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Aantekening: KV = klimaatverandering

Duurzaamheidstrends Duurzaamheid in de bouw Acties van bedrijven tot nu toe
Naar een (meer) 

duurzame strategie

Mileutrends, … … hebben invloed op de constructive binnen de bouw, infra 
en energie,…

Bouwbedrijven stellen ambities en toezeggingen… Een duurzaame strategie…

…technologische trends, … … vereisen KV mitigaties… …bescherming van de 
biodiversiteit, … 

…waarvan de meerderheid hoort bij KV mitigaties (scope 
1,2)

… vereist leiderschap…

…politieke trends en … … het aanpassen van gebouwen, infra and energie 
faciliteiten…

Er bestaan goede voorbeelden van brede 
duurzaamheidactiesbroad

… duurzaamheidsexpertise 
…

…sociaal-economische trend
trends…

… en het faciliteren van de transitie naar een circulaire 
economie

… Maar er is veel te winnen bij bredere actie en de integratie
van oplossingen

… en ervaren partners

Inhoudsopgave
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Duurzaamheidstrends

• Duurzaamheid omvat de noodzaak om klimaatverandering te verminderen (vermindering van de voetafdruk), aanpassing aan 
de gevolgen van klimaatverandering, verantwoord gebruik van onze hulpbrunnen en de overgang naar een circulaire economie 
en de bescherming van onze biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen 

• Duurzaamheidtrends hebben invloed op ons milieu, technologie, politiek en de samenleving en hebben overwegingen en 
passende antwoorden nodig van alle sectoren

Duurzaamheid in de 
bouw

• Speciaal in de bouwsector zal de invloed van trends ervoor zorgen dat er een steeds grotere behoefte is voor het mitigeren van 
klimaatverandering, aanpassingen, circulariteit en bescherming van de biodiversiteit. Ook zal er meer behoefte zijn voor 
geïntegreerde oplossingen over heel de bouwcyclus van gebouwen, natte en droge infrastructuur en energiefaciliteiten

Acties van  bedrijven 
tot nu toe

• Hedendaags focussen de meeste bouwbedrijven hun acties op het mitigeren van klimaatverandering (scope 1 en 2) en het 
experimenteren met circulariteit

• Kansen liggen binnen het uitbreiden van mitigerende oplossingen over de levenscyclus (scope 3), klimaatverandering 
aanpassingen, bescherming van de biodiversiteit en de integratie van duurzaamheidsoplossingen

Naar een (meer) 
duurzame strategie

• Het formuleren van een duurzame strategie helpt bouwbedrijven om alle duurzaamheidsaspecten in acht te nemen 
• Het helpt met bedrijven toekomstbestendig te maken, het ontdekken van nieuwe kansen en de financiële impact te begrijpen
• Succes vereist bouwbedrijven om de weg te wijzen

Bouwbedrijven kunnen nieuwe zakelijke kansen benutten door hun inspanningen verder uit te breiden dan het mitigeren van 
klimaatverandering (voornamelijk scope 1, 2) naar aanpassing aan de klimaatverandering, circulariteit en bescherming van de 
biodiversiteit

Managementsamenvatting
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Noot: 1) Definities zijn gebaseerd op de EU taxonomy sustainability; Bron: EC, Europa.eu

Milieugerichte duurzaamheid

Milieugerichte duurzaamheid wordt gedefinieerd als de doelstellingen om de klimaatverandering te 
verminderen en zich hieraan aan te passen, de overgang naar een circulaire economie en de bescherming van 
de biodiversiteit

Introductie
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Sociaal GovernanceMilieu

Klimaatverandering mitigatie – voorkomen of verminderen van broeikasgassen

Klimaatverandering aanpassing – anticiperen/aanpassen aan klimaatveranderingeffecten

De overgang naar een circulaire economie

Het duurzame gebruik en de bescherming van water en maritieme bronnen

Preventie en bestrijding van vervuiling

De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen
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Duurzaamheid…

Duurzaamheid zal een grote invloed hebben op het ondernemingsklimaat, omdat het voor sommigen een 
concurrentievoordeel en voor anderen een bedreiging vormt – het zal hierbij lonen om de eerste te zijn

Introductie
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… zal de komende jaren in alle 

bedrijfsstrategieën worden geïntegreerd

… kan zakelijke kansen bieden en 

industrieën hervormen

… omvat de totale milieuvoetafdruk van 

een onderneming, voorbij de eigen 

activiteiten

Bedrijven zullen verantwoordelijk worden 

gehouden voor de totale voetafdruk van up- en 

downstreamactiviteiten in verband met hun 

producten/diensten. Transparantie is de sleutel 

tot mitigeren, verminderen en uiteindelijk een 

hogere klanttevredenheid

De maatschappij verschuift naar een 

ondernemingsklimaat dat gunstig is voor 

duurzame ondernemen. In alle sectoren komen 

nieuwe winnaars, terwijl oude bedrijven die zich 

niet aanpassen minder relevant zullen worden

Duurzaamheid zal vanwege de impact op lange 

termijn geïntegreerd worden in de strategie. 

Daarom is het absoluut noodzakelijk om bij de 

formulering van de strategie vooraf over 

duurzaamheid na te denken
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Duurzame strategie

Om zich op de toekomst voor te bereiden, moeten bedrijven volledig begrijpen wat duurzaamheid inhoudt en 
hoe zij dit in hun strategie kunnen integreren, zich positioneren voor een duurzame toekomst en nieuwe 
zakelijke kansen kunnen ontdekken

Introductie
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Werk toe naar een 

(meer) duurzame 

strategie door

huidige activiteiten 

toekomstbestendig te 

maken, nieuwe

zakelijke kansen aan te 

grijpen en inzicht te 

krijgen in financiële 

gevolgen

Ontdek en leer van 

vormgevende 

duurzaamheidstrends

Onderzoek

duurzaamheidsimpact

en kansen in de bouw

• Mededingingsrecht, het naleven van de 

regels (bijv. emissiereductie)

• Vermogen om te winnen door een 

duurzaam concurrentievoordeel

• Groeiende en veranderende 

marktsegmenten door innovatieve 

duurzame oplossingen

• Nieuwe marktsegmenten door 

duurzaamheidtrends (bijv. groene 

stroom)

Evalueer huidige 

bedrijfsactiviteiten 

omtrent duurzaamheid

1 2

3

4
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Bron: UN, euronews

Het duurzaamheidsecosysteem wordt gevormd door trends binnen de domeinen van milieu, technologie, 
politiek en sociaal-economische factoren

Duurzaamheidstrends
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Duurzaamheidtrends

Milieu PolitiekTechnologie Sociaal-economisch

Stijging van de zeespiegel, 

toenemende neerslag, 

schaarse hulpbronnen en 

verlies van biodiversiteit

Duurzaamheidsverslaggeving, 

milieuvoorschriften en 

emissiedoelstellingen

Groene energietransitie en 

infrastructuur, aanpassingen 

aan de bebouwde omgeving

Duurzame investeringen, 

doelgerichte arbeidskrachten, 

ESG-procesvoering en 

klantnormen



© Monitor Deloitte The Netherlands Point of view - Duurzaamheid in de bouw

Source: KNMI, IPCC; Note: sustainability trends are further outlined in appendix

Milieutrends

Om de gevolgen van de klimaatverandering te verminderen en ons hieraan aan te passen, moeten we emissies 
verminderen, ons richten op klimaatbestendige bouw en zorgvuldiger omgaan met hulpbronnen

Duurzaamheidstrends
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Synthese

• De door de mens beïnvloede opwarming van de 
aarde leidt tot stijging van de zeespiegel (<1.2m in 
NL in 2100) en toename van neerslag in volume en 
intensiteit

• Waterbeheer en mitigerende maatregelen zijn nodig 
om droge perioden en overvloedig water tegen te 
gaan

• Natuurlijke bronnen zijn schaars, sommige raken zelfs 
uitgeput

• Klimaatverandering en de achteruitgang van de 
biodiversiteit maken deel uit van een vicieuze cirkel.

