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Aanleiding opdracht (1)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft sinds 2015 de ambitie om zich te laten 

certificeren op de C02-Prestatieladder ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 
Ondernemen (SKAO). Onderdeel van deze certificering, is de verplichting tot het jaarlijks uitvoeren van 

een gestandaardiseerde interne audit volgens de vereisten van het handboek CO2 Prestatieladder 3.1, 

paragraaf 6.1.1.1. 

De opdrachtgever heeft de ADR gevraagd jaarlijks deze interne audit uit te voeren teneinde inzicht te 

krijgen of het managementsysteem (zoals beschreven in het CO2 managementplan 2020-2021) voldoet 

aan de eisen van het certificeringsschema en of er binnen de organisatie gewerkt wordt volgens de in 

het managementsysteem vastgelegde afspraken. De ADR geeft hierbij inzicht in afwijkingen doch geen 

assurance. De opdrachtbevestiging (kenmerk 2020-0000122641) is met de contactpersoon 

voorbesproken en op 17-7-2020 getekend door de opdrachtgever.

|



4

Aanleiding opdracht (2)
Doelstelling onderzoek

Voldoen aan de verplichting van het uitvoeren van de jaarlijkse interne audit conform de vereisten van 
het handboek CO2 Prestatieladder 3.1, paragraaf 6.1.1.1. Interne audit, waardoor IenW zich extern kan 
laten certificeren De kritische – en onafhankelijke blik van de ADR helpt IenW verbeteringen in 

hun bestaande proces of producten m.b.t. CO2 Prestatieladder door te laten voeren alvorens de 
directiebeoordeling en de ladderbeoordeling (externe audit) plaatsvinden.

Doelstelling te bereiken via beantwoording van deze onderzoeksvragen

1. In hoeverre komt het managementsysteem overeen met de criteria zoals gesteld in het handboek
CO2 Prestatieladder 3.1 en - voor zover dat niet het geval blijkt te zijn – welke eventuele
aanbevelingen ter verbetering kunnen worden gedaan?

2. In hoeverre wordt binnen de organisatie gewerkt volgens de in het managementsysteem
vastgelegde afspraken (zoals doelstellingen, procedures, communicatie, publicatie, geplande
maatregelen enz.) en - voor zover dat niet het geval blijkt te zijn – welke eventuele aanbevelingen
ter verbetering kunnen worden gedaan?

|
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Centrale boodschap
De verbeteringen in de PDCA cyclus ten opzichte van de interne audit van vorig jaar dragen bij aan het 

door het CO2 prestatieladderteam monitoren op de realisatie van de reductiedoelstellingen en aan de 

ambitie van IenW om zich te laten certificeren op niveau 5 van de CO2 Prestatieladder.

In het CO2 managementplan 2020-2021 is een uitgebreide toelichting gegeven op de maatregelen om 

de reductiedoelstellingen van IenW te realiseren en de voortgang hiervan per medio 2020 en is een 

doorkijk naar de toekomst gegeven. 

Aan de hand van de verbeterde PDCA cyclus heeft IenW meer inzicht om te kunnen bepalen of de C02 

reductiedoelstellingen in lijn liggen met het ambitieniveau. Hierdoor kan het CO2 prestatieladderteam 

zijn adviesrol richting de Bestuursraad efficiënter en effectiever invullen. 

Tegelijkertijd bevelen wij aan alert te zijn op het door IenW tijdig aanleveren van de meest recente 

documentatie en informatie ten behoeve van het up to date houden van de informatie over IenW op de 

website van SKAO en de website van IenW om te voldoen aan de eisen voor verplichte 

internetpublicatie.

In de volgende sheets zijn de belangrijkste bevindingen per onderzoeksvraag uitgewerkt. De bevindingen zijn ingedeeld in de 

invalshoeken zoals beschreven in het handboek CO2 Prestatieladder 3.1: Algemene eis: PDCA-cyclus, Inzicht (A), Reductie (B), 

Transparantie (C) en Participatie (D). In de volgende bijlagen vindt u een nadere toelichting op de bevindingen en aanbevelingen: 

- Bijlage 1 onderzoeksvraag 1: de ADR ingevulde zelfevaluatietool

- Bijlage 2 onderzoeksvraag 2: memo’s met de onderzoeksaanpak en de bevindingen per invalshoek
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Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoeksvraag 1

Algemene eis: functioneren van de PDCA-cyclus

Bevinding: In 2020 is verbetering ingezet in het functioneren van de PDCA-cyclus

In het eindrapport interne audit CO2 Prestatieladder 2019 constateerden wij dat, op basis van de 
aangeleverde documentatie, IenW geen verbeterstappen had gemaakt om een integraal overzicht te 
krijgen van de maatregelen om de reductiedoelstellingen te realiseren en de voortgang hiervan.
In 2020 is opvolging gegeven aan de bevinding van de ADR en zijn stappen gezet op de verbetering 
van de PDCA-cyclus. In de overlegde documenten en uit interviews met het CO2 Prestatieladderteam 
hebben we dit verbeteringsproces ook waargenomen. 

Zo heeft het CO2 prestatieladderteam middels een gedetailleerd overzicht van de CO2-
reductiemaatregelen (PLAN) beter zicht op de voortgang van de gekozen maatregelen (DO). Dit 
overzicht bevat per maatregel een beschrijving van welk onderdeel verantwoordelijk is voor de 
uitvoering, de sturingslijn, in welke periode de maatregel wordt uitgevoerd en de voortgang medio 
2020. 
In het CO2 managementplan (hierna CMP) 2020-2021 wordt een selectie van maatregelen 
weergegeven uit dit overzicht die reeds zijn geaccordeerd door de Bestuursraad IenW. In het CMP 
wordt bij deze maatregelen een uitgebreide toelichting gegeven over de voortgang medio 2020 en een 
doorkijk naar de toekomst. Hierdoor heeft IenW meer inzicht om te kunnen bepalen of de 
reductiedoelstellingen in lijn liggen met het ambitieniveau en om haar adviesrol richting de 
Bestuursraad in te kunnen vullen (CHECK en ACT).
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Bevindingen en aanbevelingen
Algemene eis: functioneren van de PDCA-cyclus vervolg

In het kader van het verbetertraject rond de PDCA-cyclus heeft RWS ook het monitoringsproces rond de 
scope 3 upstream emissies t.o.v. 2019 verbeterd. Zo is er bijvoorbeeld extra capaciteit geworven voor 
de afdeling Netwerkmonitoring bij RWS. De afdeling Netwerkmonitoring vormt de schakel tussen de 
vraagbehoefte en de monitoringsdata (aanbod). De collega’s van netwerkmonitoring bundelen de 
informatievraag, niet alleen vanuit de CO₂-Prestatieladder, maar ook vanuit de DG Dashboards en het 
Duurzaamheidsverslag. 

Tevens heeft RWS verbeteringen t.o.v. 2019 doorgevoerd in het proces van vraagspecificatie richting de 
opdrachtnemer. Aan het proces is het volgende toegevoegd:

– In het projectmanagementplan moeten de CO2-reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen
worden opgenomen.

– In de voortgangsrapportage moet het volgende worden opgenomen:

• Onderbouwing van maatregelen die niet worden getroffen, maar wel waren voorzien op
organisatieniveau;

• Actuele emissie inventaris voor scope 1&2 emissies;

• De verantwoordelijke functionaris voor het behalen van de CO₂-reductiedoelstelling.
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Bevindingen en aanbevelingen
Onderzoeksvraag 1 

Invalshoek A. Inzicht

Bevinding: De website van SKAO bevat niet de actuele informatie m.b.t. de meest materiele scope 3 

emissies (verplichte internetpublicatie). 

Eis 4.A.1:

Op de website van SKAO is de vereiste documentatie nog niet actueel m.b.t. de meest materiele scope 

3 emissies (w.o. memo meest materiële scope 3 emissies d.d. mei 2019 en het updaten van de  

ketenanalyses conform de vereisten in het Handboek CO2 Prestatieladder 3.1). 

Aanbeveling: Wij bevelen aan om tijdig de meest recente documentatie aan te leveren ten behoeve van 

het actueel houden van de informatie over IenW op de website van SKAO en agendeer volgens de 

normen de toekomstige aan te brengen wijzigingen (update van de ketenanalyses) om te voldoen aan 

de eisen van het handboek CO2 Prestatieladder 3.1. 

Overige bevindingen - CMP 2020-2021: 

Wij bevelen verder aan om in het CMP 2020-2021 bij de grafieken/tabellen/taartdiagrammen duidelijk 

de bron van de informatie te vermelden om betrouwbaarheid van de informatie te kunnen verifiëren.
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Bevindingen en aanbevelingen
Onderzoeksvraag 1 

Invalshoek B. Reductie

Bevinding: De website van IenW dient nog geüpdatet te worden (verplichte internetpublicatie)

Eis 3.B.1: De reductiedoelstelling materieel droog grondverzet op de website van IenW komt niet 
overeen met de doelstelling in het CMP 2020-2021

Eis 4.B.2 De verwijzing naar Duurzaamheidsverslag 2019 ontbreekt op de website IenW

Reactie CO2 prestatieladderteam: Op 5-10-2020 is de website van IenW op bovenstaande aspecten 
geüpdatet. 

De ADR heeft dit na afloop van de uitvoering van haar werkzaamheden kunnen verifiëren waarmee het 
CO2 prestatieladderteam opvolging heeft gegeven aan de bevinding.

Overige bevindingen:

Eis 5.B.2. De tekst met de voortgang van de reductiedoelstellingen scope 1 en 2 ontbreekt in CMP 
2020-2021 d.d. 31-8-2020 (de versie die ADR heeft ontvangen voor het onderzoek). Derhalve hebben 
wij de voortgang reductiedoelstelling scope 1 en 2 niet kunnen meenemen in het onderzoek.
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Bevindingen en aanbevelingen
Onderzoeksvraag 1 

Invalshoek C. Transparantie

Bevinding: De website van IenW dient nog geüpdatet te worden voor commitment CO2 reductie 

programma (CMP 2020-2021) 

Eis 5.C.1 De website IenW dient nog geüpdatet te worden op basis van informatie over het CO2 emissie 

reductie programma waaraan zij zich heeft gecommitteerd, zoals vastgelegd in het CMP 2020-2021.

