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Expertteam als onderdeel van platform duurzaamheid

Platform Duurzaamheid

Expertteam Duurzaamheid

Reactief ondersteunen projecten

Proactief uitvoeren SHA

Ontwikkel  programma

Maatregelen energiereductie

Verduurzaming tunnelverlichting, 
wanden en asfalt

Actieplan Circulariteit ‘22-’25

Oogstkaarten

Hergebruik

Businesscase

Leerdocument / 
Maatregelencatalogus CE

Donderdag 31 oktober



Expertteam: Is transitie van reactief naar proactief 
handelen gewenst? . . . . een korte terugblik . . . .

Donderdag 31 oktober

In 2021 weinig SHA’s of 
concrete vragen van 
projecten: 

• Dragen we bij aan 
versnelling dzh?

• Ondersteunen we de 
gewenste transitie 
voldoende?

• Bereiken we concrete 
resultaten?



Doel expertteam duurzaamheid

• Het onafhankelijke expertteam biedt hulp voor 
deze transitie in denken.

• Het expertteam Duurzaamheid verbindt 
praktijkprojecten om te hun 
duurzaamheidsaanpak te verbeteren en te 
versnellen. 

• Een breed team van kennisdragers vanuit het 
COB blijft continu kennis ontwikkelen over 
duurzaamheid en stelt zich als onafhankelijk 
adviseur op om samen versnelling te creëren. 

Netherlands: 
12 april 2022

Leidt deze aanpak tot behalen van een 
concreet doel?



Expertise Experteam

Het expertteam kan putten uit verschillende 
kennisbronnen. Het platform Duurzaamheid en de andere 
duurzaamheidsteams van het COB brengen elk hun eigen 
expertise in. Wanneer kennis niet ‘in huis’ aanwezig is, 
beschikt het COB over de juiste contacten bij andere 
tunnelprojecten en participanten om de benodigde kennis te 
vinden.

Omdat we ons expertteam en onze middelen efficiënt in willen 
zetten brengen we onze expertise in kaart, met als doel:

• Gericht en snel invulling geven aan de doelen van het 
expertteam;

• Zorgen voor verbinding op inhoud;

• Efficiënt gebruik van tijd en middelen.



SHA’s voor 2022

Voor 2022 staan vooral een aantal vervolgen 
gepland voor de Sustainable Health Analyse:

• Willemspoortunnel

• Drechttunnel

• Rupeltunnel

• Heinenoordtunnel

• Hubertustunnel

• Hemspoortunnel



Jaarplanning / Deliverables Expertteam 2022

dinsdag 17 mei 2022

Activiteit/Deliverable Door Voor

DOELSTELLING

Voorstel duurzaamheidsambitie (agenderen voor bestuursvergadering COB) William / Gioffry / Steven 31/5/22

PROCES

• Communicatieplan SHA-D Gioffry / Johan / Harry 18/5/22

• Format adviesrapport SHA Wolfgang / Steven 18/5/22

• Uitdiepen van de checklist voor drie fases:

1. nieuwbouw (casus Zuidasdok).

2. renovatie (casus PTZ tunnels).

3. beheer en onderhoud (casus ProRail).

Expertteam

(1e sessie was op 

25/2/22)

18/5/22

REVIEW nav ervaringen SHA’s algemeen

• Do’s en Don’ts voor een SHA-D Ntb Obv

ervaringen 

SHA’s 2022

• Lijst met minimaal aan te leveren documenten van de projecten die 

onderwerp zijn voor SHA

Ntb

• Lijst met beschikbare / benodigde kennis(dragers) om een SHA goed uit 

te kunnenvoeren.

Ntb

ADVIES per gehouden SHA

• Adviesrapport (kort en krachtig) per SHA Ntb Per SHA 2022

• Gespreksagenda voor advies per SHA Ntb

• Vervolgafspraken obv behoefte projectteam per SHA Ntb



Vragen van de markt

Nu 1 actuele vraag: ‘Zuidasdok tunnel’

• Via Jenny Daverveld (Covalent) is de vraag binnen gekomen om te adviseren over het 
nog te schrijven tunnelcontract. Daarbij gaat het erom hoe een en ander vereist wordt, 
maar ook hoe ambities in het contract vorm krijgen.

• Eerste verkennend gesprek heeft plaatsgevonden (Gioffry en Steven). Hoe wordt het 
aangepakt (proces)? Wat zijn de eerste mogelijkheden waaraan gedacht wordt? Wat 
zijn de ambities, ect.?

• OG had een goed gevoel over het gesprek. Afgesproken is dat een dergelijk gesprek 4x 
per jaar plaatsvindt. Nu ligt de actie bij RWS. Er zijn nog geen concrete bevindingen.



Samenvatting

Het expertteam is van 
mening dat een 
gezamenlijke doelstelling 
gaat bijdragen aan de 
transitie naar een 
duurzame tunnel: 

Voorstel voor vormgeving 
duurzaamheidsambitie 
aan bestuursvergadering 
volgt in mei 2022

Dit zal een visie voor de 
langere termijn,  
aansluitend op de 
rijksbrede ambities,  
bevatten en hoe het 
platform duurzaamheid 
daaraan bij kan dragen.  

Doelstelling 
duurzaamheid

Het expertteam bereidt 
zich voor op SHA’s die 
gaan komen in 2022 door:

Ontwikkeling van 
standaardisering 
communicatie en 
rapportage SHA’s

Verdieping van 
duurzaamheidsvragen om 
te komen tot een gedegen 
advies

Sustainable 
Health Analyse

Kennis van het 
expertteam wordt actief 
ingezet om:

Projecten te verbinden op 
het thema duurzaamheid

Ondersteuning te bieden 
voor projectteams om op 
duurzaamheid te 
versnellen

Vragen van de 
markt



Bedankt


