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Dit is DGWW2030
• Sectorbreed kennisplatform

van alle overheidspartijen, 
ingenieursbureaus en 
aannemers in de infra;

• Thuisbasis van de Aanpak Duurzaam GWW en het 
instrumentarium;

• Onmisbare schakel tussen Klimaat- en Schone Lucht Akkoord 
(KCI en SEB) en de decentrale praktijk;

• Initiatiefnemer van het uniforme, landelijke Dashboard 
Monitoring DGWW2030.



Kennisplatform – wat heb je eraan?
• Kosteloze toegang voor alle gemeenten is geregeld dankzij 

het Fonds Fysieke Leefomgeving;
• Ondersteuning van regionale samenwerkingen (zoals 

Indusa (Brabant), Groene Metropoolregio (Arnhem/Nijmegen), 
Infra Future Labs (Overijssel));

• Deelname aan CoP’s, zoals Expertpool 
Duurzaam Inkopen, CoP Gemeenten 
DGWW via Stadswerk, …

• Constructief, sectorbreed overleg over instrumenten als 
DuboCalc (MKI), Omgevingswijzer, Ambitieweb.



Aanpak DGWW – wat heb je eraan?
• Vier vertrouwde instrumenten: 

Omgevingswijzer; Ambitieweb; 
DuboCalc; CO2-prestatieladder.

• Webbased Ambitieweb;
• Startpakket Aanpak DGWW.



KCI en SEB
wat heb je eraan?
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Doel: Inzicht krijgen in jaarlijkse 
voortgang van de verduurzaming 
van GWW-projecten. 
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Doel: Inzicht krijgen in jaarlijkse 
voortgang van de verduurzaming 
van GWW-projecten. 



KPI Te berekenen Inhoud Klimaatdasboard Duurzaam GWW

1 Broeikasgassen –
CO2-equivalenten

CO2-equivalenten totaal project (A 
t/m D) en de jaaruitstoot (CO2-

Prestatieladder)

Broeikasgassen die vrijkomen bij de aanleg, het onderhoud, de sloop en 
recycling van projecten voor de volledige levensduur (voorcalculatie) en 
per jaar (gerealiseerde projecten = nacalculatie).

2 MKI - Euro MKI-waarde totale project 
(A t/m D)

MKI-waarde die ontstaat bij de aanleg, het onderhoud, de sloop en 
recycling van projecten.

3 Circulariteit - %kg

Input % kg primair, secundair en 
hernieuwbare materialen.

Output % kg op basis re-use, 
recycle en storten

Hoeveelheden van inputstromen bij de aanleg, het onderhoud, de sloop 
en recycling van projecten. Deze zijn te onderscheiden als primair, 
secundair en hernieuwbare materialen. 
Hoeveelheden van outputstromen bij de aanleg, het onderhoud, de 
sloop en recycling van projecten. Deze zijn te onderscheiden door in Re-
use (hergebruik) en Recycle – hoogwaardig, Recycle – laagwaardig  en 
storten. 

4 NOx – Brandstof 
materieel

Verbruik fossiele brandstof 
transport en draaiuren

Fossiele brandstoffen die gebruikt worden door materieel inzet tijdens de 
aanleg, het onderhoud en sloop projecten worden omgerekend naar 
NOx-en.

5 Energieverbruik -
kWh

Verbruik van kWh per jaar van de 
installaties

Hoeveelheid kWh verbruikt per jaar door inzet installaties (OVL, VRI, 
gemalen, etc.).

6 Biodiversiteit –
score Ambitieweb

Score op ecologie en biodiversiteit 
uit het Ambitieweb

Gemiddelde ‘Ambitieweb’-score (tussen 0 en 3) van alle projecten (waar 
een Ambitieweb sessie is uitgevoerd) op ecologische structuur en 
biodiversiteit. 

Definitie KPI’s



DuboCalc Excel PowerBI

Per project wordt de data van de aannemer omgezet naar een object in DuboCalc waarna 
berekeningen plaatsvinden in Excel van waarna het dashboard in PowerBI wordt gevoed.

nieuwe objecten

Invulsheet aannemer

Verzamelpunt

Dashboard Monitoring DGWW

Opzet MVP Dashboard

Opdrachtgever



Invulsheets 
aannemer

Op te leveren na oplevering project

Test met KWS is gaande bij Prov
Utrecht

Standaard object – klein project

Aangepast object – middelgroot project

Nieuw object – groot project

Een MKI uitwerking en/of een Life Cycle Assessment.



Datastroom opdrachtgever

DuboCalc Excel PowerBI

Objectenlijst Areaal

Calculatiesheet KPI’s

Input data aannemer

Inleesbestand PowerBI

Dashboard: 6 KPI’s

3 niveaus

Aansluiten op:
Projectenmodule Bouw Circulair

SKAO projectenbron etc
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Werkpakket 4: Doel een MVP bij het eind van dit jaar

A. Het ontwikkelen van het klimaatdashboard in PowerBI 
- max 6 KPI’s zoals afgesproken in WP1
- opzetten calculatie- en inputsheets cf WP2
- 3 niveaus: totaal, sector, individuele organisatie

B. Nulmeting voor de koplopers:
- Objectenlijst samenstellen – max 20 per organisatie
- DuboCalc per object uitwerken
- Areaal data nulmeting inlezen

C. Concept Dashboard 
- technische test: systeem, performance en load test
- gebruikers test: projectdata 2021 invoeren
- referentjaar (nulmeting) en projectendashboard 2021

1. Nulmeting: 
- vaststellen referentiejaar
- vaststellen objectenlijst (20-80 

regel)
- inrichten calculcatiesheet in 

Excel
2. Invulsheets aannemer vaststellen

3. Projecten 2021 invoeren

STAPPENPLAN:

Planning: MVP eind 2022



Meedoen?
• Ga naar www.duurzaamgww.nl;
• Meld je aan – zonder verplichtingen;
• Ontvang regelmatig updates;
• Check de Communities, het Startpakket, het Webbased

Ambitieweb en het Dashboard Monitoring;
• Ben je of ken je een samenwerking? Mail naar 

info@duurzaamgww.nl – dan komen wij in actie!

6 oktober 2022, Joost Fijneman, CROW

http://www.duurzaamgww.nl/
mailto:info@duurzaamgww.nl