Implicatie

• Beperking van de klimaatverandering door lagere 
uitstoot

• De gevolgen van de klimaatverandering vereisen 
aanpassing van de gebouwde omgeving door 
klimaatbestendige bouw

• Schaarse niet-hernieuwbare hulpbonnen moeten 
worden hergebruikt en hernieuwbare hulpbronnen 
moeten in hoge mate beschikbaar zijn

• Biodiversiteit moet worden hersteld en beschermd
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tot 1.5°C is een 45% afname

nodig in 2030, net-zero in

2050

Op dit tempo halen we 1.5°C rond 2040, 

huidige nationale inzet is niet genoeg voor

het limiet van 1.5°C

Opwarming van de aarde
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Synthese

• De opwarming van de aarde kan worden beperkt 
door over te schakelen op een groen
energiesysteem (net-zero uitstoot), dat bestaat uit 
groene elektronen en moleculen (waterstof)

• Het gebruik van dergelijke groene energie in alle 
sectoren wordt steeds meer opgeschaald om de 
EU-doelstellingen inzake CO2-emissiereductie te 
halen

Implicatie

• De overgang naar een groen energiesysteem vergt 
enorme investeringen om de gebouwde omgeving 
aan te passen en een groene energie-infrastructuur 
aan te leggen

• De bouw en de exploitative van groene 
energiesystemen vereisen specifieke expertise

Point of view - Duurzaamheid in de bouw

Bron: European Commission (2020) “Powering a climate neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration”“A Hydrogen Strategy for a climate neutral Europe”; team analyses;
Noot: Duurzaamheidtrends worden verder toegelicht in de Appendix

Technologische trends

De overgang naar een groen energiesysteem is een grote hefboom om de opwarming van de aarde te 
beperken, en vergt enorme investeringen in de gebouwde omgeving en de energie-infrastructuur

Duurzaamheidstrends
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~40%

Bio

Groen 
energiesysteem

2050

Fossiele moleculen

Wereld
2020

Groene elektriciteit

Fossiele elektriciteit

Europese Unie
2020

Waterstof

Warmte

Groene
moleculen

Green energy system
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Source: European Commission; Note: sustainability trends are further outlined in appendix

Politieke trends

Bedrijven worden steeds meer gedwongen om op te treden op het gebied van duurzaamheid door emissies te 
beperken en te voldoen aan doelstellingen en voorschriften van de overheid

Duurzaamheidstrends
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Synthese

• Bedrijven worden door overheidsvoorschriften 
steeds meer gedwongen te rapporteren over 
duurzaamheid

• EU legt steeds strengere doelstellingen vast om de 
CO2-uitstoot te verminderen: 55% vermindering 
tegen 2030, net-zero tegen 2050

• Steeds strenger en uitgebreider EU ETS systeem 
(CO2 prijs) en koolstofbelasting (materialen)

• EU-milieunormen (bv. stikstofgrens) die vertaald 
worden naar nationale regelgeving ter bescherming 
van mileu en biodiversiteit hebben gevolgen voor 
industrie, mobiliteit en landbouw

Implicatie

• Bedrijven worden gedwongen te voldoen aan 
doelstellingen en voorschriften van de overheid en 
moeten volgens specifieke normen verslag 
uitbrengen over duurzaamheid

• Bedrijven worden sterk gestimuleerd om hun eigen 
emissies te verminderen en bij te dragen tot de 
vermindering van hun emissies in de keten

EU CO2 uitstootdoelen (Mt CO2-eq)

0
204020101990 2000 2020 20502030

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

-55%

Uitstoot

Doelen gesteld in 2015

Doelen gesteld in 2020

Doelen steeds 

stricter
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Bron: Bloomberg; Banken.nl; Noot: Duurzaamheidtrends worden verder toegelicht in de Appendix

Sociaal-economische trends

Consumenten, investeerders, contractanten en de nieuwe generatie arbeidskrachten dwingen bedrijven 
steeds meer om hun strategie op duurzaamheid te richten

Duurzaamheidstrends
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Synthese

• Duurzaamheid gerichte investeringen groeien naar 
1/3 van de totale wereldwijde fondsen in 2024

• Vorderingen om bedrijven of overheden te dwingen
zich meer op duurzaamheid te richten worden 
vaker ingediend (door burgers en organisaties) en 
vaker gewonnen

• Meer dan 70% van de beroepsbevolking geeft aan 
te willen werken voor een duurzaam bedrijf

• Klanten en aannemers stellen hogere 
duurzaamheidsnormen alvorens ze met de 
bouwwerkzaamheden te beginnen

Implicatie

• Klanten dwingen bedrijven te investeren in
duurzame apparatuur en methodes

• Om nieuwe arbeidskrachten aan te trekken, het 
risico op rechtszaken te verkleinen en investeringen
aan te trekken, moeten bedrijven zowel in hun 
strategie als in hun merknaam de nadruk leggen op 
duurzaamheid

ESG investeringen ($t)
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Levenscyclus van de bouw en segmenten

We zullen rekening moeten houden met duurzaamheid gedurende de gehele levenscyclus van producten in de 
domeinen gebouwen, droge en natte infrastructuur en energie

Duurzaamheid in de bouw

13

Gebouwen Droge en natte infrastructuur Energie

Ontwerp, bouw en renovatie 
van de bebouwde omgeving 
en van woningen, 
nutsvoorzieningen en 
commerciële gebouwen

Ontwerp, bouw, onderhoud 
en renovatie van wegen
(auto's, fietsen, ...), civiele 
werken en 
spoorweginfrastructuur

Ontwerp, bouw en onderhoud 
van dijken, zeeweringen en 
waterkeringen, waterweg- en 
haveninfrastructuur en 
landwinning en -ontwikkeling

Ontwerp, bouw en onderhoud 
van energiecentrales en 
transport- en faciliterende 
infrastructuur

Planning Design Bouw Gebruik End of life
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Planning Design Bouw Gebruik Einde levensduur Impact

Algemeen

Gebouwen

Infra-
structuur

Droog

Nat

Energie

Point of view - Duurzaamheid in de bouw

Impact per segment

Het volume van de bouwmarkt voor natte infrastructuur en energie zal waarschijnlijk toenemen door 
maatregelen in verband met klimaatverandering, terwijl het volume in het droge infrastructuursegment stabiel 
blijft

Duurzaamheid in de bouw
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Vraag naar integrale oplossingen die van de spelers in de engineering- en bouwsector en van de klanten initiatief vergen

Meer druk van buitenaf (rechtszaken, regelgeving, talent) om de inspanningen voor duurzaamheid op te 

voeren

Hogere normen (duurzame materialen, technieken, energiesystemen)

Isolatie en nieuwe fossielvrije energiesystemen in oude gebouwen

Slim (her)gebruik van materialen en renovatie

Masterplan nodig

Huisvestingstekort oplossen met beperkte 
middelen

Beperking van nieuwe wegenprojecten als gevolg van emissiereductieregelgeving 

Noodzaak om de overgang naar elektrisch vervoer te vergemakkelijken (oplaadinfrastructuur, infrastructuur voor elektrisch openbaar 
vervoer), retrofitting

Slimme technologie en recycling als oplossingen

Vraag naar bouw en onderhoud van waterveiligheid neemt toe door veranderend klimaat Renovatie civiele 
werken (deltaplan, 
sluizen, dijken, ...)De doelstellingen inzake bescherming van de biodiversiteit vereisen gebiedsontwikkeling en -onderhoud

Vraag naar groene energieoplossingen: opwekking, distributie, opslag Hergebruik, ontmanteling 
en recycling van 
infrastructuur en 
materialen

Beperken van overlast 
veroorzakende 
energieproductie (voor 
bevolkingsbelangen)

Om verdere elektrificatie mogelijk te maken, moeten de 
elektriciteitsnetten met meer capaciteit kunnen dragen
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Source: PLanA academy, Monitor Deloitte analysis

Beperking van klimaatverandering

Beperking van de klimaatverandering kan worden gemeten in termen van directe en indirecte vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen

Duurzaamheid in de bouw

Onder beperking van de klimaatverandering vallen alle maatregelen die worden genomen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, bv. door 

vermindering van de CO2-uitstoot, gemeten in scope 1, 2 en 3

Scope 1 Scope 2 Scope 3

Directe uitstoot van middelen in 
eigendom en beheer van het 

bedrijf

Indirecte emissies door 
opwekking van aangekochte 

energie

Indirecte emissies die zich 
omhoog in de waardeketen 

voordoen

Indirecte emissies die zich 
omlaag in de waardeketen 

voordoen

• Bedrijfsfaciliteiten
• Bedrijfsvoertuigen
• Processen
• Uitrusting

• Elektriciteit
• Stoom, hitte
• Koeling

• Aangekochte goederen, diensten
• Kapitaalgoederen
• Vervoer
• Bedrijfsafval
• Zakenreizen, woon-werkverkeer

• Transport
• Proces van gekochte producten
• Gebruik van verkochte producten
• End-of-life behandeling
• Investeringen

Gebouwen
• Beschikbaarheid groene 

apparatuur
• Emitterende processen

• Groene energievoorziening
• Beperkte uitstootvrije materialen, 

bijv. cement, staal
• Groene ontwerpopties

Infrastructuur
• Beschikbaarheid groene 

apparatuur
• Emitterende processen

• Groene energievoorziening
• Beperkte uitstootvrije materialen, 

bijv. cement, staal

• Beperkt gebruik van invloed, alleen 
stimulatie elektrificatie

Energie
• Beschikbaarheid groene 

apparatuur
• Emitterende processen

• Groene energievoorziening
• Beperkte uitstootvrije materialen, 

bijv. cement, staal
• Versnellen energietransitie
• Beperkte end-of-life oplossingen

Knelpunt van de 

uitstootvermin-

dering per 

bouwsegment

Groot
Medium
Klein

(C02) uitstoot opkomende

opslagmaterialen

15Point of view - Duurzaamheid in de bouw
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Bron: Strategieen voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging – Deltares (2019)

