C-144
Green Deal Kennisplatform Duurzaam Spoor
Betrokken partijen
-		 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-		 Vereniging Railforum

Beschrijving initiatief
Het doel van deze Green Deal is betere samenwerking tussen alle partijen in het Nederlandse railgebonden
vervoer in het streven naar duurzamer spoorvervoer. De kennis over innovaties die hiervoor nodig zijn,
komt uit de sector zelf. De overheid denkt mee over passende wet- en regelgeving. Het Kennisplatform
Duurzaam Spoor brengt alle partijen samen die betrokken zijn bij het railgebonden vervoer. Deze partijen,
verbonden in Railforum, streven onder meer naar een reductie van de CO2-uitstoot. Dit kan door verdere
verlaging van het energieverbruik, meer gebruik van duurzame energie en het vergroten van de inzet van
ander (hybride) materieel in plaats van dieseltreinen. Ook minder gebruik van grondstoffen, meer
hergebruik en het optimaliseren van de toepassing van duurzame materialen en producten dragen hieraan
bij. Door kennis en ervaringen te delen, kunnen de partijen deze mogelijkheden veel effectiever onder
zoeken en realiseren.

Resultaten
De initiatiefnemers streven naar betere samenwerking tussen alle partijen in het Nederlandse railgebonden
vervoer bij het verduurzamen van spoorvervoer.
Einddatum: 31 december 2015

Inzet en acties partijen
-		 Railforum laat haar leden kennis aandragen en gezamenlijk projecten uitwerken om het spoorvervoer
te verduurzamen.
-		 Railforum leidt het Kennisplatform Duurzaam Spoor.
-		 Railforum legt de eindverantwoordelijkheid van het Kennisplatform bij het bestuur, zodat er altijd
draagvlak is in de spoorsector.
-		 Railforum deelt de kennis van initiatieven voor duurzame ontwikkeling die wordt opgedaan binnen
de bedrijven van de individuele leden.

Inzet en acties Rijksoverheid
-		 De Rijksoverheid brengt in een vroeg stadium kennis in over de nationale en internationale rand
voorwaarden en de mogelijkheden om het project te realiseren.
-		 De Rijksoverheid denkt mee over het wegnemen van belemmeringen in nationale en internationale
wet- en regelgeving.
Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal
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