Verslag online-kennismiddag Duurzaamheid in (rijks)infraprojecten, 4 juni 2020
Introductie en welkom
De ambitie vanuit het Klimaatakkoord is helder: in 2030 werkt de Rijksoverheid klimaat- en energieneutraal, wordt de helft minder primaire grondstoffen verbruikt en worden infrastructuurprojecten
klimaatneutraal en circulair aanbesteed. Dat is natuurlijk best spannend. Want verduurzamen: hoe doe
je dat precies? Welke afwegingen maak je daarbij? En wat zijn de dilemma’s en uitdagingen waar je
tegenaan loopt? In diverse projecten is inmiddels ervaring opgedaan met het toepassen van
duurzaamheid en circulariteit in afwegings- en besluitvormingsprocessen. Tijdens deze onlinekennismiddag is zijn diverse ontwikkelingen en praktijkervaringen gedeeld. Met een poll is
geïnventariseerd waar deelnemers werken.
Anders, namelijk …
o
o
o

Adviesbureau
Staatsbosbeheer
ProRail

Ter introductie gaat Ireen Röling, beleidsadviseur duurzame
infrastructuur bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(IenW), in op de noodzaak van het verduurzamen van
infrastructuur in alle projectfasen van strategie via
planprocessen tot realisatie. Tijdens deze kennismiddag staan
de rol, kennis en ervaring van IPM-rolhouders in MIRT-projecten
centraal.

De verschillende presentaties kunt u vinden op het leerplatformMirt.
Strategie klimaatneutrale en circulaire projecten
Tijdens een korte plenaire presentatie geeft Frederieke Knopperts, programmamanager bij RWS, een
toelichting op de recent ontwikkelde Strategie klimaatneutrale en circulaire projecten. Naast
achtergronden, doelen, aanpak legt ze aan de hand van transitiepaden uit op welke wijze RWS en
ProRail in hun aanleg- en onderhoudsprojecten tot CO2-reductie komen.

Deelsessie 1 – Transitiepad duurzame wegverhardingen
Ron Peddemors vertelt over zijn opgave en ervaringen als programmamanager Transitie Duurzame
Wegverharding bij RWS. Met de transitie duurzame wegverharding geeft Rijkswaterstaat invulling aan
de ambitie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in 2030 klimaatneutraal en circulair
te werken in de keten van wegverharding. Hierin zoekt Rijkswaterstaat de samenwerking met andere
wegbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen. Ron deelt zijn aanpak en ervaringen tot nu toe
en gaat graag met de aanwezigen in gesprek over de “hobbels” en kansen die we zien om echt
duurzaam te gaan werken. Belangrijk les en waarschuwing is dat het lang duurt voordat innovaties in

productie en planprocessen gestandaardiseerd zijn. Hieronder een impressie van deelnemersvragen
n.a.v. de presentatie.








Zijn mengsels ook relevant in licht klimaatadaptatie?
Hoe verbinden jullie het testen én toepassen van innovaties (koplopers) aan projecten van de
opdrachtgever? Hoe krijg je gevalideerde mengsels zo snel mogelijk in het productieproces.?
Delen jullie ervaringen van marktpartijen en opdrachtgevers, bijvoorbeeld in leerruimtes?
Hoe zou de beleidskern je kunnen helpen bij het bereiken van je doel?
Hoe realiseren jullie dat opgedane kennis wordt gedeeld (patenten en concurrentievoordeel)
Wil je materiaalgebruik onderbrengen in het planvormingsproces?
Denk je dat we de doelen voor 2030 gaan halen?

Deelsessie 2 – Grebbedijk circulair
Marten Hoeksema, technisch manager bij Waterschap Vallei & Veluwe, vertelt over zijn ervaringen
met duurzaamheid in de verkenningsfase van het project Dijkversterking Grebbedijk. Welke opdracht
kreeg hij mee, hoe heeft hij het aangepakt, welke plaats kreeg duurzaamheid bij de trechtering naar
het voorkeursalternatief en hoe draagt hij zorg voor borging naar de volgende planvormingsfase. Ook
de rol van Commissie m.e.r. en het ontwikkelde tool Circulaire Peiler komen ter sprake. In deze
deelsessie kwamen enkele belangrijke inzichten naar voren:



De toepassing van de 8 circulaire ontwerpprincipes uit de Handreiking verduurzaming MIRT helpt
om invulling te geven aan circulariteit.
Het gebruik van de Circulaire Peiler heeft op transparante wijze ook die onderbouwing geleverd,
die je op basis van onderbuik/boerenverstand kan verwachten.

