
Om de ambitieuze klimaatdoelen te halen, zijn veel aanpassingen nodig in de gebouwde 
omgeving. Technisch is al heel veel mogelijk, maar innovatieve oplossingen worden 
nog onvoldoende benut door opdrachtgevers. Deze innovaties zijn er ook om uw 
gemeente klimaatbestendig te maken. Uw inwoners krijgen immers ook steeds meer 
te maken met hevige buien, hitte en droogte. Vijfenveertig procent van de gemeenten 
neemt klimaatbestendigheid al op als gunningscriterium. Bouw- en infrabedrijven 
staan klaar om in meer gevallen klimaatadaptief te bouwen. Elk bouwproject, 
van verkeersplein tot woonwijk, dat door gemeenten niet klimaatadaptief wordt 
ontwikkeld, is een gemiste kans voor tientallen jaren. 

2. Samen doorbouwen aan 
     een duurzame toekomst



Belangrijk voor uw verkiezingsprogramma:

1. Besteed duurzamer aan.  
Laat bij de gunning van projecten duurzaamheid, (energiezuinig (ver)bouwen, 

klimaatadaptief, natuurinclusief en circulair bouwen) zwaar meewegen.

Bouw- en infrabedrijven krijgen graag de kans zich in aanbestedingen echt te 

onderscheiden. 

2. Voorkom hoge projectkosten door stapeling van eisen.    
Zorg voor een goede balans tussen kosten en duurzame ambities. Maak gebruik van 

de beschikbare instrumenten om een heldere, betaalbare uitdaging op te stellen. In 

de GWW biedt de De Aanpak - Duurzaam GWW een handvat voor meer focus.

3. Zet in op vroegtijdige samenwerking met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via 
een Bouwteamconstructie. 
In de ontwerpfase liggen de grootste duurzaamheidskansen. Bouw- en infrabedrijven 

werken graag in de keten samen om tot een optimale oplossing te komen. Bijvoorbeeld 

via een bouwteam of twee fasen contract. Steeds meer overheden passen dit tot 

ieders tevredenheid toe.

4. Geef zelf het goede voorbeeld in verduurzaming.
Bouw- en infrabedrijven kunnen gemeentelijke opdrachtgevers helpen de 

energietransitie te versnellen door vol in te zetten op verduurzaming van scholen, 

instellingen en gemeentelijk vastgoed.

5. Energie-infrastructuur aanpassen.
Maak een uitvoeringsplan om de energie-infrastructuur en laadinfrastructuur klaar 

te maken voor de wijkwarmteplannen. Ga in een vroeg stadium in gesprek met de 

uitvoeringsketen over hoe je de opgave efficiënt en betaalbaar kunt uitvoeren. Bouw- 

en infrabedrijven staan klaar om de uitvoeringsplannen te realiseren.


