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Duurzaam GWW 2.0
en het (Gelderse)
Ambitieweb
Veel organisaties in de GWW-sector (Grond-, Weg- en Waterbouw) onderschrijven de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Maar hoe bepaal je wat daarvoor
nodig is? Wat wil je, wat kan je en wat ga je dan daadwerkelijk doen? Het Ambitieweb uit de Aanpak Duurzaam GWW biedt hulp.

H

et is al meer dan tien jaar geleden dat provincie
Gelderland mij vroeg om een bijdrage te leveren
aan energiebesparing bij openbare verlichting
en een langere levensduur van onze wegen en kunstwerken. Het Gelderse Klimaatprogramma deed zijn
intrede en het moest ook allemaal duurzamer. Succes!
Al snel werd mij duidelijk dat er sterke behoefte ontstond aan een afgebakende en duidelijke omschrijving
van duurzaamheid: wat verstaan we eronder en hoe
gaan we daarmee om? Hoe ga je dan aan het werk?
Duurzaam GWW bestond nog niet maar er was gelukkig
wel een enthousiaste groep praktijkmensen uit de sector
die met enige regelmaat bijeen kwam. Het toepassen

Figuur 1.
Het Ambitieweb van
de provincie
Gelderland om snel
en gestructureerd te
bepalen hoe je een
bijdrage kan leveren.
De cijfers (1, 2 en 3)
geven de ambitieniveaus aan: goed,
beter, best.
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van duurzaamheid viel daar op zijn plek en er ontstond
een eensgezindheid over de definitie ervan en de onderwerpen die daarbij van belang waren.
Zo werd de Aanpak Duurzaam GWW ontworpen. Ik
vond het enorm plezierig dat ik mocht meedenken over
dit onderwerp. Met de Aanpak kon ik eindelijk concrete
stappen zetten in mijn brede en weinig gedefinieerde
opdracht. Het grote avontuur kon beginnen. De eerste
stap bij aanvang van ieder project werd het inventariseren van de duurzame kansen en mogelijkheden. En voor
mij was daarbij het Ambitieweb (zie figuur 1) het mooiste instrument uit de Aanpak om toe te passen. Het
Ambitieweb beschrijft twaalf thema’s die voor ons de
definitie geven van duurzaamheid. Natuurlijk hebben
we de beschrijvingen van die thema’s aangepast aan
onze Gelders beleid en sommige namen van thema’s
hebben we voor de herkenbaarheid aangepast. Het thema welzijn noemen we in Gelderland gezonde en veilige
leefomgeving en het thema ecologie heet biodiversiteit.
Naast het benoemen van de thema’s behandelt het Ambitieweb ook de ambities per thema: wat wil je bereiken
en wat zijn je doelstellingen?
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