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Onderwerp
Green Deal Duurzaam GWW 2.0 en Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Bijlagen
1.
Ledenbrief Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen / Green Deal
Duurzaam GWW 2.0
Kennisnemen van
De afspraken vanuit de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 en het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen.

Inleiding
Op 8 december 2016 heeft de Unie namens de waterschappen het Manifest Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Waterschappen kopen per jaar voor bijna 2 miljard euro
in. Bij de inkoop van producten en diensten wordt rekening gehouden met het effect op mensen,
milieu en welvaart. Door als waterschappen met andere overheden hierin samen te werken wordt de
markt gestimuleerd om duurzame producten en diensten te ontwikkelen.
Op 17 januari 2017 ondertekenden de waterschappen de Green Deal Duurzaam Grond Water- en
Wegenbouw (Duurzaam GWW) 2.0. Met de nieuwe Green Deal Duurzaam GWW 2.0 spreken de
betrokken partijen af om in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW toe te
passen in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud. Medeondertekenaars van de
Green Deal Duurzaam GWW zijn o.a. overheden, aannemers, adviesbureaus en toeleveranciers.
Bestedingen gericht op GWW vormen het grootste deel van de inkoop van waterschappen. De
Aanpak Duurzaam GWW is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten een
plaats te geven en te koppelen aan de eigen organisatiedoelen voor duurzaamheid. De
duurzaamheidsdoelen van ons waterschap krijgen vanaf het eerste moment dat een project ontstaat
aandacht. Dit resulteert uiteindelijk in een maatschappelijk verantwoorde aanbesteding volgens de
principes van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
In het Manifest MVI en de Green deal Duurzaam GWW 2.0 is afgesproken dat ieder waterschap een
actieplan voor beide instrumenten opstelt. Met deze actieplannen beschrijft ons waterschap hoe we
beide instrumenten gaan implementeren in de werkprocessen.

Kernboodschap
Het waterschap heeft in zijn missie beschreven dat het op een duurzame wijze uitvoering wil geven
aan zijn taken. Met het inzetten van het instrument ‘Manifest Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen’ en het instrument ‘Duurzaam GWW’ geeft het waterschap invulling aan deze missie en
levert het een belangrijke bijdrage aan het behalen van de doelen van het duurzaamheidsbeleid.

Vervolg
Vanuit de afspraken gaat Noorderzijlvest met de actieplannen aan de slag om beide instrumenten te
implementeren binnen de werkprocessen van het waterschap. Hierbij gaat het voornamelijk om de
toepassing van beide instrumenten, vanaf de planvormingsfase, binnen de projecten die de komende
jaren in uitvoering worden gebracht. Voor de kennisuitwisseling vindt er samenwerking plaats met
de waterschappen in Noord-Nederland.