Aanbeveling: Update de website van  IenW zodra het CMP 2020-2021 definitief is en op de website

gepubliceerd wordt om te voldoen aan de eisen van het handboek CO2 Prestatieladder 3.1.
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Bevindingen en aanbevelingen
Onderzoeksvraag 1 

Invalshoek D. Participatie

Bevinding: Een omschrijving van het nieuwe ontwikkelingsproject is nog niet opgenomen op de website 
van IenW. 

Eis 4.D.1/5.D.2 

De website van SKAO bevat m.b.t. het oude ontwikkelingsproject CO2 Prestatieladder in ICT 
aanbestedingen de publicatie met de omschrijving, gepubliceerde artikelen 2018-2019 (laatste dateert 
van december 2019) en de evaluatie van het project inclusief melding dat het project is afgerond. 

Dit jaar heeft IenW zich in 2020 gecommitteerd aan de een nieuw ontwikkelingsproject. In handboek 
CO2 Prestatieladder 3.1 staat dat vanaf 12 maanden na aanvang van het ontwikkelingsproject de 
initiatiefnemer regelmatig jaarlijks hierover moet publiceren op in ieder geval de SKAO website. In het 
CMP 2020-2021 wordt e.a. beschreven inclusief de voortgang hiervan. Uiteindelijk moet IenW over het 
nieuwe ontwikkelingsproject ook publiceren op de website van SKAO. In het CMP 2020-2021 H6 staat 
genoemd dat in de loop van 2020 de eerste externe publicaties van het ontwikkelingsproject worden 
verwacht. 

Aanbevolen wordt om dit ook mee te nemen in de update van de website van IenW. Daar staat nu nog 
het oude (inmiddels afgeronde) ontwikkelingsproject genoemd. IenW zou een korte omschrijving 
kunnen geven van het nieuwe ontwikkelingsproject conform de eisen zoals genoemd bij 4.D.1 en tevens 
aan kunnen geven dat het oude ontwikkelingsproject is afgerond.
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Bevindingen en aanbevelingen
Onderzoeksvraag 2 

Met behulp van de PDCA-cirkel gericht op de vier invalshoeken (inzicht, reductie, transparantie en 

participatie) van de CO2 Prestatieladder hebben we onderzocht of er binnen de organisatie gewerkt 

wordt volgens de in het managementsysteem vastgelegde afspraken (do, check en act). Dit hebben wij 

gedaan aan de hand van wat het handboek CO2 prestatieladder 3.1 hierover voorschrijft. We hebben 

dit uitsluitend onderzocht aan de hand van de aangeleverde informatie (CO2 managementplan 2020-

2021, bevindingen zelfevaluatietool, documentatie gebruikt bij de invulling van de zelfevaluatietool en 

de interviews met het CO2 prestatieladderteam).

Met de hierboven beschreven aanpak hebben wij inzicht gekregen in hoeverre er wordt gewerkt volgens 

de vastgelegde afspraken binnen de PDCA-cirkel. Wij hebben geconstateerd dat dit het geval is voor 

zover het handboek dit voorschrijft en hebben geen bevindingen.
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Verantwoording onderzoek (1)
Werkzaamheden en afbakening

Het onderzoek is uitgevoerd conform de afspraken zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging d.d. 

17-7-2020 (kenmerk 2020-0000122641). De uitgevoerde werkzaamheden bestonden uit:

• Het houden van een startbijeenkomst bij aanvang van het onderzoek;

• Het voeren van interviews met het CO2-Prestatieladderteam;

• Het nagaan in hoeverre het managementsysteem overeenkomt met de criteria zoals gesteld in het
handboek CO2 Prestatieladder 3.1 en bij afwijkingen het geven van mogelijke adviezen;

• Het nagaan in hoeverre binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de in het
managementsysteem vastgelegde afspraken en bij afwijkingen het geven van mogelijke adviezen;

• Het opstellen en bespreken van de rapportage.

titel
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Verantwoording onderzoek (2)

Werkzaamheden en afbakening

De volgende onderzoeksvragen zijn met de werkzaamheden beantwoord:

1) In hoeverre komt het managementsysteem overeen met de criteria zoals gesteld in het
handboek CO2 Prestatieladder 3.1 en - voor zover dat niet het geval blijkt te zijn – welke eventuele
aanbevelingen ter verbetering kunnen worden gedaan?

2) In hoeverre wordt binnen de organisatie gewerkt volgens de in het managementsysteem
vastgelegde afspraken (zoals doelstellingen, procedures, communicatie, publicatie, geplande
maatregelen enz.) en - voor zover dat niet het geval blijkt te zijn – welke eventuele aanbevelingen
ter verbetering kunnen worden gedaan?

Object van onderzoek is het ministerie van IenW als geheel inclusief haar agentschappen RWS, ILT, PBL 

en KNMI en exclusief ANVS, ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) en RWT’s (rechtspersonen met 

wettelijke taak).

titel
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Verantwoording onderzoek (3)

Werkzaamheden en afbakening

Het referentiekader bestond uit de algemene eisen en auditchecklijsten uit het handboek C02 

Prestatieladder 3.1, hoofdstuk 6 (https://www.skao.nl).

In 2018 en 2019 is het certificaat voor niveau 4 afgegeven aan heel IenW. Uiterlijk in 2020 heeft IenW

de ambitie om op het maximale niveau 5 gecertificeerd zijn. 

Het onderzoek biedt inzicht waarmee de organisatie kan bepalen of de activiteiten er voor zorgen dat er 

vooruitgang zit in het realiseren van de betreffende doelstellingen per eis van de CO2-prestatieladder. 

Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek wordt gekeken naar mogelijkheden tot verbetering in het 

systeem en/of de uitvoering.

Op 31-8-2020 is de documentatie aangeleverd door het CO2 Prestatieladderteam en is de ADR 

begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden het onderzoek. Deze werkzaamheden hebben wij 

voor onderzoeksvraag 1 afgerond op 29-9-2020. Voor onderzoeksvraag 2 hebben wij onze 

werkzaamheden uitgevoerd in de periode van 28-9-2020 t/m 6-10-2020. 

De bevindingen zijn afgestemd middels hoor-wederhoor.

titel
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Verantwoording onderzoek (4)
Gehanteerde Standaard

Deze opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Internationale Standaarden voor de 

Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

In dit rapport wordt geen zekerheid in de vorm van een oordeel of conclusie verschaft, omdat er geen 

assurance-opdracht is uitgevoerd.
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Verantwoording onderzoek (5)
Verspreiding rapport

De opdrachtgever is eigenaar van dit rapport. 

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever 

met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de ministerraad is besloten dat het 

opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een rapport heeft geschreven, het rapport binnen zes 

weken op de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister 

van Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van door de ADR 

uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.

titel
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Ondertekening
Dit onderzoeksrapport is opgesteld door:

Projectleider

Den Haag, 9 november 2020

Auditdienst Rijk
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Bijlagen

De ondergenoemde afzonderlijke bijlagen maken onderdeel uit van dit 

onderzoeksrapport:

Bijlage 1 Managementreactie

Bijlage 2 Onderzoeksvraag 1:

Zelfevaluatietool CO2 Prestatieladder 2020, bevindingen van de ADR

Bijlage 3 Onderzoeksvraag 2:

Memo’s invalshoeken A t/m D met de onderzoeksaanpak en bevindingen:

A. Inzicht

B. Reductie

C. Transparantie

D. Participatie
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Auditdienst Rijk

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

(070) 342 77 00
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Bijlage 1 Managementreactie
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Auditdienst Rijk
T.a.v.
Korte Voorhout 7
2511 CW  Den Haag

Bestuurskern
UDAC, directie Organisatie en 
Personeel
Duurzaamheid en Huisvesting

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX  Den Haag

Contactpersoon

coördinerend adviseur 
duurzaamheid

M  +31(0)6-52740200 
arjen.kapteijns@minienw.nl

Datum
27 oktober 2020

Classificatie

Managementreactie audit CO2-Prestatieladder

Getypt door / paraaf Vervolg op

Vergeleken door / paraaf Rappeldatum

27 oktober 2020

Verzonden door / paraaf Verzenddatum

27 oktober 2020

Ondertekening door / paraaf Verzendwijze

Medewerking van / paraaf Na verzending retour aan

Afschrift aan Adres
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Bestuurskern
UDAC, directie Organisatie en 
Personeel
Duurzaamheid en Huisvesting

Den Haag
Postbus 20901
2500 EX  Den Haag

Contactpersoon

coördinerend adviseur 
duurzaamheid

M  +31(0)6-

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag

Auditdienst Rijk
T.a.v. mevr.
Korte Voorhout 7
2511 CW  Den Haag

Datum 27 oktober 2020
Betreft Managementreactie audit CO2-Prestatieladder

Geachte mevrouw,

Eerst en vooral hartelijk dank voor het uitvoeren van de interne audit ten behoeve 
van de CO₂-Prestatieladder. De kritische en onafhankelijke blik van de ADR helpt 
ons bij het blijvend verbeteren van onze aanpak in het reduceren van de CO₂-
uitstoot en is voor ons essentieel in het traject naar de uiteindelijke externe audit. 

Het doet me deugd te lezen dat de ADR vaststelt dat er ten opzichte van de audit 
van vorig jaar verbeteringen in de PDCA-cyclus zijn doorgevoerd waardoor het 
CO₂-Prestatieladderteam de adviesrol richting de Bestuursraad effectiever en 
efficiënter kan invullen. 

We herkennen ons in de aanbevelingen en bevindingen en verwerken dit in het 
huidige of volgende CO₂-Managementplan, inclusief de bevinding om meer alert te 
zijn op het up-to-date houden van de informatie die publiek beschikbaar is via 
websites. De informatie op de website Rijksoverheid is overigens recent 
geactualiseerd, maar zoals u terecht opmerkt verdient dit blijvende aandacht.  

Ten aanzien van uw specifieke punt met betrekking tot het publiceren van 
geactualiseerde ketenanalyses op de SKAO-website hebben we inmiddels extern 
advies ingewonnen. De conclusie daarvan is dat er in 2020 geen nieuwe inzichten 
zijn die aanleiding geven tot het wijzigen van de inhoud, de cijfers of de rangorde 
in de bestaande memo rond de ketenanalyses. Daarbij komt dat de rangorde 
nogmaals is bevestigd door de dit jaar gepubliceerde Strategie Klimaatneutrale en 
Circulaire Rijksinfrastructuur. In de voortgangsrapportages wordt de voortgang op 
de ketendoelstellingen beschreven. Er is daarmee in onze ogen geen sprake van 
geen of onvoldoende voortgang zoals in de eis aangegeven, waardoor ik mij niet 
geheel kan vinden in de door u toegepaste puntenaftrek. We houden derhalve vast 
aan onze aanvankelijke planning om in de eerste helft van 2021 de ketenanalyses 
te heroverwegen. 

