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Onderzoek naar potentiële sector- en keteninitiatieven
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ENI Sterke Lekdijk
Binnen de aanbesteding voor het programma Sterke Lekdijk heeft de combinatie Lek
Ensemble (GMB, Heijmans en de Vries& van de Wiel) het Emissieloos Netwerk Infra (ENI)
opgericht. BWZ is in onderaanneming bij het Lek Ensemble voor het programma Sterke
Lekdijk en verkent de mogelijkheden om aan te sluiten bij ENI. De focus binnen ENI ligt
momenteel op het emissieloos krijgen van zwaar materieel. De potentiële rol van BWZ
zou meer richting advisering op het gebied van materialen en/of advisering rond
haalbaarheid van emissieloos werken liggen, en het uitdragen van de kennis uit het ENI
bij overheden. Vooralsnog worden ingenieursbureaus geadviseerd niet deel te nemen. De
verwachting is dat dit kan veranderen als ENI een stap verder is.
Duurzameleverancier.nl
‘Het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. Wij
ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het
gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid.’ Hierin zijn veel (grote) bureaus uit de
sector partner en er zijn veel partijen betrokken. We zien hier niet direct een duidelijke
toegevoegde waarde van BWZ. Voor BWZ kan het wel nuttig zijn aanwezig te zijn bij
klankbordbijeenkomsten.
Energieconvenant Vijfherenlanden
De afgelopen jaren heeft dit energieconvent met gemeenten en bedrijven reductiedoelen
gerealiseerd. Ze willen nu verder met meer partijen. We zien hier geen directe link met
de werkzaamheden van BWZ, wel kan dit bijdragen aan het verminderen van de CO2emissies van ons kantoorpand.
Blauwzaam
Blauwzaam is een stichting die zich richt op een blauwe duurzame economie, actief in de
regio Alblasserwaard Vijfherenlanden waarin ook BWZ gevestigd is. Blauwzaam werkt
vanuit vier thema’s. De thema’s Circulaire Economie, BlauwGroen en Het Nieuwe
Bouwen bevatten aanknopingspunten voor de werkzaamheden van BWZ. In werkgroepen
worden doelstellingen geconcretiseerd. Ook organiseert Blauwzaam bijeenkomsten.

1.2

Participatie in maatschappelijke initiatieven
BWZ is aangemeld bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen
(SKAO) om actief deel te kunnen nemen aan de CO2-Prestatieladder. Hier zijn kosten aan
verbonden.
Daarnaast is BWZ voor €250 partner geworden bij de Stichting Blauwzaam. We zullen
komende tijd aansluiting zoeken bij relevante werkgroepen. We brengen onze kennis en
adviesdiensten in. We begroten hiervoor een tijdsbesteding van vier dagen per jaar. Ook
zoeken we verbinding vanuit onze reguliere werkzaamheden, we zien kansen voor
connecties in de keten van ontwerp, contract tot uitvoering.