Aanpassen aan klimaatverandering: oplossingen

Om ons aan te passen aan de stijging van de zeespiegel zijn verschillende oplossingen mogelijk, van kustbescherming tot 
migratie

Duurzaamheid in de bouw

“Gesloten” bescherming“Open” bescherming “Naar de zee” Water adaptatie

Directe
oplossing

Stormvloedkeringen, dijken, 
sedimenten, wetlands, 
vooroevers om het achterland te 
beschermen maar 
binnenkomend water toe te 
laten

Dammen, dijken, sedimenten, 
wetlands, vooroevers 
beschermen het achterland, 
delta wordt afgesloten

Eilanden voor de kustlijn 
(met/zonder golfslagkering), 
polders

Drijvende gebouwen, 
gebouwen op terpen/palen, 
landwinning en niveaustijging, 
migratie

Toegestane
stijging
zeespiegel

Huidig: +1m
Gecorrigeerd: +1-2m

+1-3m Open: +1m
Incl. blokkades: +1-3m

Flexibel (afhankelijk van 
getroffen maatregelen)

Haalbaarheid Technisch: beschikbaarheid 
materialen
Maatschappelijk: stijgende 
kosten doorlopende ophoging 
en versterkingen

Technisch: beschikbaarheid 
materialen
Maatschappelijk: stijgende 
kosten doorlopende ophoging en 
versterkingen

Technisch: veel zand, onderhoud 
kustlijn
Maatschappelijk: zeer hoge 
kosten, ecologie

Technisch: innovatieve 
bouwmethoden, bezinking 
nodig
Maatschappelijk: weerstand 
waarschijnlijk

Adaptatieniveau Voortzetting huidige strategie
Ruimte water-/dijkconstructies

Veel ruimte voor dijkconstructies Experiment nodig, kans voor 
civiele toepassingen eilanden

Keuze voor nieuwe gebouwen, 
uitdaging: bewustzijn creëren

Bouwmogelijkheden
Toenemende drastische

oplossingen

Point of view - Duurzaamheid in de bouw 16
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Drijvend

Gebouwen met hoge dichtheid, 
veerkrachtig en aanpasbaar aan 
klimaatverandering

VB: Drijvende straat Rotterdam

Point of view - Duurzaamheid in de bouw

Bron: Rotterdam.nl; Amsterdam.nl; Bouwtotaal.nl; SaveHome.nl; Philippine government; Rijkswaterstaat; National Geographic; Floating Solar

Aanpassingen aan klimaatverandering: voorbeelden

Nieuwe bouwconcepten en -methodes worden geïntroduceerd om gebouwen en infrastructuur voor te 
bereiden op klimaatverandering, waardoor nieuwe zakelijke mogelijkheden worden ontwikkeld

Duurzaamheid in de bouw

17

Gebouwen Energie

Opgehoogd

Nieuw, hoger gelegen bouwterrein 
door landaanwinning

VB: +20k huizen IJburg A’dam

Groen

Groene gebouwen vangen en
herbruiken water en warmte

VB: Sempergreen ‘Detentiedak’

Waterveiligheid

Rivier- en kustbescherming tegen 
hoogwater en neerslag

VB: RWS ‘Ruimte voor de Rivier’

Lokale productie

Kleine voetafdruk en minder 
verstoring van de 
toeleveringsketen door 
wereldwijde gebeurtenissen

VB: Recycled plastic SaveHomes

Flexiblel land 

Nieuw land gewonnen van de zee 
met flexibel gebruik en 
kustverdediging

VB: Manilla Internat. Luchthaven

Infrastructuur

Drijvend

Drijvende zonneparken 
aanpasbaar aan zeespiegelstijging

VB: Floating Solar parks

Getijdenenergie

Getijdenenergie omzetten in 
groene energie in 
golfbrekerstructuur

VB: Getijdencentrale Rance

Offshore energie

Stijgende zeespiegel en een  
veerkrachtige energieopwekking 
op zee 

VB: Prinses Amaliawindpark
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Circulair economische principes

De overgang naar een circulaire economie in de bouw vereist een grote beschikbaarheid van hernieuwbare 
hulpbronnen en herbruikbaarheid van niet-hernieuwbare hulpbronnen via een circulaire economie

Duurzaamheid in de bouw
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1. Hernieuwbaar 2. Niet-hernieuwbaar

Ongeb-
ruikte

materialen

AFVAL

Ongeb-
ruikte

materialen

AFVAL

De circulaire economie wordt gedefinieerd door twee type bronnen:

1. Hernieuwbaar
Biologische grondstoffen en hernieuwbare energie, uit natuurlijke hulpbronnen 
die niet uitgeput kunnen raken (bv. hout, biologische producten, water) -
waarvoor een grote beschikbaarheid van hulpbronnen vereist is

2. Niet-hernieuwbaar
Natuurlijke hulpbronnen uit oorspronkelijke voorraden die niet kunnen worden 
gecreëerd of geproduceerd (bijv. metalen, mineralen, fossiele brandstoffen) -
waarvoor een hoge mate van herbruikbaarheid van hulpbronnen vereist is

Circulair economische principes

• Maximale waarde halen uit middelen die in gebruik zijn 

• Maximaliseren van de circulariteit van materialen via processen, bv. hergebruik, 
reparatie, recycling en herontwerp (bv. hergebruik van windmolens van metaal 
of composiet)

Circulaire economie en de energietransitie kunnen leiden tot 

conflicterende belangen, met grote afvalstromen door groene 

energie-infrastructuur (bv. windturbinebladen of batterijmaterialen)
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Noot: (1) incl. 5% voor transport; Source: Op weg naar een klimaatneutrale infrasector in Nederland – TU Delft (2018); Hoe circulair is een zonnepaneel – TU Delft (2018); European Environment Agency; Forest Stewardship
Council (FSC); Portakabin; aannemervak.nl

Circulaire economie: voorbeelden

Overgang naar een circulaire economie in de bouw vereist hergebruik van materialen binnen en tussen 
projecten

Duurzaamheid in de bouw
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Mijnbouw Transport
Bitumen 
winning

Asfalt
productie

Bouw Gebruik Sloop Afvalproces

10% 23% 10% 42% 7%2 - 8%1 ?%

Asfalt waardeketen
(% CO2-eq per jaar)

Hergebruik van materialen vermindert de CO2-uitstoot tijdens de levensduur 
in de waardeketen (bv. minder mijnbouw- en transportemissies in de 
asfaltwaardeketen)

Gebouwen Infrastructuur

Energie

Modulaire bouw om de herbruikbaarheid en 
hulpbronnenefficiëntie van hernieuwbare en niet-
hernieuwbare materialen te vergroten

• Groei afvalmaterialen: in 2020-2030 wordt een afvalgroei verwacht van 3000% in fotovoltaïsche energie, 200% in windenergie, 600% in energieopslag/mobiliteit

• Recycling: van het geproduceerde afval kan 90% tot 100% worden gerecycled, inclusief schaarse grondstoffen 

• Circulariteit: 25-jarige levensduur van windmolen of zonnepaneel vereist vooraf nadenken over circulariteit; recycling nu vaak commercieel onaantrekkelijk

Gebruik van hernieuwbare en gerecycleerde materialen, bv. 
duurzaam FSC-hout uit bossen met de nadruk op een net-
zero impact op biodiversiteit en ecosystemen

Overgang van afvalinzameling naar "oogsten" hergebruik van 
hernieuwbare en niet-hernieuwbare bouwmaterialen in 
toekomstige bouwprojecten

Circulair

hergebruik
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Bron: Prysmiangroup.com; NK tegelwippen; bewustnieuwbouw.nl; Wageningen University; Bureau Waardenburg – Ecologie & Landschap

Biodiversiteitsbescherming: voorbeelden

De biodiversiteit in stedelijke en plattelandsgebieden kan worden vergroot door het "groen" in de steden te 
vergroten en het ecosysteem op het platteland in stand te houden en te herstellen

Duurzaamheid in de bouw
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Markerwadden

• 10,000 ha natuurherstel eilanden aanleggen

• Menselijke waarde (visserij, recreatie, zoet water) 

gehandhaafd

• Ecologische waarde nam toe door gevarieerde 

waterdieptes, windbeschuttingen, geleidelijke land-water 

overgangen

‘Wormenhotel’ 

• Verbetering van de bodemkwaliteit en de biodiversiteit in 

steden

• Zorg voor compost van organisch afval

‘NK tegelwippen’