Met vriendelijke groet,

DE HOOFDDIRECTEUR FINANCIËN EN INTEGRALE BEDRIJFSVOERING.
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Bijlage 2 Onderzoeksvraag 1

Zelfevaluatietool CO2 Prestatieladder 2020, bevindingen van de ADR

|



Interne audit evaluatie eisen in de periode 31 augustus 2020 - 29 september 2020, ingevuld door ADR

niveau score min eis max gewogen eis gewogen score

A 1 25 20 25 8 10

40% 2 25 20 25 8 10

3 25 20 25 8 10 A B C D Score Eis elk onderdeel? Niveau behaald?

4 19 20 25 8 7,6 niveau 

5 25 20 25 8 10 1 10 7,5 5 2,5 25 22,5 JA! JA!

2 10 7,5 5 2,5 25 22,5 JA! JA!

B 1 25 20 25 6 7,5 3 10 7,5 5 2,5 25 22,5 JA! JA!

30% 2 25 20 25 6 7,5 4 7,6 7,5 5 2,5 22,6 22,5 NEE NEE *

3 25 20 25 6 7,5 5 10 6,6 5 2,5 24,1 22,5 JA! JA!

4 25 20 25 6 7,5

5 22 20 25 6 6,6

Aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan voor het toekennen van het certificaat:

C 1 25 20 25 4 5 1) Voldaan moet zijn aan alle minimum eisen van dat niveau zoals aangegeven in de auditchecklijsten

20% 2 25 20 25 4 5 2) Elke score gewogen met een weegfactor die per invalshoek bepaald is. Per niveau moet de som van deze gewogen scores tenminste 90% zijn.

3 25 20 25 4 5

4 25 20 25 4 5

5 25 20 25 4 5 * niveau 4 toelichting conclusie: elk onderdeel: zie bevindingen verplichte internetpublicatie (tabblad totaaloverzicht CO2 ladder, alg eis 6.1.3)

(eindscore is inclusief opvolging op 5-10-2020 van de aanbeveling eis 3.B.1 updaten website IenW)

D 1 25 20 25 2 2,5

10% 2 25 20 25 2 2,5

3 25 20 25 2 2,5

4 25 20 25 2 2,5

5 25 20 25 2 2,5

Gewogen score

1) Status CO2 ladder invullen, berekening verloopt dan automatisch.

2) Niveau behaald kleurt groen indien aan alle eisen zijn voldaan



Eisen Actueel Score Richtlijnen
Maximal

e score
Documentatie Bevindingen interne audit

Score interne 

audit

Inleiding

Organisatorische 

grens

Hoofdst 

4.1

Beschrijving van de juridische structuur 

inclusief argumentatie waarom 

organisaties wel of niet meegenomen 

worden

OK [D.1.30]  Algemeen: Certificaat niveau 4 d.d 23-2-2020

[D.1.16] CO2-Managementplan 2020-2021  IenW (CMP) 

Hoofdstuk 2

IenW inclusief RWS, ILT, PBL en KNMI. Argumentatie is vastgelegd in CMP OK

Klein/midden/groot 

bedrijf

Hoofdst 

4.2

Voldoet de onderneming aan de eisen voor 

klein, midden of grote organisatie?

OK -[D.1.30] Algemeen: Certificaat niveau 4 d.d 23-2-2020

[D.1.16]  CO2-Managementplan 2020-2021  IenW (CMP) 

Hoofdstuk 3 paragraaf 3.1

Groot bedrijf OK

Alg eis 

6.1.1

Zijn de jaarlijkse interne audit en 

directiebeoordeling uitgevoerd?

OK [D.1.16]  CO2-Managementplan 2020-2021 bijlage Taken 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

[D.1.51] Directiebeoordeling 2019, d.d. 17-10-2019 

[D.1.53] Verslag BSR 21-10-2019

- CO2-Managementplan 2020-2021 bijlage Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden, concept versie is ontvangen. Dit CMP is object van onderzoek voor de huidige interne audit. Laatste def versie CMP is

CMP 2019-2020. Deze versie is vorig jaar door ons geaudit.

- Directiebeoordeling 2019 d.d. 17-10-2019 is uitgevoerd

- Verslag BSR (d.d. 21-10-19) waaruit goedkeuring voor CMP 2019-2020 en directiebeoordeling 2019 blijkt is beschikbaar op intranet IenW.

OK

Alg eis 

6.1.1

Functioneert de PDCA-cyclus naar 

behoren?

OK [D.1.51] Directiebeoordeling 2019 d.d. 17-10-2019   

[D.1. 29] Eindrapport interne audit 2019 

[D.1.19] Overzicht maatregelen detailinformatie: document 06 

CO2 prognose en reductiemaatregelen - eigen CO2 emissie

[D.1.48] Overzicht vervolgacties interne audit 2019

[D.1.16] CMP 2020-2021

[D.1.21] Procesvoortgang monitoring scope 3 upstream 

emissies

In het eindrapport interne audit CO2 PL 2019 hebben wij op basis van de overlegde documenten bevonden dat er geen verbetering is waargenomen in het hebben van een integraal overzicht van maatregelen en de 

voortgang daarvan. In 2020 is ingezet op verbetering van de PDCA-cyclus. In de overlegde documenten hebben we dit verbeteringsproces ook waargenomen. Zo heeft men middels een gedetailleerd overzicht van de 

CO2-reductiemaatregelen (PLAN) beter zicht op de voortgang van de gekozen maatregelen (DO). Dit overzicht bevat per maatregel een beschrijving van welk onderdeel verantwoordelijk is voor de uitvoering, de 

sturingslijn, in welke periode de maatregel wordt uitgevoerd en de voortgang medio 2020. In het CMP 2020-2021 wordt een selectie van maatregelen weergegeven uit dit overzicht van hetgeen waartoe men al heeft 

besloten. In het CMP wordt bij deze maatregelen een uitgebreide toelichting gegeven over de voortgang en een doorkijk naar de toekomst. 

Hierdoor heeft men meer inzicht om te kunnen bepalen of de reductiedoelstellingen op koers zijn en om haar adviesrol richting de Bestuursraad in te kunnen vullen (CHECK en ACT).

Tevens heeft men in het kader van het verbetertraject rond de PDCA het monitoringsproces rond de scope 3 upstream emissies verbeterd. Zo is er bijvoorbeeld extra capaciteit geworven voor de afdeling 

Netwerkmonitoring bij RWS.De afdeling Netwerkmonitoring vormt de schakel tussen de vraagbehoefte en de monitoringsdata (aanbod). De collega’s van netwerkmonitoring bundelen de informatievraag, niet alleen 

vanuit de CO₂-Prestatieladder, maar ook vanuit de DG Dashboards en het Duurzaamheidsverslag. tevens zijn verbeteringen doorgevoerd in het proces van vraagspecificatie richting de opdrachtnemer. Conform het 

huidige kader modellen dienen de opdrachtnemers al te voldoen aan de volgende verplichtingen:

- Het aanbieden van MKI als onderdeel van de gunningscriteria ;

- Het beschrijven van de wijze waarop de aangeboden MKI waarde gehaald (VSP, eis DU010);

- Het berekenen van de MKI voor de opgegeven scope (VSP, eis DU020), voor een bepaalde periode (VSP, eis DO050), conform het protocol (VSP, eis DU030), relevante versies van DuboCalc, NMD etc (VSP, eis

DU040)

- Het aanleveren van een eindrapportage MKI-waarde bij oplevering (VSP eis DU060)

- Het middels de voortgangsrapportage rapporteren van:

o voortgang van maatregelen t.a.v. energieverbruik, energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie;

o de MKI-waarde.

Samengevat wordt in de vraagspecificatie proces onderstaande toegevoegd:

- In het projectmanagementplan:

o CO2-reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen;

- In de voortgangsrapportage:

o Onderbouwing van maatregelen die niet worden getroffen, maar wel waren voorzien op organisatieniveau;

o Actuele emissie inventaris voor scope 1&2 emissies;

o De verantwoordelijke functionaris voor het behalen van de CO₂-reductiedoelstelling.

- Een overleg bij de afronding van het project om de gerealiseerde CO₂-reductie te evalueren en aanbevelingen te bespreken.

OK

Verplichte 

internetpublicatie

Alg eis 

6.1.3

Voldoet de organisatie aan de eisen voor 

verplichte internetpublicatie?

OK - Website IenW:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-

infrastructuur-en-waterstaat/organisatie-ienw/certificatie-voor-

de-co%E2%82%82-prestatieladder         -

Duurzaamheidsverslag IenW (2018 en 2019):

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag   

- website SKAO: https://www.skao.nl/gecertificeerde-

organisaties/Ministerie_van_Infrastructuur_en_Waterstaat

Website IenW: Er is een aparte pagina op de website van IenW die over de CO2 PL gaat. Daarnaast is er een aparte website waar de duurzaamheidsverslag op gepubliceerd worden. Voor de website IenW betreft 

het de volgende eisen: 3B1/4B2/5B2/3C1/5C1/3D1/4D1/5D1. 

Bevindingen: zie de betreffende eisen. Samenvatting belangrijkste bevindingen:

3B1: Op de website IenW staan reductiedoelstellingen  asfalt en materieel droog grondverzet  in de tekst genoemd en het document van de laatste door BSR goedgekeurde versie van CMP (2019-2020). De 

reductiedoelstelling voor asfalt komt overeen met het CMP 2020-2021 (pag 25). De reductiedoelstelling materieel droog grondverzet zoals opgenomen op de website van IenW komt niet overeen met de doelstelling 

in CMP 2020-2021 (pag 25). Tevens staat er in de tekst op de website van IenW een link naar het oude CMP uit 2018. Besproken in overleg met CO2PL op 11-9: Jan zegt toe dit aan te zullen gaan passen. Is op 5-10 

aangepast op de website.

4B2: Op de website van IenW zijn verwijzigingen opgenomen naar het duurzaamheidsverslagen 2016, 2017 en 2018. Dit is nog niet geupdate. Er ontbreekt een verwijziging naar het duurzaamheidsverslag 2019. Op 

de website https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag staan duurzaamheidsverslagen 2019, 2018 en 2017. Advies is om dit aan te passen op website IenW. Besproken in overleg met CO2 PL op 

11-9. Dit is op 5-10 aangepast op de website.

