen, heistellingen, aggregaten, etc.)

– Transport (bouwterrein en weg)

– Optimalisering grondstromen en materiaalstromen

• Road Map opgesteld samen met ca. 40 stakeholders

Transitiepad Bouwplaats en
Bouwlogistiek

Zero
Emissie

Bouwplaats
2030

+ +

CO2 NOx fijnstof



Verbeelding governance van de ontwikkeling ZEB

Governance

Zero Emissie Bouwplaats 2030

2030

2028

Thema
3) Experimenteerruimte en kennis ontwikkelen

Thema 4) Afstemming netbeheerders

2022

Thema’s

1) Verbreding in de sector

2) Verbreding in de thematiek

2020: koppeling

andere transi epaden

en thema’s

2020: Verbreden naar

andereOG’sen

andere thema’s:

schone lucht akkoord

en s kstof

2021: Afspraken maken

met netbeheerders over

krachtstroomaanslui nge

n bouwplaats (versnelde

procedure)

2023: koplopers delen

kennis met anderen

en geven advies voor

implementa e
2021: Ruimte om te

experimenteren (en fouten

te maken) organiseren

2022

2020

2026

2024

N.t.b. Kennis ontwikkelen

over veiligheid, gebruik

N.t.b. Analyseover

het juridische kader

N.t.b. Beeldvorming

verbeteren

2024: De wijze waaropde

aanpak bij de OG binnen

beleid, beheer enuitvoering

wordt geborgd.

2022: Interna onale

ontwikkeling, in het

bijzonder BRIC landen

Mijlpaal 2030: Verbod

er IV gebruik

Mijlpaal 2028:

Zwaar materieel emiss ievrij op

basis van materieel kWh.

Mijlpaal 2026: verbod op

er IV, euro5 en ouder

Mijlpaal Q1 202 2:

verbod Tier IIIB

Mijlpaal 2024:

Licht materieel emissievrij op

basis van materieel kWh.

Mijlpaal Q1 2020:

Kentekenplicht voor

mobielewerktuigen

Mijlpaal Q3 2022:

brandstofregistra e

verplicht

Verbeelding contracteren opdrachtgever en opdrachtnemer

2022

2020

2026

2024

2030

2028

Contracteren

Zero Emissie Bouwplaats 2030

Thema’s1) Definitie ZEB2) Fasering/ reductiestrategie ZEB 2030

2019:Definiëren vande scope vande bouwplaats

2020: completesectoranalyse voor zero-
emissie materieel

2021: TCO enterugverdien jd per
machinetypedoorberekenen

Thema’s3) Gunningsvoordeel in contracten

4) Afdwingen in contracteisen

5) Wet- en regelgeving2020: MKIBouwplaatsontwikkelen

2025:Harmonisa evan beleid

2022: Belonen/faciliteren vancollec even c.q.materieelpoules
6) Monitoring, toezicht en handhaving2020: af sprakenmaken over Controle

en handhaving

Mijlpaal Q3 2020: Eisen
monitoring, toezicht in

projecten gereed

Mijlpaal Q4 2020: MKI
Bouwplaats gereed

Mijlpaal Q2 2021: Implementeren

eisen monitoring, toezicht in

projecten

Mijlpaal Q3 2021: FASE 1:

-Geen contracteis-BPKVop 70%van referen e MKI

Zero Emissie Bouwplaats 2030

Verbeelding technologie en innovatie

2022

2020

2026

2024

2030

2028

Technologie

Mijlpaal 2025: A l het zero
emissie materieel beschikbaar,

inclusief aggregaten

Mijlpaal 2022:ontwikkeling full-electric
middel /zwaar materieelThema1) LCA’s non-fossiel

2) Analyse technische ontwikke lingen per materieelgroepen

3) Analyse voor versnelling bouwaansluitingen
2020: SWOT analyse
materieelgroepen

2024: refurbishen,retrofit en ombouwenThema4 ) Veiligheid
2021: Veiligheidsissues:
verkennen nieuwe vereisten

Ombouwmogel ijkheden van
di esel naar elektris ch

Klein elektrisc h materieel
mogeli jk, inc. hoogwerkers

2022: Onderzoek naar
mogelijke totalestroomlevering vanuit

huidige net

Thema5) Circulaire economie2023: duurzaamheidsstrategie

na levensduur: ba erijen en
ander restmateriaal

2028: Aanlegkrachtstroomnetmet veeloplaadpunten

2028: Voldoendegroene stroom ennetcapaciteitbeschikbaar vooralle bouwplaatsen

2020: LCAs non-fossiel ontwikkelen

Mijlpaal 2021: Versnelde
invoering van mobiele
laadsta ons

Mijlpaal Q4 2020:Branche LCAzero emissie
materieel

Mijlpaal 2025: Voldoende
oplaadpunten beschikbaar
voor alle bouwplaatsen

Mijlpaal 2025: Voldoende groene

stroom en netcapaciteit beschikbaar

voor alle bouwplaatsen

Zero Emissie Bouwplaats 2030

Verbeelding financiering

2022

2020

2026

2024

2030

2028

Financiering

Thema
1) Inzicht in de topkosten van de ZEB

2) Directe stimule ring middels subsidie

2020: inzicht

in meerprijs.

