11. Sector- en keteninitiatieven
11.1 Inventarisatie en deelname aan sector- en keteninitiatieven (1.D.1 / 2.D.1)
Hieronder wordt een overzicht gegeven van initiatieven die, direct of indirect, te maken hebben
met CO2-reductie of een relatie hebben met onderwerpen als duurzaamheid, MVO, cradle to
cradle, life cycle management, duurzaam aanbesteden, etc. die in belangrijke mate verband
houden met de projectenportefeuille van DRC. Tevens wordt weergegeven aan welke van deze
initiatieven DRC deelneemt.
ProRail

ProRail is de grondlegger van de CO2-prestatieladder
en staat sinds 2015 op trede 5.
In 2010 heeft ProRail in samenwerking met Ecofys een
ketenanalyse opgesteld over bovenleidingportalen.
In juli 2014 heeft ProRail een Dominantie-analyse van
CO2-uitstoters in de keten gepubliceerd, waaruit blijkt
dat o.a. de productie portalen en rijdraad hoog scoren.
ProRail neemt deel aan diverse initiatieven, zoals:
 Duurzaam spoor 2016-2030.
 Green Deal Duurzaam GWW 2.0. De ambitie hierbij
is dat duurzaamheid in 2020 volledig geïntegreerd
is in de werkwijze bij spoor- , grond-, water- en
wegenbouwprojecten. ProRail introduceert het
werkpakket ‘Duurzaamheid’ in een aantal
contracten.
 Ambitieweb spoor

SKAO
Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen
beheert de CO2-Prestatieladder
waarmee leveranciers worden
beoordeeld op hun inspanningen om
CO2-uitstoot te beperken.

CO2 emissievoortgangsrapportage

DRC neemt actief deel aan de CO2-prestatieladder
door het behalen van niveau 5.
Doel:
- Bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
- Fictieve korting bij aanbestedingen.
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Nederland CO2 Neutraal
Werken aan CO2-reductie kan ook
leuk zijn! Dat is de boodschap die de
oprichters van het initiatief
Nederland CO2 Neutraal haar
deelnemers wil meegeven. Het doel
achter het initiatief is het actief
informeren en betrekken van
bedrijven bij de verschillende
mogelijkheden om CO2-reductie te
bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen
gerealiseerd door het verstrekken
van informatie, maar ook door het
organiseren van bijeenkomsten.
Duurzame leverancier
De Duurzame Leverancier is het
platform voor organisaties die
investeren in duurzaamheid.
Het initiatief helpt leveranciers bij de
opzet van een duurzame
bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij
het vinden van duurzame
leveranciers.
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DRC neemt deel aan diverse bijeenkomsten/seminars.

DRC is op dit moment geen lid van de Duurzame
Leverancier, maar houdt zichzelf wel op de hoogte van
ontwikkelingen.
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11.2 Eigen sector-/keteninitiatief: Green Rail - Duurzaam ontwerpen (2.D.2 / 3.D.1)
DRC is in 2014 een keteninitiatief gestart met Logitech met als doel om onze ontwerpprocessen
en –producten nog beter op elkaar aan te laten sluiten om zo te komen tot slimmere,
CO2 bewuste en CO2 besparende integrale ontwerpen.
In 2015 hebben Nexus Rail (voormalig Verebus) en Two-B zich ook aangesloten bij het initiatief.
Vanuit diverse invalshoeken is gekeken naar de mogelijkheid voor het opzetten van een
methodiek waarbij keuzes in het ontwerpproces kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk worden
gemaakt. Het doel was om de methodiek in te zetten voor gezamenlijke projecten waarbij
varianten worden afgewogen, die beter scoren als het gaat om CO2 reductie-eisen.
In 2016 is de ‘Rekentool CO2 varianten’ uitgebracht en toegepast op enkele (pilot) projecten.
In dit jaar is ook Apcon aangesloten bij het keteninitiatief.
Vanaf 2017 is binnen het initiatief besloten om het overlegmoment meer te benutten om kennis
en kunde ten aanzien van duurzaamheid ‘te halen’ en ons nader te laten informeren over de
ontwikkelingen. DRC heeft een aantal gastsprekers ingebracht tijdens de sessies, namelijk
EcoChain en ProRail.
In 2018 stond onder andere het ‘werkpakket duurzaamheid’ van ProRail op de agenda
(omgevingswijzer & ambitieweb) en het delen van ervaringen hieromtrent binnen de projecten.
In 2019 ligt de focus op het ‘ambitieweb spoor’ en de vertaling hiervan naar de diverse spoorse
disciplines die door de deelnemers worden vertegenwoordigd.
In 2020 zijn de volgende doelen omtrent het initiatief vastgesteld:
1. Kennis, ervaring en nieuwe inzichten delen op het gebied van toepassing duurzaamheid en
potentieel effectieve reductiemaatregelen in de projecten.
2. Zichtbaar blijven voor ProRail op het gebied van duurzaamheid en aangehaakt blijven bij de
ontwikkelingen binnen de branche.
3. Kennis, ervaring en nieuwe inzichten delen op het gebied van duurzaamheid en met name
CO2 reductie (scope 1, 2 en 3)
In 2020 heeft MV Ingenieursbureau zich ook aangesloten bij het initiatief.
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