5B2: CMP 2020-2021: In H 3 en 4 is de emissie-inventaris scope 1,2 en 3 gerelateerde CO2-emissies uitgewerkt, In H5 is de voortgang in de reductiedoelstellingen voor scope 3 uitgewerkt. De tekst mbt de

voortgang van de reductiedoelstellingen scope 1 en 2 ontbreekt nog in de CMP-versie die wij beoordelen. Vorig jaar is het CMP 2019-2020 defintief vastgesteld door de BSR. Dit ging echter nog t/m niveau 4.

Derhalve kunnen we de criteria mbt deze eis niet beoordelen van het CMP 2019-2020. Wel werd in dat CMP (2019-2020)de emissie-inventaris en de voortgang beschreven voor scope 1,2 en 3.

Tevens wordt de emissie-inventaris en voortgang van scope 1,2 en 3 gerelateerde CO2 emissies gerapporteerd in het duurzaamheidsverslag. De laatste twee jaar zijn gepubliceerd (2018 en 2019).

5C1: Website dient nog geupdate te worden op basis van informatie over het CO2 emissie reductie programma waaran zij zich heeft gecommitteert, zoals vastgelegd in het CMP 2020-2021.

4D1/5D1: Website SKAO bevat mbt het oude ontwikkelingsproject CO2 PL in ICT aanbestedingen de publicatie met de omschrijving, gepubliceerde artikelen 2018-2019 (laatste dateert van december 2019) en de

evaluatie van het project inclusief melding dat het project is afgerond.

Dit jaar heeft men zich in 2020 gecommitteerd aan de een nieuw ontwikkelingsproject. In handboek 3.1 CO2 PL staat dat vanaf 12 maanden na aanvang van het ontwikkelingsproject de initiatiefnemer regelmatig

jaarlijks hierover moet publiceren op in ieder geval de SKAO website. In het CMP wordt hierover al e.a. beschreven inclusief waar men nu staat. Uiteindelijk moet men hierover dus ook iets op gaan nemen op de

website van SKAO. In het CMP H6 staat genoemd dat in de loop van 2020 de eerste externe publicaties van het ontwikkelingsproject worden verwacht.

Advies is om dit al wel mee te nemen in de update van de website van IenW. Daar staat nu nog het oude (inmiddels afgeronde) ontwikkelingsproject genoemd. Men zou een korte omschrijving kunnen geven van het

nieuwe ontwikkelingsproject conform de eisen zoals genoemd bij 4.D.1 en tevens aan kunnen geven dat het oude ontwikkelingsproject is afgerond.

Website SKAO: Voor de website SKAO betreft het de volgende eisen: 4A1/3D1/4D1/5D1

bevindingen: zie de betreffende eisen; Samenvatting belangrijkste bevindingen:

4A1: ontbreken van de recente doc op SKAO website: memo meest mat scope 3 emissies (2019) en update ketenanalyses. 

verbetering 

mogelijk

Invalshoek A (inzicht)

Zelfbeoordeling CO2-Prestatieladder 2020-2021

Continue verbetering
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Eisen Actueel Score Richtlijnen
Maximal

e score
Documentatie Bevindingen interne audit

Score interne 

audit

Zelfbeoordeling CO2-Prestatieladder 2020-2021

1.A.1. Identificatie en analyse van 

energiestromen van de organisatie en de 

projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is, zijn 

gebeurd.

Volledig (10)

Nee (0)

10 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H3 en H4

[D.1.17] doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8--2020

[D.1.22] doc.nr.9. Duurzaamheidsverslag 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag

/2020/01/energiegebruik-en-emissies-eigen-organisatie

[D.1.32] doc.nr.20. Infographic Meterstand IenW 1-1-2020

[D.1.16] Onderbouwing materiaalstromen transiatiepaden (par 

3.2 CMP) 

+ 

[D.1.39] 20190531 CO2 en Materiaalgegevens RWS 2017-

2030_v5 def 

+

[D.4.15] 20200924 RE review onderdeel A en B CO2 PL 

(versie excel 24-9) [review]

[D.4.16] 20200924 RE Vraag onderbouwing CMP - interne 

audit CO2PL 

[D.4.17] 20200925 RE Vraag onderbouwing CMP - interne 

audit CO2PL

In het Handboek CO2 Prestatieladder 3.1 (p.47) staat "Van opgestarte projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is, dienen de energiestromen te zijn geidentificeerd." IenW (RWS) kent 

dergelijke projecten niet en is dus niet relevant (o.b.v. interne afstemming mail 7-9-2020).

 Het meten van het huidige gebruik van energie en de bijbehorende CO2-uitstoot is niet bij het CO2 PL-team belegd maar bij de Corporate Dienst{CD}. Via de aanwezige systemen van IenW kan hij het verbruik van 

energie en de bijbehorend uitstoot van CO2 aflezen. 

De emissie-inventaris komt tot stand uit de basisgegevens via de tool smart trackers. CD is hier verantwoordelijk voor. De smart track data output is zeer detaillistisch en omvangrijk. Vanuit deze uitgevoerde 

excercitie worden de geformeerde uitkomsten gebruikt en vertaald in rapportages en/of andere nota's. Er bestaat dus geen expliciet 'emissie-inventaris 2019' brondocument dat is vastgesteld doorde BSR. In de BSR 

zijn wel uitkomsten uit deze emissie-inventaris gebruikt en vastgesteld. De procedure werd besproken. Twee maal per jaar loopt er een inventarisatie via de BSR. Eenmaal bij het Duurzaamheidsverslag bij het volle 

boekjaar en de andere is in het najaar. 

Op basis van deze toelichting gaan we AKKOORD met deze eis. 

10

1.A.2. Alle energiestromen van de organisatie en 

de projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is, zijn 

aantoonbaar in kaart gebracht.

Ja, duidelijk 

gedocumenteerd 

(10)

Eén 

energiestroom (5)

Nee (0)

10 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H3 en H4

[D.1.17] doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8-2020

[D.1.22]  doc.nr.9. Duurzaamheidsverslag 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag

/2020/01/energiegebruik-en-emissies-eigen-organisatie

[D.1.32]  doc.nr.20. Infographic Meterstand IenW 1-1-2020

Zie ook toelichting bevinding 1.A.1

Akkoord
10

1.A.3. Deze lijst wordt regelmatig opgevolgd en 

actueel gehouden.

Ja, jaarlijks (5)

Nee (0)

5 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H3, H4 en H5

[D.1.17] doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8-2020

[D.1.22] doc.nr.9. Duurzaamheidsverslag 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag

/2020/01/energiegebruik-en-emissies-eigen-organisatie

[D.1.32] doc.nr.20. Infographic Meterstand IenW 1-1-2020

Zie ook toelichting bevinding 1.A.1

Interview CO2PL-team 11-9: 2x per jaar nieuwe emissie-inventaris via de BSR. Actualisatie input via smarttrackers tool en netwerkmonitoring binnen RWS. CMP 2020 - H5 Voortgangsrapportage eerste helft 2020 - 

paragraaf 5.1 Eigen emissie.

Akkoord

5

Totaal Score Niveau 1 A 25 25

2.A.1. Alle energiestromen van de organisatie en 

de projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is, zijn 

kwantitatief in kaart gebracht.

Ja, duidelijk 

gedocumenteerd 

(10)

Eén 

energiestroom (5)

Nee (0)

10 [D.1.6] doc.nr.2. CMP 2020 H3 en H4

[D.1.17] doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8-2020

[D.1.22] doc.nr.9. Duurzaamheidsverslag 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag

/2020/01/energiegebruik-en-emissies-eigen-organisatie

[D.1.32] doc.nr.20. Infographic Meterstand IenW

Zie ook toelichting bevinding 1.A.1

Akkoord
10

2.A.2. De lijst is volledig en wordt aantoonbaar 

regelmatig opgevolgd en actueel 

gehouden.

Ja, tenminste 

jaarlijks (5)

Nee (0)

5 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H3, H4 en H5

[D.1.17] doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8-2020

[D.1.22] doc.nr.9. Duurzaamheidsverslag 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag

/2020/01/energiegebruik-en-emissies-eigen-organisatie

[D.1.32] doc.nr.20. Infographic Meterstand IenW

 Zie ook toelichting bevinding 1.A.1

actualisatie input via smarttrackers tool

Akkoord

5

2.A.3. De organisatie beschikt over een actuele 

energiebeoordeling voor het bedrijf en de 

projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is.

Ja (10)

Ja, doch slechts 

partieel 

(bijvoorbeeld 

bepaald  proces of 

unit) (5)

Nee (0)

10 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H3 en H4

[D.1.17] doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8-2020

[D.1.22] doc.nr.9. Duurzaamheidsverslag 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag

/2020/01/energiegebruik-en-emissies-eigen-organisatie

[D.1.32] doc.nr.20. Infographic Meterstand IenW

Zie ook toelichting bevinding 1.A.1

Akkoord
10

Totaal Score Niveau 2 A 25 25

3. Het bedrijf heeft

zijn eigen

energieverbruik

omgerekend naar

CO2 emissie(s).

3.A.1. De organisatie beschikt over een 

uitgewerkte actuele emissie-inventaris 

voor haar scope 1 & 2 CO₂ -emissies 

conform ISO14064-1 voor de organisatie 

en de projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is

Ja (15)

Nee (0)

15 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H3 + H4 + H5  + Bijlage 

Kruistabel ISO 14064-1 

[ D.1.32] oc.nr.20. Infographic Meterstand IenW

[D.1.17] doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8-2020

+

[D.4.2] mail 20200922 RE Interne audit ADR CO2PL

Zie ook toelichting bevinding 1.A.1

In de 'Verificatieverklaring 2018' wordt verwezen dat deze is opgesteld en gecontroleerd a.d.h.v. het CMP d.d. 17-12-2019 en de Export uit Smart Trackers "Verificatie footprint 2018" d.d. 16-12-2019 IenW. 

Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8-2020: In index opgenomen bijlage 'Methode en vaststelling CO2-emissie inventaris' is niet in deze nota opgenomen (en derhalve niet inzichtelijk). Naderhand document 

geactualiseerd. 