Handreiking verduurzaming MIRT
Tijdens een kort plenair intermezzo laat Henriette Stoop, adviseur duurzaamheid bij RWS zien dat de
Handreiking verduurzaming MIRT is geactualiseerd en gemoderniseerd. Het document is als interactief
PDF-document beschikbaar. Naast korte toelichting op achtergronden bevat de handreiking voor de

verschillende thema’s richtinggevende opdrachtformuleringen, toelichting op het belang voor het
MIRT en concrete voorbeelden. De nieuwe handreiking is te vinden op de website van het Leerplatform
MIRT beschikbaar. Met twee interactieve polls is bekendheid met en de mening over de handreiking
geïnventariseerd.

https://leerplatformmirt.nl/over-mirt/handreikingen/handreiking-verduurzaming-mirt/

Deelsessie 3 – Afsluitdijk
Martijn Lommers, inkoper, contractmanager en adviseur duurzaamheid bij RWS, vertelt over zijn
ervaringen met duurzaamheid in realisatievoorbereiding- en contractfase bij het project Afsluitdijk.
Van planvorming naar uitvoering: hoe wordt en blijft duurzaamheid onderdeel van een project richting
uitvoering, wat was de ambitie, waar is het project tegenaan gelopen en wat ging vloeiend? Hij
bespreekt onderwerpen zoals EMVI, DuboCalc, CO2-prestatieladder en LCA. Hieronder een indruk van
de belangrijkste lessen uit zijn praktijk.





Als je duurzaamheid in realisatiefase belangrijk vindt, schrijf dat op in je contract en maak het
concreet (bijv. met DuboCalc /MKI)
Maak duurzaamheid integraal onderdeel van de bedrijfsvoering in realisatiefase.
Heb als opdrachtgever aandacht voor duurzaamheid in realisatiefase: Zit er bovenop, voer toetsen
uit bij opdrachtnemer
Hou ’t simpel. Markt weet steeds beter gebruik te maken van DuboCalc/MKI. Dus het werkt

Deelsessie 4 – N33 en Friese bruggen
Bert van der Meulen, projectmanager bij RWS, vertelt over zijn ervaringen met duurzaamheid in de
verkenning van het project verdubbeling N33 en verkenning project Friese bruggen. Bij de N33 was
vanaf de start de ambitie om de N33 een ‘icoonproject’ van duurzaamheid te maken. En vanuit de
grootste financier van dit project, de provincie Groningen, een absolute voorwaarde voor financiering.
Wat betekende dit voor het project, hoe is dit aangepakt, wat is de rol van de provincie en
Rijkswaterstaat hierbij geweest? En welke lessen zijn er getrokken en toegepast bij een nieuw project

Verkenning Friese bruggen. Hieronder enkele bespreek- en leerpunten naar aanleiding van de
presentatie van Bert.







Er bestaat een 'confetti-aanpak' en een 'gebaande paden aanpak'. Beide hebben voor- en nadelen.
Binnen de groep was er een flinke groep die liever de 'confettimethode' gebruikt.
Als je de landelijke doelstellingen wil halen dan moet je wel op het randje gaan zitten, risico’s
nemen en veranderingen (bijv. in scope) weten aan te gaan. Anders loop je later bij de uitvoering
achter de feiten aan.
Alle ketenpartners zijn nodig om duurzame keuze te maken. Daar zijn structuur en structurele
keuzes voor nodig.
Duurzaamheid is van iedereen in een project. Maak je dan juist wel of niet één iemand (of een
team) ‘verantwoordelijk’ in je totale projectteam?
Hoe verhouden de (gestructureerde) Handreiking verduurzaming MIRT en de wens om toch ook
‘confetti-vrijheid' te hebben zich met elkaar?

Sprekerspanel
Na een kort pauze ging Winfried in gesprek met de sprekers van
de deelsessies, waarbij een poll is gehouden over een aantal
lessen en aanbevelingen (take-home messages) in de poll gezet.

Afsluiting
Tenslotte blikt Ireen Röling terug op de gedeelde lessen en
ervaringen en roept zij op om dilemma's rond duurzaamheid
waar nodig ook omhoog te brengen naar opdrachtgevers of de
beleidskern dan wel andere kennisdragers (bijv. deelnemers aan
deze bijeenkomst) een hulpvraag te stellen. Ter afsluiting
worden alle deelnemers bedankt voor hun bijdragen en krijgen
sprekers een kleine digitale attenties uitgereikt.