• Vervang stoeptegels door groen

• Verlaagt stadstemperatuur, verbetert waterafvoer en 

vergroot biodiversiteit

Groene gebouwen

• Groeiend aantal stadstuinen en groen op gebouwen

• Vermindert stadstemperatuur, verbetert waterafvoer en 

vergroot biodiversiteit

Offshore windparken

• Reeds aanwezige biodiversiteit opsporen en beschermen

• Natuurlijke riffen introduceren en herstellen met behulp 

van rifbouwende soorten (bijv. oesters) of kunstmatige 

riffen bouwen die fungeren als hechtvlak en schuilplaats 

voor zeedieren

Zonneparken

• Zonneparken op voormalige landbouwgrond verbeteren 

biodiversiteit en bodemdiversiteit

• Afstand tussen panelen beïnvloedt biodiversiteit door 

schaduw

Gebouwen Infrastructuur & Energie
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Bron: Nederlandse Innovatie Monitor 2021; Note: 1) Or at all

Duurzame ambitie

14 % van de bouworganisaties geeft aan de voetafdruk niet vóór 2100 (of helemaal niet) tot net-zero te zullen 
reduceren – de sector scoort hiermee alsnog beter dan andere sectoren, maar het kan beter

Bedrijfsactie tot nu toe
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86%

14%

Logistiek

119

100%

Bouw

16

9%

77%72%

Publieke sector

25%

78%

Recreatie

75%

23%

Handel

23%22% 28%

Diensten IT

28%

91%

65

77%

Financieel

72%

37%

2223

63%

Industrie
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Landbouw/
water

55%

106144 48 47

Klimaatneutraal
voor 2100

Niet
klimaatneutraal
voor21001

Organizaties (#, Ʃ = 609)

55% van de 

organizaties

klimaatneutraal

in 2030
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Klimaatneutrale
toezeggingen

Directe
bijdrage
(scope 1, 2)

Indirecte
bijdrage
(scope 3)

Mogelijkheden

Duurzaamhe-
idstrends
leiden tot 
potentiële 
zakelijke 
kansen

Point of view - Duurzaamheid in de bouw

Bron: bedrijfwebsites

Duurzame toezeggingen

In vergelijking met andere sectoren hebben de meeste bouwbedrijven een langetermijnvisie voor duurzame 
verbintenissen - opkomende mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid creëert mogelijk nieuw zakelijk 
potentieel

Bedrijfsactie tot nu toe
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205020302020 2040

Alternatief
voedsel

Uitstootvrij
vliegen

H2

Waterstof Chemische
recycling

Plastic 
revolutie

EV ...

Selected companies
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Bron: bedrijfsjaar- en duurzaamheidsverslagen; Cobouw; 

Bedrijf

Scope 1 & 2 Scope 3

Andere initiatieven Totaal
Toezegging Ref. Y Ambitie

Vandaag
Toezegging Ambitie

Vanda
ag’201 ’15-’202 Score

• 50% reductie-intensiteit3 ’30 ’15
20 ton/€m -36% • 20% reductie-intensiteit3 ‘30 

w.r.t. ’17
• 100% duurzame energie’30
• Klimaatneutraal ’50136 kton -41%

• 25% reductie-intensiteit3 en
absoluut in’25

’19
31 ton/€m -11% • Verminderen van indirecte

emissies asfalt/beton
• Ontwikkel energieneutraal en

duurzaam asfalt’25202 kton +17%

• Net-zero ’50 -
385 ton/€m -18% • Reductie initiatieven op basis 

van impact, invloed
• Duurzame oplossingen in 

commerciële offertes973 kton -36%

• 55% reductie ’30 ’09
20 ton/€m -23%

• 55% reductie ‘30 wrt ’09
• 100% circulair ‘30
• 100% circulaire inkoop’2335 kton -27%

• 2% jaarlijkse reductie(e.g. 
12% in ’21)

‘15
15 ton/€m -22%

• Duurzame focus in koopproces
• 100% duurzaam hout
• Green Deal Circular Buying429 kton +1%

• Net-zero ’50 -
351 ton/€m +4% • Net-zero ’50

• Marktleider offshore wind5

• Nul SOx ‘50
• 80% NOx Reductie ’50589 kton -33%

• Produceer net-zero ’23
• Werk emmissievrij‘26

-
24 ton/€m -13% • Energieneutrale huizen

reduceren DS uitstoot
• 100% circulaire huizen‘23
• 100% circulair asfalt ’3043 kton -23%

• 60%-95% reductie-
intensiteit3 ’30

’18
17 ton/€m -33%

• Reduceer CO2/ton asfalt
• Uitstootvrije projecten
• 100% groene elektriciteit24 kton -9%

• 35% reductie ‘21-’25 ‘20

6 ton/€m -31% • Geen specifieke
doelen(rapporteren geen scope 
3 emmisie)

• Mik op 100% duurzaam hout
7 kton +3%

• 100% reductie ‘30 ‘19
21 ton/€m -52% • Werken met waardeketen aan 

levenscyclus en -vermindering
• Bouw 50% circulair ’30
• Afvalvrije bouwplaatsen‘3019 kton -43%

De meeste grote bouwbedrijven hebben concrete toezeggingen gedaan om hun scope 1- en scope 2-emissies 
te verminderen...

Bedrijfsactie tot nu toe
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Directe CO2-uitstoot door bedrijfsactiviteiten, 

brandstof, ingekochte elektriciteit, warmte, ...

Indirecte CO2-uitstoot Stroomopwaarts (aankoop materialen, 

activa, diensten), stroomafwaarts (vervoer, afvalverwijdering)

B
ed

ri
jf

sr
es

u
lt

aa
t

Overige scores staan 

in Appendix
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Bron: jaar- en duurzaamheidsverslagen van bedrijven; websites van bedrijven

… welke beginnen te experimenteren met verschillende op duurzaamheid gerichte initiatieven

Bedrijfsactie tot nu toe
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Bedrijf Project Bedrijf Project

Duuzame overeenkomst Amsterdam: meerjarig 
wegenonderhoudscontract met duurzaam asfalt, 
circulaire materialen en elektrische bedrijfsmiddelen 
aangedreven door groene energie

Windpark Borssele: Van Oord draagt bij aan meerdere 
offshore windparken in Borssele inclusief 
milieuvriendelijke uitzaaiing van 2400 oesters voor de 
ontwikkeling van een oesterrif op het windpark

Valley Amsterdam: groene en duurzame ontwikkeling 
van appartementen dicht bij het openbaar vervoer met 
een netto negatief energieverbruik

Aparttementen Leidsche Rijn: een van de eerste BENG-
projecten ("Bijna Energieneutrale Gebouwen") in 
Nederland, met de bouw van 121 gasloze, groene en 
energiezuinige appartementen

‘N470 geeft energie’: CO2-neutrale wegrenovatie met 
netto negatief energiegebruik, wrijvingsarm asfalt en 
opslag van opgewekte hernieuwbare zonne- en 
windenergie

Circulaire fietstunnel: een van de eerste volledig 
circulaire fietstunnels in Nederland, waardoor 
hergebruik op andere locaties of in een andere 
toepassing mogelijk is

SUREbridge Hardenberg: brugrenovatie door de 
bestaande brug te versterken met composietpanelen, 
minder materialen te gebruiken, activa te verplaatsen 
en de levensduur van de brug met 50 jaar te verlengen

Project Mijlpaal: Energie-efficiënt huis door 3D-printing 
flexibel te ontwerpen, minder beton te gebruiken en 
de bouwtijd te verkorten

‘Geo Beton’ Heiloo: spooronderdoorgang met 
duurzaam 'Geo Beton', met minstens 50% lagere CO2-
voetafdruk dan traditioneel beton en minder primair 
materiaal uit verre landen

A9 Gaasperdammerweg: aanleg, onderhoud en 
financiering van 15 km weg en 3 km tunnel met meer 
dan 5000 zonnepanelen die hernieuwbare energie 
opwekken en zo systemen en verlichting van stroom te 
voorzien

Point of view - Duurzaamheid in de bouw
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Gebouwen Infrastructuur Energie

Beperking van 
klimaatverande
ring

• Bestaande huizen 
ombouwen tot gasloze
woningen

• Ombouwen huizen tot 
emissiearme "e-home 

• Ombouwen dieselmotor 
naar groen gas

• Bouwplaats voor mobiel 
energieopslagsysteem

• Houten windturbinemasten

• Hernieuwbare waterstof uit 
windenergie op zee

Adaptatie van 
klimaatverand-
ering

• Vrijstaande huizen drijvend 
op zee 

• Drijvende huizen op 
binnenwateren

• Tijdelijke waterkering voor 
extreme overstromingen

• Regenwatercapaciteit in 
wegen zonder riolering

• Organische, afvalarme 
zonnepanelen voor elk 
oppervlak

• Groene energie uit oceaan-
en zeegolven

Circulaire
economie

• Modulair huis gebouwd van 
gerecycleerde kunststoffen

• Volledig modulair huis op 
houtbasis

• Modulaire, gerecycleerde 
kunststof wegen

• Asfaltadditief van zachte 
kunststoffen en toners

• Recyclage batterijen voor 
grote groene opslag

• Recyclage van 
composietmaterialen, bv. 
windturbinebladen

Biodiversiteit

• Modular circular green roofs 
for biodiversity

• Modular autonomous green 
city ecosystems

• Natuurlijk biodivers "levend 
golfbrekersysteem

• Biologisch en ecologisch 
verbeterend beton

• Onderzoek het leven in 
windmolenparken met 
zonne-energieboten

• Kunstmatige koolstofarme 
rif kubussen bij 
windmolenparken

Source: company websites

Start-up/scale-up ideeën

Duurzaamheid ontsluit nieuw zakelijk potentieel - startende en groeiende bouwbedrijven pionieren met 
duurzaamheidsoplossingen