Uit het verslag met CO2 PL-team (pagina 8 laatste alinea):

"De informatie van asfalt en grondverzet loopt via de Netwerkmonitoring. Er is inmiddels sinds kort ook contact met het nat grondverzet (bagger). Er is discussie over cijfers in het CMP. Men herkent zich niet zo goed 

in de getallen. Primum (de adviseur van CO2 PL-team) heeft de opdracht gekregen om hier onderzoek naar te doen en te komen tot een nieuwe berekening."

22-9: Reactie mail CO2 PL-team

"Onderzoek loopt nog. Ik heb weliswaar tussenresultaten gezien, maar nog geen nieuwe getallen. Voor ons geldt dat -zolang geen nieuwe gegevens gepubliceerd zijn-, we de huidige footprint als meest betrouwbaar

inzicht beschouwen.  Nieuw facet in Handboek 3.1: Organisaties worden expliciet aangemoedigd om andere broeikasgassen te gaan rapporteren (is nu nog niet verplicht).

Akkoord.

15

3.A.2. De emissie-inventaris van 3.A.1 is door een 

CI geverifieerd met tenminste een 

beperkte mate van zekerheid.

Ja, jaarlijks (10)

Nee (0)

10 [D.1.31] doc.nr.19. Verificatieverklaring 2018 Akkoord 10

Totaal Score Niveau 3 A 25 25

1. Het bedrijf heeft

gedeeltelijke inzicht

in energie verbruik

2. Het bedrijf heeft

inzicht in eigen

energieverbruik.
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Eisen Actueel Score Richtlijnen
Maximal

e score
Documentatie Bevindingen interne audit

Score interne 

audit

Zelfbeoordeling CO2-Prestatieladder 2020-2021

4. Het bedrijf

rapporteert zijn CO2-

footprint conform de

ISO 14064-1 voor

scope 1, 2 & 3.

4.A.1. De organisatie heeft aantoonbaar inzicht in 

de meest materiële emissies uit scope 3, 

en kan uit deze scope 3 emissies 

tenminste 2 analyses van GHG - 

genererende (ketens van) activiteiten 

voorleggen.

Ja, beide voldoen 

aan de gestelde 

eisen (15)

Ja, 1 maar wel 

ruim boven de 

eisen (10)

Ja, 2 waarvan 1 

gering aanvullend 

inzicht (10)

Ja 2 beide gering 

aanvullend inzicht 

(5)

Nee (0)

15 [D.1.20] Doc.nr.7. Memo meest materiële Scope 3 emissies - 

IenW RWS 2019 [keuzes analyse in H2.3]

[D.1.16] Doc.nr.2. Concept CO2-Managementplan 2020, 

versie 1.0 H3.2 + H4.2

Ketenanalyses via SKAO.nl en [D.1.68]:

-Kustsuppletie (nat grondverzet)

-Viaduct (beton + droog grondverzet)

- Wegverbreding (asfalt + droog grondverzet)

+

[D.4.2] mail 20200922 RE Interne audit ADR CO2PL

De ketenanalyses (door Arcadis d.d. 2017) zijn uitgewerkt in de volgende documenten volgens doc.nr. 7 (H2.3):

• Ketenanalyse Kustsuppletie (nat grondverzet)

• Ketenanalyse Viaduct (beton + droog grondverzet)

• Ketenanalyse Wegverbreding (asfalt + droog grondverzet)

Memo meest mat scope 3 emissies dd mei 2019 is de laatste versie. Dit memo staat nog niet op de website van SKAO (laatste versie op deze website dateert van 2017). Dit jaar vindt een initiele ladderbeoordeling

plaats ten behoeve van certificatie op niveau 5. De website van SKAO zou dus moeten worden geupdate. Tevens bevat de website van SKAO de ketenanalyses uit februari 2017.  De eis is dat de organisatie

minimaal eens in de drie jaar de rapportage van de meest materiele emissies en de twee ketenanalyses in drie losse documenten op de SKAO-website publiceert. Dat doet de organisatie na de initiele

ladderbeoordeling en na een herbeoordeling.

In handboek 3.1 CO2 PL, eis 4A1 pag 56 staat dat indien men niet voldoet aan verplichte internetpublicatie (recente doc op SKAO website: memo meest mat scope 3 emissies en ketenanalyses) dit leidt tot een

puntenaftrek van 6 punten.

9

4.A.2. De organisatie beschikt over een 

kwaliteitsmanagement plan voor de 

inventaris

Ja (5)

Nee (0)

5 [D.1.16] Doc.nr.2. Concept CO2-Managementplan 2020, 

versie 1.0 H4.2 + H5

[D.1.17] Doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8-2020

 Zie CMP paragraaf 4.2 (vanaf pagina 24) en Hfst 5 (vanaf pagina 28).

Akkoord
5

4.A.3 Tenminste 1 van de analyses uit 4.A.1 

(scope 3) is professioneel ondersteund of 

becommentarieerd door een ter zake als 

bekwaam erkend en onafhankelijk 

kennisinstituut

Ja, instituut 

voldoet en 

ondersteuning c.q. 

commentaar is 

waardevol (5)

Nee, instituut 

voldoet maar 

ondersteuning c.q. 

5 [D.1.20] Doc.nr.7. Memo meest materiële Scope 3 emissies - 

IenW RWS 2019 [keuzes analyse in H2.3]

Dit betreft de ketenanalyses (door Arcadis) die dateren uit 2017 en zijn geplaatst op de website van SKAO. 

Zie 4.A.1    

Akkoord

5

Totaal Score Niveau 4 A 25 19

5. Het bedrijf heeft

portefeuille breed

inzicht in scope 3.

5.A.1 De organisatie heeft inzicht in de materiële 

scope 3 emissies van het bedrijf en de 

meest relevante partijen in de keten die 

daarbij betrokken zijn.

Ja (10), Nee (0)

* Voor kleine

bedrijven geldt de

volgende

scorerichtlijn: Ja

(15), Nee (0)

10 [D.1.16] Doc.nr.2. Concept CO2-Managementplan 2020-2021, 

versie 1.0 - paragraaf 4.3

[D.1.70] Doc.nr.7. Memo Meest Materiële Scope 3 emissies - 

IenM RWS 2019

[D.1.60/61] IenW 2019 - Verkenning Scope 3 downstream 

Ministerie IenW

[D.1.71] 20190628 Methodiek Feitenbasis Strategie 

Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur

[D.1.42] Analyse van mogelijke autonome acties en 

reductiestrategieën 14aug19

[D.4.2] mail CO2 PL-team reactie op  issues

[D.1.70] Strategiedocument Klimaatneutrale en circulaire 

rijksinfraprojecten_DEFjuni TeamMateD.4.2

[D.1.39] CO en materiaalgegevens RWS 2017-2030 versie 5 

def

[D.4.11] 20200924 RE Interne audit ADR CO2PL [reactie op 

5.A.3 + 4.B.1 + 4.B.2], namen ketenpartners

-[D.4.14] Laatste versie transitiepaden [20200924 RE Interne

audit ADR CO2PL [reactie op 5.A.3 + 4.B.2], namen

ketenpartners

Akkoord 10

5.A.2-1 De organisatie beschikt over een 

portefeuille-brede, onderbouwde analyse 

van mogelijkheden van het bedrijf om de 

materiële scope 3 emissies te beïnvloeden.

Ja (5) Nee (0)*

* Voor kleine

bedrijven geldt de

scorerichtlijn:

5.A.2-1: Ja (10),

Nee (0)

5 [D.1.16] Doc.nr.2. Concept CO2-Managementplan 2020-2021, 

versie 1.0 - paragraaf 4.3 + 5.2

[D.1.20] Doc.nr.7. Memo Meest Materiële Scope 3 emissies - 

IenM RWS 2019

[D.1.60/61] IenW 2019 - Verkenning Scope 3 downstream 

Ministerie IenW

-[zie Eis 5.A.1] 20190628 Methodiek Feitenbasis Strategie 

Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur

[D.1.42] Analyse van mogelijke autonome acties en 

reductiestrategieën 14aug19

Akkoord 5

5.A.2-2 De organisatie heeft inzicht in mogelijke 

strategieën om deze materiële emissies te 

reduceren.

Ja (5), Nee (0) 5 [D.1.16] Doc.nr.2. Concept CO2-Managementplan 2020-2021, 

versie 1.0 - paragraaf 4.3 + 5.2

[D.1.70] Strategie IenW - Naar klimaatneutrale en circulaire 

Rijksinfrastructuurprojecten 2019

-[zie Eis 5.A.1] 20190628 Methodiek Feitenbasis Strategie 

Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur

[ D.1.42] Analyse van mogelijke autonome acties en 

reductiestrategieën 14aug19

Akkoord 5
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Eisen Actueel Score Richtlijnen
Maximal

e score
Documentatie Bevindingen interne audit

Score interne 

audit

Zelfbeoordeling CO2-Prestatieladder 2020-2021

5.A.3 De organisatie dient van directe (en 

potentiële) ketenpartners die relevant zijn 

voor de uitvoering van de scope 3 

strategie, over specifieke emissiegegevens 

te beschikken die afkomstig zijn van deze 

ketenpartners.

Ja (5), Nee (0) 5 [D.1.16]  Doc.nr.2. Concept CO2-Managementplan 2020-

2021, versie 1.0 - H5

Onderbouwing tabellen: 

[D1.63] Monitoringssystematiek scope 3

[D.4.3 tm D.4.6] berekening MKI waarde met data leveranciers 

door gespecialiseerd bureau (mail met bijlagen van CO2 PL-

team)

[D.4.8] mail 20200923 RE Interne audit ADR CO2PL 

[aanvulling CO2 PL-team op 5.A.3 + 4.B.2]

[D.4.9] mail 20200722 RE Reminder getallen asfalt

[D.4.10] overzicht resultaten met co2 22072020 [hoort bij mail 

22-7-2020 Re Reminder getallen asfalt]

[D.4.11]  20200924 RE Interne audit ADR CO2PL [reactie op 

5.A.3 + 4.B.1 + 4.B.2], namen ketenpartners

[D.4.14] Laatste versie transitiepaden [20200924 RE Interne

audit ADR CO2PL [reactie op 5.A.3 + 4.B.2], namen

ketenpartners

[D.4.12 tm D4.14] Aanpassing doelstelling droog grondverzet: 

akkoord van Stuurgroep DULO zie 

-Agenda Stuurgroep Duurzaamheid en Leefomgeving 2-7-

2020

-verslag Stuurgroep Duurzaam en Leefomgeving 2-7-2020

Akkoord 5

Totaal Score Niveau 5 A 25 25

1.B.1. De organisatie onderzoekt aantoonbaar de 

mogelijkheden het energie verbruik te 

reduceren van het bedrijf en de projecten 

waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel 

verkregen is.

