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Even voorstellen
! Jos Schild
! Werkzaam bij Royal HaskoningDHV
! Coördinator duurzaamheid

! Stapsgewijs verduurzamen
! Toepassen Aanpak Duurzaam GWW
! Met aandacht voor mens en gezondheid
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! Digitaal whiteboard.
! Ideeën e.d. achterlaten.
! Post-its plakken.
! Bespreken en vastleggen.
! De link naar de Mural komt in de chat.
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1. Wat is duurzaamheid?
! Discussie: Waar denk je aan bij een 

duurzame waterketen?
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! Laat je ideeën achter op de Mural.
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1. Introductie: Wat is duurzaamheid?
Brundtland:
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die 
aansluit op de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen.

! Blijven bestaan (to sustain).
! Oneindige samenleving (circularity).

Thema’s:
! Energietransitie, circulariteit, gezondheid, 

klimaat.
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2. Welke ambities zijn er?
! Discussie: Welke ambities hebben we?

! En hoe gaan we daarmee om in de 
praktijk?
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! Laat je ideeën achter op de Mural.

! Er komt een stemronde, waarbij je 2 
‘stickers’ mag plakken op de post-its die 
het beste passen bij je ambities of 
werkwijze in projecten.

! Zodra de stemronde start alleen nog 
klikken op een post-it, anders gaat je 
stem naar het element of vakje waarop 
je hebt geklikt!



30 november 2020

2. Green deal duurzaam GWW
Green deal Duurzaam GWW 2.0 – 17 januari 2017.

! Duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor-, grond-, water- en 
wegenbouwprojecten (duurzaamheid is ‘business as usual’).

! Bijdragen aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), Circulaire Economie, 
klimaatadaptatie en Klimaat en Energie, Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie en de 
Nationale klimaatadaptatie strategie.

! 10% Circulair inkopen in 2020,100% circulair in 2050.
! 50% Minder primaire grondstoffen in 2030.
! 20% Reductie CO2-emissie in 2020 en 40% in 2030.

! RWS heeft hogere ambities dan de Green Deal
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2. Ambities duurzaamheid - overheden
Parijsakkoord
Opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden beperken 

EU Green deal
“klimaatneutraal in 2050”
Voor 2050 dient de Europese Unie niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde 
door de uitstoot van broeikasgassen.

In 2030 moet de CO2-uitstoot met 40% verminderd zijn ten opzichte van 1990. 
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2. Ambities duurzaamheid - overheden
Nationaal
“Een economie zonder afval” in 2050
In 2030 50% minder verbruik van primaire grondstoffen

Klimaatakkoord: 
Uitstoot van broeikasgassen reduceren: 
o 49% in 2030
o 95% in 2050

Gebouwen:
o Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben.
o Alle nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2021 Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) zijn.
o Energiebesparingsplicht: bedrijven en instellingen moeten alle energiebesparende 

maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitvoeren. 
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2. Ambities duurzaamheid - Rijnland
Coalitieakkoord 2019–2023
3. We verbinden onze kerntaken met de nieuwe taken van een maatschappelijk verantwoorde 
overheid
We gaan deze nieuwe (maatschappelijke) opgaven integreren in ons werk. Concreet betekent dit het 
volgende:
A. We dragen actief bij aan de energietransitie en streven naar energieneutraliteit in 2025.
B. We bepalen onze ambitie voor de thema’s circulaire economie en digitale transitie.
Aansluitend aan de visie, het maatregelenpakket en de planning van de KRW brengen we in kaart hoe 
de biodiversiteit in het gebied van Rijnland ervoor staat en zich verder ontwikkelt als startpunt voor een 
verder gesprek. 
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3. Hoe pas je het toe in de praktijk?
! Discussie: Welke werkwijze wordt 

gevolgd in projecten?

! Met name gericht op tools en 
instrumenten?
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! Laat je ideeën achter op de Mural.

! Er komt een stemronde, waarbij je 2 
‘stickers’ mag plakken op de post-its die 
het beste passen bij je werkwijze in 
projecten.

! Zodra de stemronde start alleen nog 
klikken op een post-it, anders gaat je 
stem naar het element of vakje waarop 
je hebt geklikt!



30 november 2020

3. Aanpak duurzaam GWW
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3. Ambitieweb
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! Bepalen ambitieniveau (rode draad).

! Gemeenschappelijke basis.

! Prioritering thema’s.

! Onderzoek maatregelen.
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3. DuboCalc
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3. Nieuw: DuboCalc 6.0
! Verwachte lancering: december 2020
! Nieuwe functionaliteiten:

! Invoer van eigen LCA’s
! Werken met standaard objecten
! Meer informatie: meld je aan voor de Nieuwsbrief 

en de (online) Gebruikersbijeenkomst via 
bas.mentink@rhdhv.com

! Rol RHDHV: functioneel beheer van 
DuboCalc
! controle MKI-berekeningen, 
! beantwoorden inhoudelijke vragen via 

de helpdesk 
! aandragen nieuwe functionaliteiten
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Werken met standaard objecten: in één keer een brug of ander object in je DuboCalc berekening
importeren

Invoer eigen LCA’s: eigen LCA-gegevens importeren en toepassen in DuboCalc berekening
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3. Structuur doelen GoWa
Thema Doel Maatregel

1. Ruimtelijke kwaliteit en 
meekoppeling.

- -

2. Circulariteit/ Duurzaam 
materiaal gebruik.

a) Het toepassen van gebiedseigen 
grond uit de uiterwaarden 

i. ..
ii. …
iii. ….

b) Hoogwaardig herbestemmen van 
vrijkomende materialen 

i. ..
ii. …
iii. ….

c) Adaptief ontwerp: 
toekomstbestendig en uitbreidbaar

i. ..
ii. …
iii. ….

3. Klimaat en Energie. a) Energieopwekking i. ..
ii. …
iii. ….

b) CO2 reductie i. ..
ii. …
iii. ….16
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4. Westland
! Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-

Holland
! Pilotprojecten bij gemeente Westland
! Assessment ontwikkeld om gemeente 

(organisatie) en project (proces en inhoud) te 
toetsen
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! Wateringen-Noord
! Paragraaf klimaatadaptatie in visiedocument
! Overlast, hitte en droogte -> kansenkaart
! Overleg met stakeholders, afdwingen lastig?
! Duikers, sloten en oevers
! Onverhard deel private kavels
! Koelteplaats, schaduwvorming (fietsroute)
! Afkoppelen en infiltreren



30 november 2020

4. Uitdagingen
! Duidelijke ambities, de juiste kapstok gebruiken.

! Vertaling naar NAD, programma, project etc.

! Middelen: geld, tijd, kennis nodig.

! Comfortzone oprekken, stappen zetten.

! Leren, reflecteren, verbeteren.

! Basisniveau omhoog, routinematige duurzaamheid.
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4. Waar wil je over 2 jaar staan?
! Discussie: Welke doelen zou je over 2 

jaar bereikt willen hebben?

! Durf te dromen!
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! Laat je ideeën achter op de Mural.

! Wij gaan aan de slag om de doelen te 
vertalen naar stappen.
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linkedin.com/company/royal-haskoningdhv

@RHDHV

facebook.com/RoyalHaskoningDHV
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Dank voor jullie aandacht en bijdrage!
Janine Leeuwis en Jos Schild
janine.leeuwis@rhdhv.com en jos.schild@rhdhv.com
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