Bedrijfsactie tot nu toe
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Bron: Mijngroeneloper.nl; Ballast Nedam; NOS

Case study – ‘De Groene loper’

‘De groene loper' in Maastricht is een geslaagd voorbeeld van een gecombineerd bouw-, infrastructuur- en 
energieproject met een brede focus op duurzaamheid

Bedrijfsactie tot nu toe
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Duurzaamheid focusInitiatief

Duurzame, klimaatneutrale woningen 
(1.175) en commerciële ontwikkelingen 
(30.000 m2)

5 km lang stadspark, dat fungeert als 
waterbuffer (te nat) en koelsysteem (te 
warm), waardoor het klimaatbestendiger
wordt

Sanering van sterk vervuilde gebieden en 
verbetering van de luchtkwaliteit

Biodiversiteitsimpuls met 1.800 bomen, 
bloemenweiden en 
insectenbeschermingsinitiatieven

• Beschrijving: Innovatief, duurzaam en inclusief 

masterplan voor stadsgebiedsontwikkeling

• Looptijd: 2006-2026

• Vraag: RWS, provincie Limburg, Maastricht

• Ontwikkelaars: Ballast Nedam, Laudy Bouw & 

Ontwikkeling

• Waarom bijzonder: Succesvolle publiek-private 

samenwerking, brede focus op duurzaamheid

• In 2006 namen Rijkswaterstaat, de provincie 

Limburg en de gemeente Maastricht het initiatief

voor de herontwikkeling van Maastricht-Oost, 

inclusief 5 km snelweg A2.

• Er werd gekozen voor het concept 'De groene 

loper'; de A2 werd door een dubbellaagse tunnel 

geleid en het vrijkomende gebied ontwikkelde zich 

tot een hoogwaardig stadspark en duurzame 

woningbouw en commerciële ontwikkelingen

• De tunnelinfrastructuur was klaar in 2017 en het 5 

km lange stadspark werd bovenop beplant; de 

voltooiing van het vastgoed was gepland voor 2026

• In 2020 won het project, geprezen voor 

inclusiviteit, klimaatneutraliteit, circulariteit, 

architecturale waarde en biodiversiteit, de 

prestigieuze Sustainable Residential Development 

Award
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Over het geheel genomen verschilt het volwassenheidsniveau tussen de verschillende duurzaamheidsthema's; 
de spelers in de bouw moeten hun werkterrein uitbreiden en kansen grijpen om initiatieven in de hele 
levenscyclus te integreren

Bedrijfsactie tot nu toe
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Planning Design Bouw Gebruik Einde van levensduur

Beperking van 
klimaatverander
ing

Adaptatie van 
klimaatverander
ing

Circulaire
economie

Biodiversiteit

Scope 1 and 2 

uitstootreductie Scope 1, 2, 3 

uitstootreductie

Initiatieftypes

Scope 3 

uitstootreductie

Scope 3 

uitstootreductie

("Master"-)planning 

voor nieuwe 

klimaatomstandighe-

den en 

milieuregelgeving

Experimenteel ontwerp en bouw van 

klimaatbestendige gebouwen, 

infrastructuur en energie

Kleinschalige

proefprojecten

Circulariteit gebruik bouwmaterialen
Circulariteit gebruik

bouwmaterialen

Gebiedsontwikkeling

Onderhoud

Kleinschalige

projecten

Verzadigd

Opkomend
Nieuw

Beperkt 

geïntegreerd 

in de gehele 

levenscyclus 

van de bouw
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Bouwbedrijven moeten duurzaamheid in hun strategie integreren om hun bedrijf toekomstbestendig te maken 
en nieuwe zakelijke kansen te grijpen die voortvloeien uit duurzaamheidstrends

Naar een duurzamere strategie
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• Integreer duurzaamheid in uw strategie voor een toekomstbestendig bedrijf

- Begrijpen wat er verwacht wordt op het gebied van regelgeving, rapportage, verwachtingen van klanten, ...

- De impact van duurzaamheid op de huidige marktsegmenten en op het concurrentielandschap beoordelen

- Overwegen welke rol te spelen in een duurzame toekomst met betrekking tot de beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering, de circulaire economie en de bescherming van de biodiversiteit

Ontdek nieuwe zakelijke kansen die voortkomen uit duurzaamheidstrends

- Verkennen van groeiende en veranderende marktsegmenten voor gebouwen, infrastructuur en energie

- Betreden van nieuwe marktsegmenten door innovatieve duurzame oplossingen

De financiële gevolgen beoordelen

- Beoordeel de impact op investeringen en kapitaaluitgaven voor de delta tussen ESG 'as is' en ESG 'to be’

- Begrijp de 'value at risk' als u niets doet (due diligence)
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Om hun activiteiten met succes op de toekomst voor te bereiden en kansen te grijpen, moeten spelers in de 
bouwsector de keuze maken om het voortouw te nemen 

Naar een duurzamere strategie

31

Strategische keuzes

Volg de rest Neem de leiding

Ambitie Duurzaamheidsvisie 
• Nauwe focus op beperking klimaatverandering en 

circulaire economie (om "license to play" te 
behouden)

• Brede aandacht voor mitigatie, adaptatie, 
bescherming van biodiversiteit en circulaire 
economie

Waar mee 
te doen?

Mitigatie (scope 1,2 & 3)
• C02 neutraal in 2050

• Alleen upstream-overeenkomsten (leveranciers)

• Zo snel mogelijk CO2 neutraal

• Upstream en downstream (gebruiker) 
toezeggingen

Adaptatie
• Ons aanpassen aan wat we weten dat gaat komen

(overtollig water, hitte, stormen, ...)
• Design van hoge kwaliteit voor de toekomst

Circulaire economie
• Autonome recycleerbare/gerecycleerde 

producten
• Oplossingen voor de volledige levenscyclus 

(projectoverschrijdend)

Biodiversiteit • Add-on projecten • Geïntegreerde oplossingen in elk project

Hoe te 
winnen?

Rol in het ecosysteem • Passieve rol, reagerend op de eisen van de klant
• Actieve rol, initiatief nemen om spelers samen te 

brengen

Kansenperceptie
• Donkere tijden waar we ons op moeten gaan 

voorbereiden
• Kansen om bedrijfspotentieel te gebruiken en 

concurrentievoordeel te behalen

Capaciteiten 
• Investeer wanneer het moet om aan de regels te 

voldoen
• Investeer wanneer je weet dat je het nodig gaat

hebben

Om de kansen te grijpen moeten de bouwbedrijven het voortouw nemen
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Doel en strategie
• Duurzaam doel en strategie

• SDG versnelling 

Bedrijfsactiviteiten
• Duurzame bedrijfsvoering

• Verantwoorde bevoorradingsketen

Managementsystemen en beleidsvoering
• Duurzaam prestatiebeheer

• Duurzaam bestuur

Financiering en risico’s 
• De transformatie financieren

• Beheer van ESG-risico's 

Rapportage en zekerheid
• Rapportage en controle

• ESG-garantie

Point of view - Duurzaamheid in de bouw

Weg naar duurzaamheid

Wij hebben in onze hele organisatie expertise opgebouwd op het gebied van duurzaamheid, waarbij wij 
functionele kernvaardigheden aanvullen met specifieke kennis op het gebied van duurzaamheid, om onze 
klanten in elk project de beste diensten te verlenen

Naar een duurzamere strategie
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De ambitie om een economisch gedreven wereld naar een impact gedreven wereld te brengen vereist dat bedrijven hun duurzaamheidsstrategie, -activiteiten en -beheerssystemen 
herzien en hun financiering en rapportage herstructureren, als voorbereiding op de impact die zij zullen ondervinden en om zelf een positieve impact te hebben

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Onze partners in deze ambitie



© Monitor Deloitte The Netherlands

Wij hebben ruime en specifieke ervaring met het oplossen van duurzaamheidsuitdagingen voor onze klanten

Naar een duurzamere strategie

1. Duurzame doelstellingen en strategie
• Marktstudies over ontkoling, bv. scheepvaart, luchtvaart, vervoer
• Ontwerp een purpose-led organisatie met purpose-led groei
• Ontwikkeling van duurzame waardeproposities

6. Duurzame beleidsvoering
• Leiderschapstraining duurzaamheid
• Overgangslaboratoria voor Chief Sustainability Officer

2. SDG versnelling
• Duurzame groei van de algenindustrie in Europa
• Onderzoek naar alternatieve eiwitten
• AI 4 Animals - Op AI gebaseerde monitoring van dierenwelzijn

