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PUBLIEKE COMMITMENT CO2-PRESTATIELADDER

Aveco de Bondt neemt deel aan een tweetal publieke initiatieven die hieronder kort worden
toegelicht.
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DUURZAAM GWW

Samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten gericht
op het duurzamer maken van de Spoor-, Grond-, Weg en Waterbouw.
De Green Deal 2.0 is ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector. De ondertekening vond
plaats tijdens de Infratech op 17 januari 2017. Een tweede ondertekening heeft plaatsgevonden
27 november 2017.
Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid
en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030
50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2-reductie te bewerkstelligen
in 2020 van 20% t.o.v. 1990.
Algemeen Directeur Gerald Paalman heeft op 16 mei 2018, namens Aveco de Bondt de Green
Deal Aanpak Duurzaam GWW 2.0 getekend. De ondertekening vond plaats tijdens het door
CROW georganiseerde Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren. De Aanpak Greendeal
wordt proactief ingezet in verschillende tenders. Voor meer informatie over duurzaam GWW,
zie www.duurzaamgww.nl.
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Betonakkoord

Eén keer in de zoveel tijd komen bijzondere kansen voorbij dankzij een samenloop van
omstandigheden. Een samenwerkingsverband van publieke en private partijen ziet zo'n kans om
de betonketen verder te verduurzamen en er als keten sterker uit te komen middels een
Betonakkoord. Een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector, enigszins
vergelijkbaar met het Energieakkoord.
Speerpunten zijn CO2-reductie, circulariteit, biodiversiteit en sociale aspecten. De betonsector
heeft een interessante propositie voor de BV Nederland; kosteneffectief een significant positieve
maatschappelijke impact realiseren door innovaties, kennis en de wil tot samenwerking.
Voor meer informatie over het Betonakkoord zie betonakkoord.nl.
De heer Wilfried van der Meer heeft op 10 juli 2018 namens VolkerWessels het Betonakkoord
getekend. Aveco de Bondt is daarmee, als onderdeel van VolkerWessels, ook gecommitteerd
aan het akkoord. Primum heeft binnen VolkerWessels een actieve rol in het opzetten en
monitoren van relevante KPI’s en draagt daarmee bij aan het verduurzamen van de betonketen.
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