AGENDA PLATFORMBIJEENKOMST
PLATFORMBIJEENKOMST BEHEER EN ONDERHOUD
PLATFORMBIJEENKOMST DUURZAAMHEID
PLATFORMBIJEENKOMST TUNNELS EN VEILIGHEID

Datum

:

20 januari 2021

Tijdstip

:

10:00 – 12:00 uur

Locatie

:

Lekker vanuit huis via Teams

Inleiding
Deze bijeenkomst betreft een bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud in samenwerking met het
platform Duurzaamheid. Eveneens zijn uitgenodigd de leden van het platform Tunnels en veiligheid.
Duurzaamheid tijdens de beheer- en onderhoudsfase
Tijdens deze bijeenkomst staat het onderwerp duurzaamheid centraal, omdat de leden van het platform
hebben aangegeven meer te willen weten over duurzaamheid in relatie tot het beheren en onderhouden van
tunnels. Er zal o.a. worden teruggeblikt op dat wat het platform Duurzaamheid in 2020 heeft bereikt. Ook
wordt u geïnformeerd over de plannen voor 2021 op het gebied van circulariteit. Een interactief gedeelte zal
uiteraard ook onderdeel zijn van deze gezamenlijke platformbijeenkomst.
Heeft u zich nog niet aangemeld, dat kan alsnog! Stuur de uitnodiging ook door naar een ieder waarvoor u
denkt dat het interessant kan zijn.

Groet en tot 20 januari !!
Hans Janssens, Onno Sminia en Karin Clement
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Agendapunt

Onderwerp

Tijd

1

“Online inloop” en testen van de techniek

09:45

2

Opening en toelichting bijeenkomst

10:00

Welkom door Hans Janssens, platform coördinator Beheer en onderhoud COB
3

Een terugblik op het platform Beheer en onderhoud door Hans Janssens

10:15

Opgeleverde producten:
- Ken je tunnel
- Van boekenkast naar digitaal
- Van realisatie naar exploitatie

4

Over het platform Duurzaamheid

10:30

Toelichting projecten 2020
- maatregelencatalogus Energiereductie (Johan Naber)
- energiereductie van tunnelverlichting (Johan Naber)
- duurzaamheids-check up (Steven de Kruif)
- denktank (Steven de Kruif)
- 3TO (Onno Sminia)
- zomersessies Circulariteit (Esther van Eijk)
Toelichting plannen 2021 (Onno Sminia)
Programma’s Circulariteit
- samen met sector
- oogstkaart met RWS
5

Interactief gedeelte

Ca. 11:30

6

Afronding

Ca. 11:55

Door Hans Janssens
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