7. Financiering van de transformative 
• Ondersteuning overname grote Europese producent op plantaardige basis 
• Ondersteuning subsidieaanvraag voor veel duurzame oplossingen
• Opzet eerste grote ongesubsidieerde offshore windpark transactie

3. Duurzame activiteiten
• Ontwikkelen van bedrijfsmodelopties voor de waterstof-backbone 
• Een groene waterstofwaardeketen ontwikkelen met een consortium
• Studie over klimaatadaptieve gebouwen in handen van de overheid

8. Managen van ESG risico’s 
• ESG-risicobeoordeling en -beperkingsprogramma
• Materialiteitsbeoordeling op basis van het SDG-kader

4. Verantwoordelijke leveringsketen
• Datagestuurde oplossingen ontwikkelen voor traceerbaarheid, 

voedselveiligheid 
• Opzetten van een kader voor een verantwoorde bevoorradingsketen voor 

verse producten 

9. Verslaglegging en controle
• Opzetten van de bedrijfsfunctie voor duurzaamheid
• Ontwikkeling, uitvoering en rapportage van de CSR-strategie

5. Duurzaam prestatiebeheer
• Ontwikkeling van een ESG-strategie, -prestaties en -rapportage
• Circulaire IT, begin van de reis naar een duurzame IT-strategie
• Integratie van EII-analyses voor optimalisatie van energie, koolstofreductie

10. ESG-garantie
• "Beperkte" tot "redelijke" zekerheid inzake ESG
• Openbaarmakingsanalyse van niet-financiële verslaglegging
• Due diligence inzake koolstofafvang en -opslag in de Noordzee

Onze ervaring

33Point of view - Duurzaamheid in de bouw
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Ons team

Ons team heeft uitgebreide ervaring in de bouw en duurzaamheid om u te helpen uw duurzame 
bedrijfsstrategie te ontwikkelen
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Scope 1&2

Ambitie Ambitie rondom gemiddelde jaarlijkse % CO2-reductie

Score Score op % CO2-reductie per €m inkomsten '15-'20

Scope 3

Ambitie
Ambitie het hoogst voor een duidelijke doelstelling voor de reductie van scope van 3 emissies en voor een groot aantal 
impactvolle initiatieven die expliciet en impliciet gericht zijn op de reductie van scope  van de 3 emissies

Score
Kwalitatieve score gebaseerd op aantal impactvolle initiatieven die expliciet en impliciet gericht zijn op het verminderen van 
scope 3-emissies, bijv. activiteiten om de levenscyclus van producten in kaart te brengen en emissies in de hele 
waardeketen te verminderen

Totaal Gemiddelde van ambitie en score op scope 1&2 en 3 en kwantitatief op basis van andere genoemde initiatieven

Om de ambitie van bedrijven en hun huidige score op het gebied van duurzaamheid te rangschikken, hebben 
wij gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve analyses

Appendix – Benchmarkmethodologie duurzaamheid
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Ambitie en score
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Appendix – Duurzaamheidstrends
• Milieu

• Technologie

• Politiek

• Sociaal-economisch
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Bron: IPCC

Global warming

De door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is een feit en heeft overal ernstige gevolgen
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Door de mens veroorzaakte klimaatverandering wordt niet langer betwist, urgentie om te handelen neemt toe

De notie dat "elke graad telt" impliceert een rol voor alle regeringen en bedrijven om een betekenisvolle bijdrage te leveren

Waargenomen maandelijkse

wereldgemiddelde

oppervlaktetemperatuur
Schatting van 

de antropogene 

opwarming tot 

nu toe en de 
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Om de opwarming tot 1,5°C 

te beperken is tegen 2030 

een vermindering met 45% 

nodig, en tegen 2050 een 

netto-nul-reductie

Bij huidig tempo 1,5°C bereikt rond 2040, 

nationale toezeggingen niet genoeg om 

opwarming tot 1,5°C te beperken

International Panel for Climate Change (IPCC) rapport laat zien:

• Het feitenpakket is ondertekend door 195 lidstaten

• Sterke taal wordt gebruikt: "het is ondubbelzinnig dat de invloed van 

de mens de atmosfeer, de oceaan en het land heeft opgewarmd"

• Klimaatverandering is overal, verschilt per regio:

• Wereldgemiddelde temperatuur stijgt

• Afname van permafrost, sneeuw, gletsjers, ijskappen, ijs op 

meren en zee-ijs (waardoor de zeespiegel stijgt)

• Toename van extreme hitte, tropische cyclonen, stormen, 

rivieroverstromingen, brandweer, neerslag, droogte

• Gecombineerde extreme gebeurtenissen komen vaker voor

• Elke graad is belangrijk om de impact te beperken

• Inzichten in de gevolgen voor de mens en hoe daarop te reageren 

worden verwacht van COP26 (klimaatconferentie Glasgow) en het 

IPCC-rapport 2022
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Bron: Sixth assessment report - IPCC; WGI interactive atlas, IPCC scenario SSP5 8.5; Deltares – Strategieen voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging (2019)

Stijging van zeespeigel (gemiddeld Δm)

Het gemiddelde peil van de Noordzee zal stijgen, mogelijk met 0,3 m in 2050 en 0,7 m tegen het einde van de 
eeuw
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Langetermijnstijging van de zeespiegel zal gevolgen hebben voor de waterveiligheid van mensen en eigendommen en zal ingrijpende 

klimaataanpassingsmaatregelen in de gebouwde omgeving en dure investeringen vereisen, in overeenstemming met de Deltarescenario's

Korte termijn (nu – 2050) Lange termijn (2050 – 2100)

Noordzee

Deltares scenario’s hoe om te

gaan met de stijgende

zeespiegel

• Beschermd "Gesloten", 

door dijken, dammen, 

wetlands, ...Tot 

verschillende stijgingen

(m)

• Beschermd “open", door 

dijken, dammen, wetlands 

… Tot 1m

• ‘Naar de zee’, creëer

eilanden, polders, …

- Tot 1m

• Aanpassen, door 

gebouwen en het 

maaiveld te verhogen, 

drijven, migratie

- Hangt af van 

maatregel
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Noot: (1) Toename gebaseerd op een gebeurtenis eens in de 10 jaar; Bron: Zesde beoordelingsrapport - IPCC; interactieve atlas van WGI

Neerslag scenario’s (verandering in mm/dag, %)

De neerslag zal in alle scenario's frequenter en intenser worden, zowel wereldwijd als in NL
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Toenemende neerslaghoeveelheden zullen mitigatie vereisen; aanvullende oplossingen voor waterbeheer in stedelijke gebieden, innovatieve "ruimte voor de 

rivier"-oplossingen en beschermende maatregelen voor hoogwatersituaties in het deltagebied

1.5 °C opwarming 2.0 °C opwarming 4.0 °C opwarming

Neerslag: NL+5%, Wereld +10.5%
Heftige 1-dag durende neerslag: Wereld +1.5x

NL +6%, wereld +14.0%
wereld +1.7x

NL +9%, wereld +30.2%
wereld +2.7x

0% +55%-55%

Δ totale neerslag aan het 
oppervlak (mm/dag)
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Bron: Rijksoverheid Deltaprogramma; Kennisportaal Klimaatadaptie; Rijksoverheid Maatregelen tegen overstromingen; Rijksoverheid Waterwet; HwBP; Nationaal Water Programma

Maatregelen voor waterbeheer

Waterbeheer en -beperkende maatregelen zijn nodig om het hoofd te bieden aan hevige regenval en droge 
perioden
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Nederlandse actie

Meer en hevige neerslag in de 
buurlanden, met hoge 
rivierafvoeren tot gevolg

Beschadigde infrastructuur en 

gebouwen door verzakkingen ten 

gevolge van een laag 

grondwaterpeil

Stijging zeespiegel met 1 meter 

in 2100 verwacht

Wind, golven en stroming 

verplaatsen duinzand

Dijken en duinen effectief 

verlagen door lager 

bodemniveau

Meer en heviger neerslag 

direct op de Nederlandse 

bodem

• Beslissing Zand: compenseren en toevoegen 
12m m3 verplaatst duinzand per jaar

• Impulsregeling klimaatadaptatie: 200 miljoen 
euro nationaal en 400 miljoen euro regionaal 
om klimaatadaptatie te versnellen

• Regionale overheid: ontwikkeling groene 
wijken in stedelijke omgeving; ontwikkeling 
waterafvoer en -berging

• Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): 
versterking ~500 kunstwerken en jaarlijks 50 
km dijken tot 2050

• Nationaal Water Programma (NWP) '22-'27: 
ontwikkelingen in waterdomein vastleggen en 
toekomstbestendig, duurzaam en veilig beleid 
maken

