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C-203
Green Deal Het Nieuwe Draaien

Betrokken partijen
 - BAM 
 -  Boskalis 
 -  KWS 
 -  Martens en Van Oord 
 -  Mourik Groot-Ammers 
 -  Strukton 
 -  Van Oord 
 -  Visser & Smit Hanab 
 -  BMWT
 -  Bouwend Nederland 
 -  CUMELA 
 -  HZC 
 -  MKB INFRA 
 -  Bewuste Bouwers 
 -  Natuur & Milieu 
 -  Vereniging van Waterbouwers 
 -  GoodFuels 
 -  Shell 
 -  Gemeente Den Haag
 -  Gemeente Groningen
 -  Gemeente Nijmegen
 -  Gemeente Rotterdam
 -  Gemeente Utrecht
 -  SOMA Bedrijfsopleidingen
 -  SOMA College 
 -  PTC

Beschrijving initiatief
In de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof 
verbruikt door mobiele werktuigen. De werktuigen zijn goed voor 8% van de totale Nederlandse CO2-
verkeersuitstoot, 12% van de NOx-uitstoot en 8% van de fijnstofemissie. Partijen die de Green Deal Het Nieuwe 
Draaien (HND) ondertekenden willen deze uitstoot met 10% beperken. Om dat te realiseren ontplooien zij 
acties op een aantal terreinen. 

Gedragsverandering van chauffeurs/machinisten is een van de manieren waardoor het brandstofverbruik kan 
dalen. Daarnaast moet er een positieve impuls komen van aanbestedende partijen om energiezuinig werken 
te bevorderen. Maar ook is er aandacht voor: aanleren van energiezuinig gebruik in opleidingen, inzetten 
van biobrandstoffen, het inzetten van schoner en beter onderhouden materieel én op Europese schaal wordt 
aandacht gevraagd voor energiezuiniger werktuigen.

De partijen kiezen voor een praktische insteek van de Green Deal; er worden tien voorbeeldprojecten 
geïnitieerd die meer inzicht geven over het verbruik van groot materieel en potentiële besparingen én de wijze 
waarop gedrag van gebruikers positief te beïnvloeden is.



Resultaten
Partijen willen gedurende de looptijd van de Green Deal:
-  de gemiddelde CO2-uitstoot reduceren met 10%;
-  de NOx-emissie met 15% beperken;
-  de uitstoot van fijnstof door mobiele werktuigen in de bouw en landbouw verminderen.
Einddatum: 26 mei 2020

Inzet en acties partijen
-  Verankeren van Het Nieuwe Draaien (HND) als vakmanschapsnorm in opleidingen van 
  kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs. 
-  Training en educatie van HND onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele 
  werktuigen. 
-  Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en luchtverontreinigende 
  emissies en toepassing daarvan in de praktijk. 
-  Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen. 
-  Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen. 
-  Verbreden en versterken van communicatie over HND. Onder verbreden wordt hierbij verstaan
  kennisdeling en waar mogelijk het vastleggen ervan in factsheets.

Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid meet en monitort samen met marktpartijen de effecten van HND in een tiental 
  projecten. 
-  De Rijksoverheid stelt met BMWT, gemeente Den Haag, Natuur & Milieu, Handelsbedrijven en 
  Toeleveranciers een overzicht samen op over zuiniger motoren en duurzame brandstoffen.
-  De Rijksoverheid en gemeenten onderzoeken de mogelijkheden in het aanbestedingsproces om 
  duurzame gedragsverandering, de inzet van zuinige en schone mobiele werktuigen en brandstoffen 
  te stimuleren en betrekken daarbij technisch-inhoudelijke, financieel-economische en 
  contracttechnische aspecten.
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