Ja (20)

Nee (0)

20 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 

[D.1.17] doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8-2020

[D.1.18] doc.nr.5. SKAO Maatregellijst

Er zijn geen projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Komt niet voor (zie ook 1.A.1.)

Akkoord
20

1.B.2. De organisatie beschikt over een actueel 

verslag van een onafhankelijke interne 

controle voor de organisatie en de 

projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is.

Ja (5)

Nee (0)

5 [D.1.17] 'doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 27-8-2020 Door de aanwezigheid van een Energiebeoordeling kan automatisch een score worden toegekend (pagina 63).   Akkoord 5

Totaal Score Niveau 1 B 25 25

2.B.1. De organisatie heeft een kwalitatief 

omschreven doelstelling om energie te 

reduceren en heeft maatregelen benoemd 

voor de projecten.

Ja (10)

Nee (0)

10 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H4

[D.1.18] doc.nr. 05. SKAO Maatregellijst

Strategie IenW Energie- en klimaatneutraal 2030

'Akkoord
10

2.B.2. De organisatie heeft een omschreven 

doelstelling voor gebruik van alternatieve 

brandstoffen en/of gebruik van groene 

stroom en heeft maatregelen benoemd 

voor de projecten.

Ja (10)

Nee (0)

10 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H4

[D.1.18] doc.nr. 05. SKAO Maatregellijst

'Akkoord 10

2.B.3 De energie- en reductiedoelstelling en de 

bijbehorende maatregelen zijn 

gedocumenteerd, geïmplementeerd en 

gecommuniceerd aan alle werknemers.

Ja (3)

Nee (0)

3 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H4 + H5 + H6.4

[D.1.18] doc.nr. 05. SKAO Maatregellijst

D.1.22] 09. Voortgangsrapportage (DZH-verslag)

Akkoord 3

2.B.4. De reductiedoelstelling is onderschreven 

door hoger management.

Ja (2)

Nee (0)

2 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H4 + H5

[D.1.18] doc.nr. 05. SKAO Maatregellijst

[D.1.22] 09. Voortgangsrapportage (DZH-verslag)

Akkoord 2

Totaal Score Niveau 2 B 25 25

3.B.1. De organisatie heeft een kwantitatieve 

reductie doelstelling voor scope 1 & 2 

emissie van de organisatie en de projecten 

opgesteld, uitgedrukt in absolute getallen 

of percentages ten opzichte van een 

referentiejaar en binnen een vastgelegde 

tijdstermijn en heeft een bijbehorend plan 

van aanpak opgesteld inclusief de te 

nemen maatregelen in de projecten.

Ja (15)

Nee (0)

15 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H4

[D.1.18] doc.nr. 05. SKAO Maatregellijst

[D.1.19] doc.nr. 06. CO2 prognose en reductiemaatregelen - 

eigen CO2-emissie

Strategie IenW Energie- en klimaatneutraal 2030

'Onderdeel verplichte internetpublicatie : 

Op de website IenW staan reductiedoelstellingen  asfalt en materieel droog grondverzet  in de tekst genoemd en het document van de laatste door BSR goedgekeurde versie van CMP (2019-2020). De 

reductiedoelstelling voor asfalt komt overeen met het CMP 2020-2021 (pag 25). De reductiedoelstelling materieel droog grondverzet zoals opgenomen op de website van IenW komt niet overeen met de doelstelling 

in CMP 2020-2021 (pag 25). Tevens staat er in de tekst op de website van IenW een link naar het oude CMP uit 2018. Eis handboek 3.1: De reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 en het plan van aanpak worden 

gepubliceerd op de website van de organisatie. De organisatie houdt de informatie actueel. Op 5-10 heeft het CO2 PL team de website geupdate en hiermee opvolging gegeven aan de bevinding.

15

2. Het bedrijf

beschikt over een

kwalitatief

beschreven energie

reductieambitie.

3. Het bedrijf

beschikt over

kwantitatieve CO2

reductie

doelstellingen voor

de eigen organisatie.

1. Het bedrijf

onderzoekt

mogelijkheden voor

energiereductie.

Invalshoek B (CO2 reductie)
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Eisen Actueel Score Richtlijnen
Maximal

e score
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Zelfbeoordeling CO2-Prestatieladder 2020-2021

3.B.2. De organisatie heeft een energie 

managementprogramma (conform ISO 

50001 of gelijkwaardig) opgesteld, 

onderschreven door hoger management, 

gecommuniceerd (intern en extern) en 

geïmplementeerd voor de organisatie en 

de projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is.

Ja volledig 

geimplementeerd 

(10)

Nee (0)

10 [D.1.16] 'doc.nr.2. CMP 2020 als geheel (communicatie H6.4)

[D.1.17] doc.nr.3. Energiebeoordeling 2019 v1.0 

[D.1.18] doc.nr.5. SKAO Maatregellijst

[D.1.19] doc.nr.6. CO2 prognose en reductiemaatregelen - 

eigen CO2-emissie

ISO 50001  (= Energiebeheersystemen) waardig: besproken in overleg met CO2PL-team 11-9.

Akkoord
10

Totaal Score Niveau 3 B 25 25

4.B.1. De organisatie heeft voor scope 3, op basis 

van 2 analyses uit 4.A.1, CO₂ reductie 

doelstellingen geformuleerd of de 

organisatie heeft voor scope 3, op basis 

van 2 materiële GHG - genererende 

(ketens van) activiteiten CO₂ reductie 

doelstellingen geformuleerd. Er is een 

bijbehorend plan van aanpak opgesteld 

inclusief de te nemen maatregelen. 

Doelstellingen zijn uitgedrukt in absolute 

getallen of percentages ten opzichte van 

een referentiejaar en binnen een 

vastgelegde termijn.

Ja, omvang 

doelstelling is 

ambitieus en 

tenminste 

vergelijkbaar met 

die van 

sectorgenoten. 

(15)

Nee (0)

15 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H4.2 + 5.2

[D.1.18] doc.nr. 05. SKAO Maatregellijst

[D.1.64] Notitie monitoring trede 4 v1.0_def(1)

[D.1.63] Monitoringsystematiek scope 3 v010 gedeeld 

20180226

[D.1.62] Memo herformulering CO₂-reductiedoelen asfalt en 

droog grondverzet_v5

[D.4.11] 20200924 RE Interne audit ADR CO2PL [reactie op 

5.A.3 + 4.B.1 + 4.B.2]

[D.4.12] Agenda Stuurgroep Duurzaamheid en Leefomgeving

2 juli 2020 [20200924 RE Interne audit ADR CO2PL [reactie

op 5.A.3 + 4.B.1 + 4.B.2]

[D.4.13] Concept verslag Stuurgroep Duurzaamheid en

Leefomgeving 2 juli 2020 [20200924 RE Interne audit ADR

CO2PL [reactie op 5.A.3 + 4.B.1 + 4.B.2]

[D.1.44] memo Sg DULO2

Akkoord 15

4.B.2. De organisatie rapporteert ten minste 

halfjaarlijks (intern én extern) de 

voortgang ten opzichte van de 

doelstellingen voor de organisatie en de 

projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is.

Ja (10)

regelmatig 

jaarlijks (5)

Nee (0)

10 doc.nr.2. CMP 2020 H4.2 + 5.2

doc.nr.9. Voortgangsrapportage (DZH-verslag) (2019)

+

Duurzaamheidsverslagen 2016 t/m 2018 op website IenW

+

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder 2016 t/m 2018

+

D.4.8 mail 20200923 RE Interne audit ADR CO2PL [aanvulling

CO2 PL-team op 5.A.3 + 4.B.2]

D.4.9 mail 20200722 RE Reminder getallen asfalt

D.4.10 overzicht resultaten met co2 22072020 [hoort bij mail

22-7-2020 Re Reminder getallen asfalt]

[D.4.11] 20200924 RE Interne audit ADR CO2PL [reactie op 

5.A.3 + 4.B.1 + 4.B.2]

[D.4.14] Laatste versie transitiepaden [20200924 RE Interne

audit ADR CO2PL [reactie op 5.A.3 + 4.B.2]

Over de voortgang wordt gerapporteerd via het CMP (zie H 5 pag 28 van CMP 2020-2021) en het Duurzaamheidsverslag (voortgang over een heel jaar). Laatste versie van CMP op de website van IenW betreft de 

versie die door BSR is goedgekeurd nl 2019-2020. Op de website van IenW zijn verwijzigingen opgenomen naar het duurzaamheidsverslagen 2016, 2017 en 2018. Dit is nog niet geupdate. Er ontbreekt een 

verwijziging naar het duurzaamheidsverslag 2019. Op de website https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag staan duurzaamheidsverslagen 2019, 2018 en 2017. Advies is om dit aan te passen 

op website IenW. Besproken in overleg met CO2 PL op 11-9. De website IenW is op dit punt geupdate door het CO2 PL-team. Hiermee hebben zij opvolging gegeven aan de bevinding. Akkoord

10

Totaal Score Niveau 4 B 25 25

5.B.1 De organisatie heeft voor scope 3, op basis 

van de analyses uit 5.A.2, een strategie en 

CO₂-reductiedoelstellingen geformuleerd. 

Er is een bijbehorend plan van aanpak 

opgesteld inclusief de te nemen 

maatregelen. Doelstellingen zijn uitgedrukt 

in absolute getallen of percentages ten 

opzichte van een referentiejaar en binnen 

een vastgelegde termijn.

Ja (9)

Ja, maar alleen 

doelstellingen met 

bijbehorend plan 

van aanpak (6)

Ja, maar alleen 

een strategie (4), 

Nee (0)

9 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H4.3

[D.1.23] doc.nr.10. Beslisnota BSR 6 april - Duurzaam IenW - 

niveau 5 CO2-PL - svz extra CO2-maatregelen def

[D.1.42] Analyse van mogelijke autonome acties en 

reductiestrategieën 14aug19

[zie toelichtingt bij Eis 5.A.1] 20190628 Methodiek Feitenbasis 

Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuur

[D.1.70] Strategiedocument Klimaatneutrale en circulaire 

rijksinfraprojecten_DEFjuni TeamMate

In par 4.2 van de CMP 2020-2021  staan de maatregelen uitgewerkt. In Par. 4.3. zijn de bestaande reductiedoelen voor asfaltimpuls opgenomen. Akkoord 9

5.B.2 De organisatie rapporteert minimaal 2x per 

jaar zijn emissie-inventaris scope 1, 2 & 3 

gerelateerde CO₂ -emissies (intern en 

extern) alsmede de vooruitgang in 

reductiedoelstellingen, voor de organisatie 

en de projecten.