Minder absorptie van neerslag 

door toenemende verstedelijking 

en hoge neerslagintensiteit

Hoge waterstand in buurlanden 

beïnvloedt Nederlandse 

waterstand

Naarmate de gevolgen van de klimaatverandering tastbaarder worden, zal de vraag naar waterveiligheidsprogramma's toenemen, zowel in Nederland als 

verder stroomopwaarts (België, Duitsland), en zal er een beroep worden gedaan op technische expertise en ervaring 
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Bron: overshootday.org; Yale University

Schaarste van bronnen

Natuurlijke hulpbronnen zijn schaars, en sommige zullen naar verwachting in de komende decennia uitgeput 
raken
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1970 1980 1990 2000 2010 2020

Earth overshoot day

Dec 30

July 1

Dag waarop de wereldwijd gebruikte hulpbronnen 

gelijk zijn aan de totale hulpbronnen die de aarde 

jaarlijks kan produceren

349
334

132
105

79
50
48
35
34
31
29
19
18

Aluminium

Koper

Platinum
Fosfor

Zilver

Chroom

Nikkel
Tantaal

Uranium
Zink

Goud
Lood

Tin
Antimoon

1,016

Uitputting natuurlijke hulpbronnen (# resterende 

jaren)

De beschikbaarheid van schaarse natuurlijke hulpbronnen is van vitaal belang voor alle bedrijfstakken die materiaal moeten hergebruiken om aan de vraag te 

voldoen

C-19

Beschikbaarheid van metalen van vitaal belang, direct 

in de bouw (bijv. aluin) en indirect (bijv. in spaanders)

Schaarste aan bouwzand (B ton / jaar)

21001900

5

1950 2050
0

2000

10

15

20

25 vraag

aanbod
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Bron: IPBES Global Biodiversity Outlook report; biologicaldiversity.org  

Klimaatverandering: hogere snelheid 
dan soorten zich kunnen aanpassen, 
temperatuurstijging, ...

Uitsterven van soorten: afwisseling en 
vernietiging van leefomgeving

Invasieve uitheemse soorten: soorten 
die in strijd zijn met inheemse soorten

Proliferatie van schadelijke organismen: 
opduiken van schadelijke organismen 
die flora en fauna aantasten

Vernietiging van leefomgeving: 
verandering in landgebruik (b.v. 
ontbossing)

Bedreiging voor de mensheid: 
verandering van bodem en water, 
aantasting van de voedselproductie

Vervuiling: emissie, afval, lawaai en 
lichtvervuiling

Klimaatverandering: afnemend 
vermogen van de natuur om CO2-
emissies te absorberen

Overexploitatie: overexploitatie van 
natuurlijke hulpbronnen

Klimaatverandering en biodiversiteitsafname maken deel uit van een vicieuze cirkel, waarbij de een de ander 
versterkt

Appendix – Duurzaamheidstrends: Milieu
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Oorzaken Gevolgen

De achteruitgang van de biodiversiteit heeft op verschillende manieren gevolgen voor de mensheid en vergt maatregelen op het gebied van emissies, 

bodemgebruik, (voedselproductie)productiviteit en verontreiniging

Afname biodiversiteit

1800 19001850
0

20001950 2050

10

20

30

40

50

60

Soorten die uitsterven

sinds 1800 (duizenden/y)
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Bron: European Commission (2020) “Powering a climate neutral economy: An EU Strategy for Energy System Integration”“A Hydrogen Strategy for a climate neutral Europe”; team analyses;
Notes: (1) Fossil-based molecules with carbon capture will likely still be required in a net-zero energy mix; (2) EU is based on energy balances of EU-27 countries

Groener energiesysteem

Een belangrijke hefboom om de klimaatverandering te matigen is de overgang naar een groen energiesysteem 
(met een net-zero uitstoot) dat bestaat uit groene elektriciteit en groene moleculen
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~40%

Waterstof

Fossiele moleculen

Fossiele elektriciteit

Wereld
2020

Europese Unie
2020

Groen energiesysteem
2050

Groene elektriciteit

Bio

Warmte

"Aandeel elektriciteit moet aanzienlijk 
toenemen op weg naar klimaatneutraliteit 
(...) grotendeels op basis van hernieuwbare 
energie“ Europese Commissie

"Een aantal eindgebruikerstoepassingen 
waar elektrificatie wellicht niet haalbaar is 
of hogere kosten met zich meebrengt" 

"Hernieuwbare waterstof die op grote 
schaal wordt ingezet in sectoren die 
moeilijk te ontkolen zijn"
Europese Commissie

Groene
moleculen

De overgang van het energiesysteem naar groene elektriciteit en groene moleculen vereist de bouw (of aanpassing) van groene energie-infrastructuur
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Bron: Deloitte Energy System Model based on Eurostat Energy Balances June 2020 (DE, NL, BE); team analysis

Groene elektronen en moleculen

Gebruik van groene elektronen en moleculen (waterstof) in alle sectoren wordt opgeschaald om de CO2-
doelstellingen van de EU te halen
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Moleculen zijn noodzakelijke bouwstenen
waaruit vele essentiële producten worden 
gemaakt (bijv. kunststoffen, meststoffen en 
staal)

Temperaturen van beduidend meer dan 1.000 
°C verhinderen het gebruik van elektriciteit in 
de staalproductie, delen van de chemische 
industrie, de glasindustrie en andere industrieën

Elektrificatie in sommige sectoren is weliswaar 
technisch mogelijk, maar heeft hogere 
systeemkosten dan het gebruik van groene 

moleculen (bv. oude gebouwen)

Gewicht, omvang en oplaadtijd van de 
batterijen beperken directe elektrificatie in de 
luchtvaart, de diepzeevaart en vrachtwagens
voor de lange afstandNet-zero system 

reached in mid

2050s
~40% ~40%

Moleculen als grondstof

Technische
beperkinge
n van 
batterijen

Hoge 
temperaturen

Economische grens

~20%

84%2018

14%

76%

8%

Groene elektronen Groene moleculenFossiele elektronen Fossiele moleculen

2%

Het opwekken, transporteren en gebruiken van groene elektronen en moleculen zal enorme aanpassingen vergen aan onze gebouwen, infrastructuur en 

omgeving
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Bron: Europese Commissie

EU CO2 uitstoot doelen(Mt CO2-eq)

Om de klimaatverandering tegen te gaan, stelt de EU steeds strengere streefcijfers vast, met een vermindering 
van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030 en een netto-nuluitstoot tegen 2050
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20001990 203020202010
0

2040 2050
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-55%

Doelstellingen 2015

Uitstoot

Doelstellingen 2020

Fit for 55

• Een reeks voorstellen om de EU-doelstelling van nettovermindering van de uitstoot van 

broeikasgassen met 55% in 2030 ten opzichte van 1990 te bereiken

• Het beleid heeft betrekking op prijsstelling, doelstellingen, normen en 

steunmaatregelenSysteem voor de handel in emissierechten (ETS)

• Versterking van ETS en toepassing ervan op meer sectoren (wegvervoer, zeevaart en 

gebouwen)

• Doel: 61% emissiereductie tegen 2030 t.o.v. 2005 voor EU-ETS-sectoren Andere EU-

maatregelen

• Incentives & disincentives om duurzame brandstoffen te verkiezen boven fossiele 

brandstoffen 

• Nieuwe eisen voor de industrie om de productie koolstofvrij te maken en 

innovatiefonds om investeringen in schone energie te ondersteunen

• Aanpassing aan de koolstofgrens om weglekken van emissies naar het buitenland te 

voorkomen.

Doelstellingen

steeds strenger

De ambitie van de EU om de CO2-uitstoot te verminderen neemt toe naarmate "hardere" doelstellingen worden vastgesteld voor kortere termijnen, waardoor 

regeringen en bedrijven worden gedwongen sneller te handelen
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• Beursgenoteerde bedrijven
• Grote bedrijven met meer dan 500 

werknemers
➢ ~11k EU bedrijven

Meer bedrijven 
geraakt

• Beursgenoteerde bedrijven
• Grote bedrijven met meer dan 250 

werknemers of meer dan 40m omzet
➢ ~50k EU bedrijven

• Geen verplichte audit op niet-
financiële rapporten 

Meer externe 
controle

• Verplichte audit van gerapporteerde 
duurzaamheidsinspanningen

• Bedrijf is vrij om zelf het raamwerk te 
kiezen

Strictere 
rapportage

standaarden

• Bindende rapportagestandaarden die 
consistentie garanderen 

• Bedrijf is vrij om zelf het format te 
kiezen

Meer format 
verplichtingen

• Digitaal format met informatie over 
duurzaamheid getagd

Δ

BKN – ZOZI GWW market – Report out

Bron: Deloitte Sustainability Reporting - EU Taxonomy and new reporting Directive

EU duurzaamheidsrapportage(CSRD)

Bedrijven worden steeds meer gedwongen om over duurzaamheid te rapporteren, in Europa via de nieuwe 
richtlijn inzake verslaglegging over de duurzaamheid van ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting 
Directive, CSRD)
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Bedrijven worden steeds meer gedwongen verslag uit te brengen en een externe audit te ondergaan op het gebied van duurzaamheid, waarvoor capaciteiten 

en inzichten in de waardeketen op het gebied van duurzaamheid vereist zijn

EU regels <2023 EU regels >2024 Bedrijven zijn verplicht te rapporteren

over:

