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Inhoud



Tijdlijn duurzaamheidsambities waterschappen

• We zijn 100% circulair

• We stoten 95% minder 
broeikasgassen uit 
t.o.v. 1990

• We gebruiken 50% minder 
primaire grondstoffen

• Onze CO2-uitstoot is t.o.v. 
1990 met 49%-55% verminderd

• We streven er naar dat onze 
infraprojecten klimaatneutraal 
en circulair zijn.

• Onze bouwprojecten zijn schoon 
en emissieloos (= 60% minder 
stikstof)

2030 20502023

We vragen in onze 
GWW projecten 
naar circulaire 

oplossingen

2021

+ overige duurzaamheidsambities zoals uit het Deltaplan biodiversiteit
+ eigen ambities waterschap!

Rood = Grondstoffenakkoord
Groen = Klimaatakkoord
Paars = programma SEB



Grenzen aan het systeem

Klimaatneutraal en circulair
Randvoorwaarde voor volhoudbaarheid waterbeheer



Waterschappen:
• kennen hun klimaatvoetafdruk
• zijn energieneutraal in 2025
• streven naar klimaatneutraliteit in 2035
• dragen bij aan klimaatneutrale regio’s
• streven naar circulaire economie in 2050
• benutten meekoppelkansen

Strategie op weg naar klimaatneutraliteit





Het verhaal van de circulaire waterschappen:



2. Duurzaam Opdrachtgeverschap





De wijze waarop het waterschap als publiek opdrachtgever ten aanzien van 
verantwoordelijkheden en duurzame ambities de interactie met de markt, intern en 
extern, vormgeeft en ten uitvoer brengt. 

(naar: prof. dr. ir. Marleen Hermans, TU Delft, Bouwkunde, RE&H. Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap, 2017)

Definitie duurzaam opdrachtgeverschap



Strategie Duurzaam opdrachtgeverschap waterschappen
Kernboodschap:

Voor de hele organisatie, zowel 
bestuurlijk als ambtelijk.

van duurzaam inkopen, naar 
duurzaam opdrachtgeverschap.



Drie pijlers:

We zijn 
transparant en 
aanspreekbaar 

op onze 
resultaten

We werken 
samen

We kiezen en 
bepalen 
ambities 
vooraf en 
handelen 
hiernaar

Pijler 1 Pijler 2 Pijler 3



• Het concretiseren van de algemene 
doelstellingen

• vertalen naar tussendoelen, 
projecten en inkoopopdrachten.

• Ambitieweb toepassen op 
verschillende niveaus en momenten

Pijler 1 Kiezen van duurzame ambities en daar naar 
handelen

0

1

2

3
Energie

Materialen

Water

Bodem

Ecologie &
biodiversiteit

Ruimtegebruik

Ruimtelijke
kwaliteit

Welzijn

Sociale
relevantie

Bereikbaarheid

Investeringen

Vestigingsklim
aat



• Duurzaam opdrachtgeverschap beleggen in de 
organisatie

• Draagvlak creëren, incl. opleiding en motivatie 
medewerkers

• Invulling geven aan lerende organisatie (PDCA)
• Inzicht geven in projecten en inkoopplanningen
• Actief en gezamenlijk benaderen van de markt
• Actief participeren in buyers groepen.

Pijler 2 We werken samen
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• Concretisering van doelstellingen naar KPI’s
• Plan voor meten en monitoren. 
• Transparantie door publicatie van deze 

monitoringsdata.

Pijler 3 We zijn transparant en monitoren resultaten



3. Circulair Assetmanagement



• Circulaire doelen en principes als 
onderdeel van assetmanagement

• Inzicht in materialengebruik
• Monitoring
• Stimuleren hergebruik

Circulair assetmanagement





Bijdrage Assets Gemiddeld Waterschap
• Ingebedde massa en milieu-impact

1. Massa [Mt]
2. Milieu-impact, MKI [M€]
3. Klimaatimpact, CO2-eq [Mt]



1. Circulaire strategie per objectcategorie

2. Opzetten materialenmonitoring:
• Uitbreiden objectenbibliotheek Dubocalc
• Materiaalstroomanalyse op jaarbasis update materiaalvoorraad
• Vertaling naar jaarlijkse milieu- en klimaateffecten

3. Faciliteren hergebruik:
• Materialenmarktplaatsen
• Materialenpaspoorten
• Integratie in assetmanagementsysteem waterschappen

Aanbevelingen



• Circulaire strategie per objectcategorie
• Concretiseren tussendoelen
• Concretisering naar KPI’s en monitoring
• Benaderen van de markt
• Participeren in buyers groepen

Samengevat:

#HOEDAN



4. Leer- en ontwikkeltraject KCAO
Klimaatneutraal en Circulair Assetmanagement & 
Opdrachtgeverschap

Vertalen NL doelen en routekaarten naar waterschapspraktijk

5 waterschapsobjecten:
• Gemalen
• Oeverconstructies
• Waterkeringen
• Persleidingen
• RWZIs

Doelgroep:
• Assetmanagers
• Objectbeheerders
• Projectleiders
• Technisch adviseurs
• Contractmanagers
• Duurzaamheidsadviseurs



Planning

September 2022 Okt/nov 2022 Jan-aug 2023 Aug-dec 2023


