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Factsheet Green Deal Aanpak Duurzame 
Grond-Weg-Waterbouw

Betrokken partijen
Rijksoverheid:
-  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-  Ministerie van Economische Zaken
-  Ministerie van Defensie

Organisaties in de spoor, grond-, water- en wegenbouwsector:
-  ProRail
-  De Unie van Waterschappen
-  Provincie Gelderland
-  Provincie Overijssel
-  Provincie Utrecht
-  Gemeente Rotterdam
-  Gemeente Molenwaard
-  NLingenieurs, de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus
-  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL)
-  Vereniging Van Infrabedrijven MKB INFRA
-  Bouwend Nederland, de vereniging van bedrijven in de sectoren bouw en infrastructuur
-  Vereniging UNETO-VNI
-  Vereniging FME-CWM
-  Koninklijke Metaalunie (KMU) 
-  Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) 
-  Stichting CROW, Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
-  Stichting SBRCURnet
-  Vereniging Railforum Nederland

Beschrijving initiatief
Organisaties in de spoor en grond-, water- en wegenbouwsector (GWW-sector) ontwikkelden van 2009 tot 
2012 een aanpak om duurzaam inkopen in de GWW-sector beter tot zijn recht te laten komen en kansen 
voor duurzaamheid en innovatie beter te benutten. De Aanpak Duurzaam GWW is een praktische proces- en 
projectmanagementaanpak. Bij deze aanpak worden de relevante duurzaamheidsthema’s vanaf het begin 
van het project meegenomen in de ambities en doelstellingen en wordt onderzocht hoe deze in het project 
kunnen worden gerealiseerd. De Aanpak Duurzaam GWW is een werkwijze voor alle fases in een ontwikkel-, 
ontwerp- en realisatieproces en biedt ruimte aan duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame innovatie.

De Aanpak Duurzaam GWW is nu zo ver ontwikkeld dat de partijen en leden van partijen hem kunnen 
implementeren, verder verspreiden in de GWW-sector en doorontwikkelen. De aanpak sluit goed aan  
op andere sectorontwikkelingen, zoals innovatiegericht ontwerpen, gunnen op waarde, innovatief 
aanbesteden, risicobeheersing en functioneel specificeren.
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Resultaten
-  De partijen zorgen van 2013 tot en met 2015 voor een gecontroleerde, praktijkgerichte implementatie 

van de Aanpak Duurzaam GWW.
-  De partijen zorgen dat in 2015 het merendeel van de partijen in de GWW-sector op de hoogte is van  

de Aanpak Duurzaam GWW en het nut van de toepassing ervan. 
-  De partijen gaan de Aanpak Duurzaam GWW doorontwikkelen, concretiseren en werkbaar maken  

voor de gehele GWW-sector, mede aan de hand van concrete grote en kleine projecten.

Einddatum: 31 december 2015

Inzet en acties partijen
-  De partijen onderzoeken hoe ze verdere samenwerking kunnen vormgeven ná de looptijd van de  

Green Deal Duurzaam GWW.
-  De partijen zorgen voor inbreng vanuit de branches en koepelorganisaties, voor kennis en ervaring  

en voor implementatie in de organisaties. 
-  De partijen verzorgen kennisuitwisseling op het gebied van proces- en organisatieveranderingen in  

de vorm van praktijkgroepen, voorlichting, het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en het delen van 
kennis en ervaringen met de aangedragen concrete projecten. De deelnemers bevorderen de door-
ontwikkeling van de levenscyclussturing van projecten.

-  De partijen ontwikkelen voorbeelden voor functionele eisen op het gebied van de belangrijke aspecten 
energie, klimaat, materialen en grondstoffen. Ze zorgen voor de doorontwikkeling en concretisering 
van werkmethoden, instrumenten, meetmethoden en monitoringmethoden. Daarnaast stimuleren  
ze het beheer van en onderhoud aan de ontwikkelde producten.

Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid spant zich in om de Aanpak Duurzaam GWW en de kansen die de werkwijze biedt 

onder de aandacht te brengen bij overheden, marktpartijen en overige belanghebbenden.
-  De Rijksoverheid draagt bij aan communicatiemomenten om de Aanpak Duurzaam GWW onder  

de aandacht te brengen bij overheden, marktpartijen en overige belanghebbenden.
-  De Rijksoverheid spant zich in om te blijven samenwerken met de partijen om een breed gedragen 

implementatie en ontwikkeling mogelijk te blijven maken binnen de GWW-sector.
-  De Rijksoverheid zet zich in voor een breed gedragen implementatie, ontwikkeling en uitrol van  

de Aanpak Duurzaam GWW binnen de Rijksoverheid en haar ketenpartners in de GWW-sector.  
De Rijksoverheid ondersteunt de bijbehorende gebruikersgroepen vanuit de diverse sectoren. 

-  De Rijksoverheid spant zich in om op korte termijn ten minste 3 Duurzaam GWW-projecten als 
boegbeeldprojecten te benoemen en ze op die manier uit te dragen.

-  De Rijksoverheid bevordert de verdergaande professionalisering van de inkoop, zodat een klimaat 
ontstaat waarin ruimte is om te werken volgens de Aanpak Duurzaam GWW. De Rijksoverheid 
stimuleert het gebruik van de ruimte binnen het aanbestedingsrecht om bij overheidsopdrachten  
te gunnen op duurzaamheidsfactoren als energie, kwaliteit en toegevoegde waarde. 

-  De Rijksoverheid spant zich in om de ervaringen met de Aanpak Duurzaam GWW bij andere  
EU-landen onder de aandacht te brengen.


