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Introductie 
Buyer Group zero emissie bouwmaterieel (ZEB)



Aanleiding en ontstaan
• Jaarlijkse emissies mobiele werktuigen: ruim 2 Megaton 

CO2, 9% van totale NOx, 9% van totale fijnstofuitstoot
• Ontstaan in samenwerking met Transitiepad Weg-, Dijk-

en Spoormaterieel (WDSM)
– Onderdeel van IenW Strategie Klimaatneutrale en Circulaire 

Infrastructuurprojecten (KCI)
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Buyer Group ZEB



Buyer Group ZEB

Ambitie
• Stimuleren gebruik en ontwikkeling van zero 

emissiebouwmaterieel op de bouwplaats via 
inkoopbeleid
– Publieke opdrachtgevers:
– Wisselen kennis uit

• Delen van ervaringen en voorbeelden uit projecten
• Onderling stimuleren van het toepassen van instrumenten

– Ontwikkelen een gemeenschappelijke koers t.a.v. 
emissieloos uitvragen (leidende principes) en zetten 
zo een helder toekomstperspectief neer voor de 
markt

– In nauwe samenwerking met het Transitiepad Weg-
Dijk- en Spoormaterieel (WDSM) (marktvisie)

Mourik Infra B.V.

Van Oord B.V.



Deelnemers kerngroep – Buyer Group ZEB

Kader Richtlijn Water



Deelnemers klankbordgroep – Buyer Group ZEB



Handreiking
Buyer Group zero emissie bouwmaterieel (ZEB)



Aanleiding van de Handreiking

• De ontwikkeling van ZE bouwmaterieel 
gaat heel snel

• Het Transitiepad WDSM ontwikkelt de 
marktvisie

• In afwachting van deze marktvisie, heeft 
de Buyer Group deze Handreiking 
ontwikkeld om een eerste overzicht te 
geven van wat er beschikbaar gekomen is 
aan praktijkmateriaal ter inspiratie



De Handreiking ZEB

• Inspiratiedocument voor publieke 
opdrachtgevers

• Eerste overzicht van de instrumenten die 
opdrachtgevers in hun aanbesteding kunnen 
inzetten om ZEB te stimuleren

• 36 Praktijkvoorbeelden (‘best practices’) van 
verschillende (soorten) opdrachtgevers waarin 
ZEB onderdeel was van de aanbesteding als 
gunningscriterium en/of contractvoorwaarde

Inspireren � kennisniveau verhogen � vertaalslag 
naar de praktijk

Streven is om dit elk jaar te updaten en dit te 
koppelen aan het Transitiepad WDSM



De Handreiking ZEB in beeld

1. Inleiding
• Context
• Doel
• Scope

2. Aandachtspunten
• Energie-infra
• Beschikbaarheid 

materieel
• Financiën

3. Instrumenten
MKI | CO2-prestatieladder
AERIUS | EU emissienormen
Opgave inzet bouwmaterieel
Plan van Aanpak | Open post
Het Nieuwe Draaien

4. Inkoop
• Inkoopbeleid
• Schaalvergroting
• Marktconsultatie
• Uniformiteit
• Monitoring

5. Praktijk-
voorbeelden



De Handreiking ZEB in beeld - Instrumenten



De Handreiking ZEB in beeld - Referentieprojecten



Praktijkvoorbeeld: Sterke Lekdijk – De Stichtse Rijnlanden



Praktijkvoorbeeld: Sterke Lekdijk – De Stichtse Rijnlanden

Handreiking – Bijlage 29



Het vervolg van de Handreiking

• Doel: eind 2022 een geupdate versie
• Meer sturing voor opdrachtgevers d.m.v. beslisbomen
• Type opdrachtgever, type project, contractduur

• Nog meer praktijkervaringen inventariseren

• Publicatie binnenkort!



Binnenkort lanceren we de Handreiking ZEB en de andere resultaten van de Buyer Group. Houd 
hiervoor de website van de Buyer Group in de gaten: link

Heb je zelf een emissieloze aanbesteding waar wij van kunnen leren?
Heb je opmerkingen of vragen over de handreiking. 
Graag krijgen we feedback tbv de nieuwe versie.

Neem dan contact op met het secretariaat: BuyerGroupZEB@rws.nl

Meer weten over de Handreiking of de Buyer Group?

https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups/buyer-group-zero-emissie-bouwmaterieel
mailto:BuyerGroupZEB@rws.nl