Ja, emissie-

inventaris en 

vooruitgang op de 

emissie reductie 

doelstellingen (8)

Ja, enkel emissie-

inventaris (5)

Ja, jaarlijks (5)

Nee (0)

8 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 H4.2 + 5.2

[D.1.22] doc.nr.9. Voortgangsrapportage (DZH-verslag) (2019)

+

Duurzaamheidsverslagen 2016 t/m 2018 op website IenW

(https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsversla

g 

+

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder 2016 t/m 2018 op 

website IenW - www.rijksoverheid.nl (= opgegeven bron)

Verplichte internetpublicatie: CMP 2020-2021: In H 3 en 4 is de emissie-inventaris scope 1,2 en 3 gerelateerde CO2-emissies uitgewerkt, In H5 is de voortgang in de reductiedoelstellingen voor scope 3 uitgewerkt. 

De tekst mbt de voortgang van de reductiedoelstellingen scope 1 en 2 ontbreekt nog in de CMP-versie die wij beoordelen. 

Vorig jaar is het CMP 2019-2020 defintief vastgesteld door de BSR. Dit ging echter nog t/m niveau 4. Derhalve kunnen we de criteria mbt deze eis t/m niveau 5 niet beoordelen van het CMP 2020-2021. Wel werd in 

het CMP 2019-2020 de emissie-inventaris en de voortgang beschreven voor scope 1,2 en 3. 

Tevens wordt de emissie-inventaris en voortgang van scope 1,2 en 3 gerelateerde CO2 emissies gerapporteerd in het duurzaamheidsverslag. De laatste twee jaar zijn gepubliceerd (2018 en 2019).

5

5.B.3 De organisatie slaagt erin de reductie 

doelstellingen te realiseren.

Ja, helemaal (8)

Nee (0)

8 [D.1.16] doc.nr.2. CMP 2020 par 5.2 CMP par 5.2: Doelstelling van 20% reductie is al gehaald. Wel moet worden opgemerkt dat het gaat om aangeboden MKI-waarden en niet om realisatiedata en bovendien om het totale project en niet alleen om het 

asfalt-deel. [...] Door fors sturen op de lagere Milieu Kosten Indicator waarde verwachten we dat het gestelde reductiedoel voor 2025 haalbaar is. Akkoord

toelichting CO2 prestatieladderteam: Vanaf dit jaar hanteert men insteek vanuit transitiepaden. In dit geval het transitiepad wegverharding. Dit betekent ook dat men op een andere manier rapporteert over de 

voortgang van het behalen van de reductiedoelstelling op het gebied van wegverharding dan zoals nu enkel over asfalt. Dit heeft als gevolg dat concreter gerapporteerd kan worden over het behalen van de 

doelstelling dan zoals hierboven geschetst wordt mbt asfalt.   

8

Totaal Score Niveau 5 B 25 22

5. Het bedrijf

rapporteert

structureel en op

kwantitatieve wijze

de resultaten op de

CO2

reductiedoelstellinge

n voor scope 1, 2 & 3.

3. Het bedrijf

beschikt over

kwantitatieve CO2

reductie 

doelstellingen voor

de eigen organisatie.

4. Het bedrijf

beschikt over een

kwantitatieve CO2

reductie

doelstellingen voor

een scope 1, 2 & 3

CO2-emissies.
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Eisen Actueel Score Richtlijnen
Maximal

e score
Documentatie Bevindingen interne audit
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audit

Zelfbeoordeling CO2-Prestatieladder 2020-2021

1.C.1. De organisatie communiceert aantoonbaar 

intern op ad hoc basis over het 

energiereductie beleid van de organisatie 

en de projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is.

Ja, minstens 2 

maal per jaar (20)

Ja, 1 maal per jaar 

(10)

Nee (0)

20 [D.1.16] CO2 managementplan 2020-2021 , hoofdstuk 4, 

paragraaf 4.1  t/m 4.3. 

[D.1.26] communicatiepublicatie 2020 

De energiereductie en de gunningsvoordeel  is terug te vinden in hoofdstuk 4.1. eigen emmissie, hoofdstuk 4.2 reductiestrategie ketenemissies en hoofdstuk 4.3  Op weg naar een reductiestrategie voor niveau 5. 

Twee links bekeken:   

[ {Https://www.linkedin.com/posts/jankleinkranenburg_het-ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat-activity-6626406469631827968-I6SM/} korte weergave van de inhoud van de link:

Gisteren ontvingen we wederom ons certificaat uit handen van onze externe auditor DNV GL. Een beloning naar werken, dat ons weer stimuleert om de volgende stappen te zetten op weg naar een zo laag mogelijke 

CO₂-emissie.]      

[{https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/duurzaamheid-moet-in-de-genen.244711.lynkx} korte weergave inhoud van de link: Vasthouden Maar ook binnen de eigen organisatie moeten Veuger en zijn collega’s de 

aandacht voor duurzaamheid vasthouden: het doel is om in 2030 CO2-neutraal te zijn. ‘Ik moet wel zeggen dat het, sinds het Klimaatakkoord, minder moeilijk is geworden om dit onderwerp op de agenda te houden 

dan voorheen. Het onderwerp is overal, en dat maakt dat het draagvlak erg groot is. Het helpt natuurlijk ook dat het een belangrijk thema is voor de bewindspersonen. We staan in feite nog maar aan het begin, dus 

we moeten nu doorpakken. Dan is het belangrijk dat duurzaamheid in onze genen gaat zitten. Dat het zo gewoon wordt, dat we er niet eens meer over nadenken]

 [http://intranet.minienm.nl/Organisatie/IenW_Over_Morgen/IenW_Samen_in_Transities/] Heeft betrekking op:  Momenteel werken we in 3 IenW-brede casuslabs aan drie concrete vraagstukken.

1. De transitiepaden naar klimaatneutrale en circulaire Rijksinfrastructuurprojecten - deel 2

2. Besturing en synergie op de transities

3. Duurzame Luchtvaart (kwaliteitsborging bijmengen duurzame brandstoffen)

Akkoord

20

1.C.2 De organisatie communiceert aantoonbaar 

extern op ad hoc basis over het 

energiereductie beleid van de organisatie 

en de projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is.

Ja, minstens 2 

maal per jaar (5)

Nee (0)

5 [D.1.26] Communicatiepublicaties CO 2020 Diverse links van documenten aanwezig waaruit  het energiereducitebeleid afgeleidt kan worden.  Twee links bekeken 

[ { https://nieuws.eneco.nl/eneco-verheugd-met-gunning-aanbesteding-windpark-maasvlakte-2/} korte weergave van de inhoud van de link : Rotterdam,03 februari 2020; Eneco verheugd met gunning aanbesteding 

windpark Maasvlakte 2]     

tweede Link:  http://intranet.minienm.nl/Content/Media/7f118fc4-467c-4563-b807-6925a7694372/2020%20overzichtpresentatie%20Duurzaam%20IenW.

Externe publicatie :    [{https://www.vang-hha.nl/} betreft : Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Dat is de ambitie van het Ministerie van IenW, de 

VNG(Vereniging Nederlandse Gemeenten), de NVRD en Rijkswaterstaat.]

Akkoord

5

Totaal Score Niveau 1 C 25 25

2.C.1. De organisatie communiceert structureel 

intern over haar energiebeleid voor de 

organisatie en de projecten. De 

communicatie omvat minimaal het 

energiebeleid en reductiedoelstellingen 

van de organisatie en de maatregelen in 

projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is.

Ja, minstens 2 

maal per jaar (10)

Ja, 1 maal per jaar 

(5)

Nee (0)

10 [D.1.16] CO2 managementplan 2020-2021 , hoofdstuk 6.   Zie 

ook D1.25 Communicatiekalender C02 PL 2020 en [D.1.26]. 

Communicatie publicaties C02 2020    

[D 1.66] Voortgangsrapportage 1e helft 2020 v0.2

   [{http://intranet.minienm.nl/Organisatie/Directies/DCO_Directie_Communicatie/DCO_intern/Nieuws/IenW_Nieuws/2020.06.17/Krachten_bundelen_voor_een_klimaatneutrale_en_circulaire_infrastructuur.htm }. link 

heeft betrekking op [Krachten bundelen voor een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, werken we aan het verduurzamen van onze infrastructuur. Daarom gaan Rijkswaterstaat en ProRail projecten aan water, weg, spoor en vaarweg vanaf 2021 

nadrukkelijker klimaatneutraal en circulair uitvragen. Koplopers in de markt worden daarbij financieel beloond. Onze aanpak bepalen we samen met de sector en met andere publieke opdrachtgevers, zoals 

provincies en waterschappen. Deze week heeft de minister hierover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd]

[http://intranet.minienm.nl/Organisatie/Directies/DCO_Directie_Communicatie/DCO_intern/Nieuws/IenW_Nieuws/2020.01.09/Marthe_doet_wat.htm]  Betreft: Duurzaamheid is onderdeel van deze uitvraag. Dat was 

alles. Tegenwoordig is dat anders. Nu vragen we bij elke  overeenkomst die we met RWS afsluiten, om duidelijk aan te geven wat zij aan duurzaamheid kunnen doen. We richten ons op de IenW-prioriteiten: CO2-

reductie en circulair werken. Maar ook andere duurzaamheidsthema’s zoals natuurlijk kapitaal kunnen aan de orde komen.'