Hoeveel kost

de ZEB?

Thema
3) Voorfinanciering via duurza amheidsversneller

2020-2 : Financiering-mogelijkheden

en prikkels inzichtelijk
maken i.s.m.

financiële instellingen

N.t.b. Investeringsa rek ZE

materieel en/of sloopregeling

vervuilend materieel

N.t.b. Topkosten

regeling

aflossingstermijnen kredieten ivm groene

investeringen verlengen en a rekbaarheid

fiscaal van rente

Gra s beschikbaar:

- stroom 2021

-waterstof 2023

2024: Financiering

vanuit EU

Mijlpaal 2025:

Prijsverschil groene

stroom versus fossiel

is groot genoeg om

logisch voor groene

stroom te k iezen

Road Map Zero Emissie Bouwplaats 2030
Vier sporen:

Governance

FinanciënTechniek

Contractering



Road Map Zero Emissie Bouwplaats 2030
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Definitie,
marsroute,
kopgroep

‘20 ‘22 ‘24 ‘26 ‘28 ‘30

Verbinden PAS, SLA
Afspraken netbeheerders

Creëren proeftuinen, experimenteerruimte in projecten

Aanscherpen eisen, regelgeving, oa MVI Inkoopcriteria, etc.

Biobrandstoffen als transitieoplossing Uitfasering biobrandstoffen

Invoering klein elektrisch materieel Invoering middelzwaar elektrisch materieel Invoering zwaar elektrisch materieel
Stapsgewijze uitfasering stage I,     stage II,     stage IIIA,     stage IIIB,     stage IV,     stage V

Ontwikkeling
Inkoopstrategie
MKI Bouwplaats

LCA-data klein elektrisch materieel LCA-data middelzwaar materieel

LCA-data biobrandstof-materieelcombi’s

LCA-data zwaar materieel

Monitoringsystematiek verbruik energiedragers

Ontwikkeling retrofit middelzwaar

Kosten (onrendabele top) kein elektrisch

Ontwikkeling sloop-/opkoopregeling

MIA/VAMIL, Klimaatenvelop, Urgenda, KCI-budget, Stikstofgeld

Voorfinanciering, Duurzaamheidsversneller

Gunstige leningvoorwaarden

Afspraken banken

Kosten onr top middelzwaar elektrisch

Toegankelijk maken van  (kennis van)  financieringsbronnen

Kosten onr top zwaar elektrisch

Ontwikkeling retrofit zwaar

Ontwikkeling middelzwaar brandstofcel (waterstof, methanol, mierenzuur, etc.)

Ontwikkeling middelzwaar accu

Ontwikkeling (middel)zwaar brandstofcel

Ontwikkeling (middel)zwaar accu

Pilotprojecten aansluitpunten krachtstroom

Oplaadpunten accu’s

Optimalisatie grond- en materiaalstromen

DISCLAIMER: Dit overzicht is onderdeel van een
werkdocument en is nog geen vastgesteld RWS-beleid

Stapsgewijze   aanscherping   bovengrens   van de   MKI Bouwplaats   naar  0%  van de  MKI(ref)

EU subsidieprogramma’s (LIFE, HORIZON, INTERREG, ….)



Actiepunten 2020-2022
1. Versneld invoeren klein elektrisch materieel

oa bermonderhoud, kabels en leidingenwerk, mobiel asfaltmaterieel

2. Tijdelijke inzet van biodiesel
Overgangsmaatregel tot halverwege 2030

3. Start uitfaseren gebruik verouderd verontreinigend materieel
EU-emissiecategorieën I, II, IIIA, …?

4. Pilots (middel)zwaar niet-fossiel aangedreven materieel
Dieselloze vrachtwagens in onderhoudscontracten
Graafmachines tbv zoet baggeren (oever- en vaarwegonderhoud, dijkversterking, etc)

5. Onderzoek netaansluitingen op bouwplaatsen
krachtstroom met voldoende vermogen è netbeheerders

6. Optimaal benutten van financierings- en subsidiemogelijkheden
RVO, banken, EU/Bureau Brussel



• Frequentie
– Om de maand
– Laatste vrijdag van die maand

• Onderwerpen
– Duurzaamheid
§ Klimaat&energie
§ Circulaire economie
§ Duurzame gebiedsontwikkeling

– Zwerfafval / reclassering
– Innovatieve oplossingen om doelen te halen
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Huishoudelijke zaken