• Beperking van klimaatverandering

• Aanpassing aan klimaatverandering

• Overgang naar een circulaire 

economie

• Duurzamere bescherming van water 

en mariene hulpbronnen

• Voorkomen en bestrijding van 

verontreiniging

• Bescherming en herstel van 

biodiversiteit en ecosystemen
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Bron: CBS, RIVM, Rijksoverheid; PBL - Quickscan van twee beleidspakketten voor het vervolg van de structurele aanpak stikstof; team analyses

Strenge EU-milieuvoorschriften (bv. stikstofemissiegrenswaarden) ter bescherming van milieu en biodiversiteit 
hebben gevolgen voor industrie, mobiliteit en landbouw
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• Saneringsregeling varkenshouderij
• Diervoeders met lager eiwitgehalte
• Mestverwerking en -verdunning
• Opkopen veehouderijbedrijven tegen N2000 

gebieden

Landbouw

• Aangepaste oplossingen industriële piekemitters 
• Investeren in nieuwe technologieën
• Innovatieregeling duurzame apparatuur
• Beëindiging subsidie ISDE(3)

Industrie

• Maximumsnelheid snelweg 100 km/h
• AdBlue-systemen vrachtwagens reguleren
• Subsidieregeling walstroom schepen
• Subsidieregeling elektrisch taxiën luchtvaart

Mobiliteit

Initiatieven ter vermindering van stikstof

De stikstofemissiegrenswaarde is een voorbeeld van mogelijke toekomstige milieuregelgeving, naarmate het bewustzijn van duurzaamheid toeneemt

Regering moet nog 

overeenstemming bereiken over 

emissiedoelstellingen per sector, 

verdeling voor 2019 weergegeven
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Bron: Reuters, The Guardian, Lawblog, Euronews, Ashurst

Geschillen op milieugebied

ESG vorderingen worden ingediend - en steeds vaker gewonnen
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Schadeclaims

Claims rondom

bestuurlijke actie

Claims om actie

van bedrijven af

te dwingen

Geschiltypes

• In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de Nederlandse 
regering onrechtmatig heeft gehandeld door niet 
genoeg te doen om klimaatverandering te voorkomen

• De Staat werd veroordeeld om een 
broeikasgasemissiereductie van 25% tegen 2020 te 
organiseren

• In 2014 klaagde een 
Peruaanse boer RWE aan 
voor schadevergoeding 
omdat de gevolgen van de 
klimaatverandering een 
bedreiging vormden voor 
de bestaansmiddelen van 
zijn dorp

• In 2020 spanden Milieudefensie en >17.000 mede-
eisers een rechtszaak aan tegen Shell om er bij het 
bedrijf op aan te dringen de uitstoot van 
broeikasgassen sneller te verminderen

• De rechter oordeelde dat het beleid rondom CO2-
reductie te vaag was, en dus moest worden 
aangescherpt

• De oorspronkelijke aanklacht werd 
verworpen, maar de zaak wordt 
momenteel opnieuw onderzocht

• Met de toegenomen aandacht voor milieu, maatschappij en 
bestuur (ESG) neemt ook de handhavingsactiviteit (rechtszaken) 
toe om bedrijven aan hun verantwoordelijkheden te houden

• In de afgelopen jaren hebben verschillende geruchtmakende zaken 
precedenten geschapen - en dat zullen ze waarschijnlijk ook in de 
toekomst blijven doen - bij toekomstige rechtszaken

Succesvolle, in het oog springende rechtszaken, aangespannen door organisaties en burgers en gericht tegen zowel bedrijven als regeringen, hebben 

precedenten geschapen - en zullen dat in de toekomst waarschijnlijk ook doen - voor rechtszaken in verband met duurzaamheid
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Source: Deloitte Insights Future of work in manufacturing; Shaping Trends Deloitte Center for the Edge; Deloitte – Building the future-ready workforce; Deloitte Workforce Transformation Playbook; FastCompany

Nieuw talent

>70% van de beroepsbevolking heeft meer kans om te gaan of te blijven werken bij een bedrijf met een sterke 
duurzaamheidsagenda
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Wilt een baan met een focus op duurzaamheid

• Meer dan 70% van de beroepsbevolking wilt een baan bij een bedrijf met een sterke
duurzaamheidsagenda

• 40% van de millennials heeft een baan gekozen vanwege de duurzaamheid van het 
bedrijf

Blijft bij een duurzame werkgever

• 70% zou langer blijven bij bedrijf met sterk duurzaamheidsplan

• 30% heeft zijn baan opgezegd vanwege het gebrek aan een duurzaamheidsagenda

Duurzaamheid leidend binnen tenders

Aanbestedingsprocedures leiden met specialistische kennis van 

duurzaamheid en circulariteit

2030

23%
Gen X

32%

Gen Y (Millennial)

34%

11%

Gen Z

Gen Alpha
Beroepsbevolking in 2030

• ‘Baby boomers’ zijn met pensioen

• Generatie Alpha komt op de 

arbeidsmarkt

• Generaties X, Y and Z vormen de 

meerderheid op de arbeidsmarkt

Voorspellende bevoorradingsnetwerk analist

Machine learning en cognitive computing inzetten om vraag en 

aanbod te kalibreren en zo verspilling in de waardeketen te beperken

Nieuwe duurzame banen in de bouw

Vereist duurzaamheidsvaardigheden van werknemers

• Toenemende vaardigheidseisen rondom de energietransitie en duurzaamheid, die nauw 
verband houden met aanbestedingsprocedures, projectbeheer en automatisering

• Toenemende eisen inzake vaardigheden met betrekking tot digitale technologieën en 
slimme activa, waarbij gebruik wordt gemaakt van spitstechnologie om de efficiëntie te 
verhogen en verspilling te beperken

Werkgeversbehoeften

To attract the next generation workforce and match future jobs and skillsets, employers should be sustainability-focused
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Duurzaamheid is de norm

Opdrachtgevers en aannemers stellen steeds vaker duurzaamheidsnormen voor bouwwerkzaamheden
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CO2 gebruik meten

• Certificatieniveau (1-5) op basis van CO2-prestatieladder is criterium voor gunning 
nieuwe projecten bij alle RWS-aanbestedingen

• Gecertificeerde deelnemers krijgen fictieve korting op de aanbestedingsprijs op basis 
van niveau; de winnaar is verplicht ambitie te realiseren tijdens uitvoering

• Niveau 1-3 gelden voor CO2-emissiereductie binnen de organisatie, incl. projecten; 4-
5 gelden voor emissiereductie in waardeketen en ecosysteem

Circulariteit in kaart brengen

• Berekening van milieueffecten van materialen in de levenscyclus van infraprojecten

• De impact wordt uitgedrukt in MKI-waarde, een milieukostenindicator die gebruik maakt van 
de hoeveelheid gebruikt materiaal, duurzame toepassingen en transportfactor 

• MKI-waarden van alle inschrijvingen worden vergeleken tijdens de aanbestedingsfase

Duurzaamheid wordt de norm voor alle aanbestedingsprocedures van de overheid, waardoor aannemers moeten investeren in duurzamere apparatuur, 

methoden, ...

Klanten en aannemers eisen steeds vaker dat aan duurzaamheidsnormen wordt voldaan om een verbintenis aan te gaan

• Tegen 2030 energieneutraal 
en ondersteuning van de 
overgang naar een circulaire 
economie

• In 2050, geen afval meer
• Ambitie wordt vertaald naar 

eisen aannemers

• Tegen 2035, geen uitstoot 
meer bij de 
bedrijfsactiviteiten

• Accepteert alleen groen 
gerichte projecten in de 
toekomst

Gebruikt in >10% 

EU tenders
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ESG investeringen ($t)

ESG-beleggingen groeien naar één derde van de totale wereldwijde fondsen in 2024, waardoor bedrijven 
gedwongen worden zich op duurzaamheid te richten
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De transitie van het energiesysteem wordt mogelijk gemaakt door grote investeringen in duurzaamheid, investeerders dwingen bedrijven steeds meer om 

ESG-gericht te worden

Europa US Japan, Canada, Australia/New Zealand

Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) 

• ESG-beleggers richten zich op milieu-, sociale en 
bestuursnormen bij het selecteren van activa om 
in te beleggen

• ESG-beleggingen bereiken in 2024 één derde van 
de totale wereldwijde fondsen, wat wijst op een 
grote verschuiving naar op duurzaamheid gerichte 
beleggingen

• 22% van de Nederlandse beleggers en 
vermogensbeheerders investeert meer dan 75% 
van hun portefeuille in ESG, vergeleken met 7% 
wereldwijd

• Één derde van de beleggers overweegt over te 
stappen naar vermogensbeheerders die zorgen 
voor ESG-afstemming
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