Aanpak Duurzaam GWW: Wegwijzer voor (weg)projecten
Het expertnetwerk Duurzaam GWW is vertegenwoordigd door
duurzaamheidsadviseurs (verenigd in NLingenieurs) om de praktische
toepassing van Duurzaam GWW concreet te maken. Aanbevolen wordt om zo
vroeg mogelijk in het project te starten met Duurzaam GWW, want daar ligt de
grootste winst.
Het doel van de wegwijzer voor (weg)projecten is een handzame werkwijze te
bieden voor een concrete uitwerking, die in de planuitwerkings- of ontwerpfase
(voorafgaand aan contractering) kan worden doorlopen. Zie hieronder het
stappenplan van deze aanpak.
1.

Analyse vraag en ambitie
Als eerste stap worden de ambities bepaald door beleidsdoelstellingen
en ambities van de organisatie te vertalen naar ambities voor het project
(met behulp van het ambitieweb).
Vóórdat ambities kunnen worden 		
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ingevuld, worden de project- en duurzaamheidsvraag geanalyseerd.

2.

Onderzoeken kansen
In deze stap worden kansen voor duurzaamheidswinst in het project 		
onderzocht, evenals het draagvlak voor deze kansen en de kans van 		
slagen.

3.

Vastleggen ambities en kansen
Nadat er inzicht is verkregen in de kansen en duurzaamheidswinst, kan
het zijn dat ambities veranderen. Het ambitieweb dient hierop dan 		
aangepast te worden. Vervolgens dienen de ambities te worden vertaald
naar meer concrete doelstellingen voor het project.

NB: stap 1, 2 en 3 kunnen (deels) gelijktijdig of iteratief plaatsvinden.

4.

Vertaalslag naar specificaties en ontwerp
Met de ambities en projectdoelstellingen voor duurzaamheid als basis
wordt gezocht naar de benodigde duurzaamheidsmaatregelen om aan
deze ambities te voldoen.

NB: stap 4 sluit aan op de kansen die onderzocht zijn in stap 2. De stappen kunnen
deels gelijktijdig plaatsvinden.
5.

Afweging en toetsen duurzaamheid
Niet alle maatregelen die in de vorige fase zijn geïnventariseerd,zullen
(financieel, technisch of bestuurlijk) haalbaar zijn of passen in de 		
doelstellingen. In deze stap vindt beoordeling en trechtering van de 		
maatregelen plaats. De maatregelen dienen te worden afgewogen tegen
de vastgelegde ambities en kansen: dragen zij bij aan de doelstellingen en
wordt er echt duurzaamheidswinst behaald?

6.

Verantwoording Duurzaamheid
In deze stap wordt de (aanzet tot) nadere uitwerking van de maatregelen
uitgevoerd: het implementeren van de duurzaamheidsmaatregelen
naar ontwerp, specificaties en de aanbestedingsdocumenten (eisen in
vraagspecificatie, gunningscriteria). Bij overdracht naar de volgende 		
projectfase worden de resultaten van de voorgaande stappen bij voorkeur
vastgelegd in een overdrachtsdocument en toegelicht.