Akkoord

10

2.C.2. De organisatie heeft inzake CO₂ reductie 

een effectieve stuurcyclus met 

toegewezen verantwoordelijkheden voor 

de organisatie en de projecten waarop CO₂-

gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

Verantwoordelijkh

eden bekend en 

stuurcyclus 

geimplementeerd 

(10)

Verantwoordelijkh

eden toegewezen 

(5)

10 [D.1.16] CO2 managementplan 2020-2021 , paragraaf 2.1 en 

bijlage: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Zie bijlage : Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierin is een gedetailleerde invulling van taken, verantwoordelijkehden en bevoegdheden opgenomen.  Akkoord 10

2.C.3. De organisatie heeft de externe 

belanghebbenden geïdentificeerd voor de 

organisatie en de projecten waarop CO₂-

gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

Ja (5)

Nee (0)

5 [D.1.24] Communicatieplan CO2 prestatieladder _RWS Zie in document het onderdeel communicatiedoelen extern. Akkoord 5

Totaal Score Niveau 2 C 25 25

3.C.1. De organisatie communiceert structureel 

intern én extern over de CO₂ footprint 

(scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve 

reductiedoelstelling(en) van de organisatie 

en de maatregelen in projecten waarop 

CO₂-gerelateerd gunning voordeel 

verkregen is. De communicatie omvat 

minimaal het energiebeleid en de 

reductiedoelstellingen van de organisatie 

en de hierboven genoemde maatregelen , 

mogelijkheden voor individuele bijdrage, 

informatie betreffende het huidig 

energiegebruik en trends binnen de 

organisatie en de projecten.

Ja, regelmatig 

halfjaarlijks (20)

Ja, 1 maal per jaar 

(10)

Nee (0)

20 [D.1.23.] beslisnota BSR 6 april;  

[ D.1.16] CO2 managementplan; D.1.26. 

Communicatiepublicaties C02 2020

Zie hoofdstuk 3 van het CO2 managementplan waarin  : Inzicht , onze CO2-voetafdruk beschreven is.     

twee links bekeken: [  { http://corporate.intranet.rws.nl/Actueel/Nieuws /Nieuws_Programmas_Projecten_Onderhoud/2020.07.16 /De_weg_is_duurzaam_geplaveid.htm } korte weeergave van de inhoud van de link:  

De weg is duurzaam geplaveid. Duurzaam asfalt met 30% CO2 reductie in Noord-Nederland. Rijkswaterstaat heeft een nieuw asfaltmengsel van KWS met een CO2-reductie van 30% officieel gevalideerd. Ze mogen 

het toepassen bij het groot onderhoudscontract in Noord-Nederland]        2e link: [ 

{http://intranet.minienm.nl/Organisatie/Directies/DCO_Directie_Communicatie/DCO_intern/Nieuws/IenW_Nieuws/2020.05.20/Digitale_presentatie_IenW_Duurzaamheidsverslag_2019.htm } Korte weergave van de 

inhoud van de link: Interviews

Hierna interviewde Tieneke Bart Veuger (Projectleider duurzaamheidsverslag), Harry Zondag (Strategisch adviseur baggermarkt) en Sten Heijnis (Programmamanager hernieuwbare energie op RWS-gronden). Bart 

Veuger vertelde over zijn ambities: 'Het moet gewoon zijn dat IenW in alle uitingen duurzaamheid uitstraalt, dus bij aanbestedingen, in zakelijke contacten, maar ook in onze panden.']

verplichte internetpublicatie: De CO2 footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen worden gepubliceerd op de website van IenW middels de laatste versie van het CMP en het duurzaamheidsverslag 

(https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2020/01/energiegebruik-en-emissies-eigen-organisatie).     

Akkoord

20

3.C.2. De organisatie beschikt over een 

gedocumenteerd intern én extern 

communicatieplan met vastgelegde taken, 

verantwoordelijkheden en wijzen van 

communicatie voor de organisatie en de 

projecten waarop CO₂-gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen is.

Ja, aantoonbaar 

(5)

Nee (0)

5 [D1.25]: Communicatiekalender CO2 PL 2020; 

[D1.26] Communicatie publicaties CO2 2020; 

[D1.33 t/m D.1.35] Agenda klantgesprek 

Akkoord 5

Totaal Score Niveau 3 C 25 25

Invalshoek C (transparantie)

2. Het bedrijf

communiceert

minimaal intern en

eventueel extern

over haar

energiebeleid.

1. Het bedrijf

communiceert ad

hoc over

energiereductie

beleid.

3. Het bedrijf

communiceert intern

en extern over haar

carbon footprint en

reductie

doelstelling(en).
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Eisen Actueel Score Richtlijnen
Maximal

e score
Documentatie Bevindingen interne audit

Score interne 

audit

Zelfbeoordeling CO2-Prestatieladder 2020-2021

4.C.1. De organisatie kan aantonen dat zij een 

reguliere (tenminste 2 x per jaar) dialoog 

onderhoudt met belanghebbenden binnen 

overheid en NGO ’s (minimaal 2) over haar 

CO₂ reductiedoelstelling en strategie voor 

de organisatie en de projecten.

Ja, voldoet aan 

minimum criteria 

(20)

Ja, 1 

belanghebbende, 

2x jaar (5)

Nee (0)

20 [D.1.27] Verslag dialoog I&W en Klimaat Verbond Nederland. 

Andere overleg ging niet door vanwege Corona; zie ook CMP 

paragraaf 6.4.

[D.1.75] 2020928 Toelichting overheidsdialoog 2020 en 

[D..1.76] 20200928 Verslag bestuurderssessie MVO 22 jan 

2020

Akkoord 20

4.C.2. De organisatie kan aantonen dat de door 

overheid en/of NGO geformuleerde 

punten van zorg over de organisatie en de 

projecten zijn geïdentificeerd en 

geadresseerd.

Ja, aantoonbaar 

(5)

Nee (0)

5 [D.1.27] Verslag dialoog I&W en klimaat Verbond Nederland; 

[D.1.16] CMP paragraaf 6.4.

[D.1.75] 2020928 Toelichting overheidsdialoog 2020 en 

[D..1.76] 20200928 Verslag bestuurderssessie MVO 22 jan 

2020

  Akkoord 5

Totaal Score Niveau 4 C 25 25

5. Het bedrijf

commiteert zich

publiekelijk aan CO2

emissie reductie

programma van

overheid of NGO.

5.C.1 De organisatie kan aantonen dat zij zich 

publiekelijk heeft gecommitteerd aan een 

CO₂ -emissie reductie programma van 

overheid en of NGO voor zowel de 

organisatie als de projecten.

Ja, aan één 

programma

(10)

10 [D.1.16] CO2 Managementplan 2020-2021 (Hoofdstuk 2 en 4) Zie Link:  http://intranet.minienm.nl/Organisatie/Directies/DCO_Directie_Communicatie/DCO_intern/Nieuws/IenW_Nieuws/2020.05.20/Digitale_presentatie_IenW_Duurzaamheidsverslag_2019.htm

[ Betreft: Digitale presentatie IenW Duurzaamheidsverslag 2019]     

Verplichte internetpublicatie: Website dient nog geupdate te worden op basis van informatie over het CO2 emissie reductie programma waaran zij zich heeft gecommitteert, zoals vastgelegd in het CMP 2020-2021. 

Akkoord

10

5.C.2 (zie 5.C.1) meer dan één Ja, aan meer dan 

één programma (5 

extra)

5 [D.1.16] CO2 Managementplan 2020-2021 (Hoofdstuk 4) [DOCX] Programmaplan Duurzaam IenW 2019-2021

... Naar een klimaat- en energieneutraal IenW in 2030: dit .g.. Naar klimaatneutrale  en circulaire infraprojecten: betreft de ... NB: Dit is de strategie die 1 juli . 

intranet.minienm.nl/.../2b%20Programmaplan%20Duurzaam%20IenW%202019-2021%20def.docx - 13k

 [{https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2020/01/circulariteit} betreft: Het ministerie van IenW heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2030 circulair te werken. Dit geldt zowel in de eigen 

bedrijfsvoering als in de projecten en inkoop. Dat betekent onder meer dat het ministerie het gebruik van eindige grondstoffen zoveel mogelijk wil terugdringen en producten en materialen zo hoogwaardig mogelijk wil 

toepassen]     

Akkoord

5

5.C.3 De organisatie communiceert structureel 

(minimaal 2x per jaar) intern én extern 

over haar CO₂ footprint (scope 1, 2 & 3) en 

de kwantitatieve reductiedoelstellingen 

voor de organisatie en de maatregelen in 

projecten die met CO₂ gerelateerd 

gunningvoordeel verkregen zijn. De 

communicatie omvat minimaal het 

energiebeleid en de reductiedoelstellingen 

van de organisatie en de bovengenoemde 

maatregelen, mogelijkheden voor 

individuele bijdrage, informatie 

betreffende het huidig energiegebruik en 

trends binnen de organisatie en de 

projecten.

Ja, voldoet 

aantoonbaar (10)

Nee (0)

10 [D1.16] CO2 managementplan 2020-2021, 

[D.1.24]  Communicatieplan CO2 prestatieladder _RWS, 

[D.1.26] Communicatie publicaties CO2 2020,

[D.1.66] Voortgangsrapportage 1e helft 2020 v02

 In het CO2 -managementplan 2020-2021 is in hoofdstuk 3.2.(Inschatting omvang meest materiele scope 3 emmissies kwantitatief) ingegaan op de materiele ketenemissies.  In hoofdstuk 6.2  en 6.4 van eerder 

genoemde document wordt de sectorbreed C02 emissie reductieprogramma alsmede Communicatie&particpatie beschreven.  zie ook D1.66 figuur 7:Trend CO2-emmissie 2018-2020.     

zie ook  http://intranet.minienm.nl/Content/Media/8771d585-a021-4da5-b195-d76301d740d5/2018_Overzichtskaart%20Duurzame%20Projecten.PDF (Een greep uit onze duurzame projecten en initiatieven 

Duurzaamheid bij Rijkswaterstaat);   

http://intranet.minienm.nl/Organisatie/Directoratengeneraal/DGMI_Directoraat_Generaal_Milieu_en_Internationaal/DGMI_Organisatie/Duurzame_Leefomgeving_en_Circulaire_Economie/. ;

http://intranet.minienm.nl/Content/Media/e1876841-c718-4c10-a062-5fa81906894e/Update%20handreiking%20MIRT_interactief_def%201-mrt%202020.pdf 

 [https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/organisatie-ienw/certificatie-voor-de-co%E2%82%82-prestatieladder ;https://futureproof.community/cirkels/nederlandse-

klimaatcoalitie#home] betreft: IenW is als beleidsdepartement verantwoordelijk voor het landelijk klimaatbeleid en is in die hoedanigheid betrokken bij veel initiatieven voor CO2-reductie. IenW is mede-initiatiefnemer 

van de Nederlandse Klimaatcoalitie en de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw.IenW realiseert al veel CO2-reductie in haar keten via onder andere duurzaam inkopen, innovatiebeleid en Green Deals. Voor CO2-

reductie in onze keten zijn de volgende concrete doelen gesteld welke voortkomen uit de Asfaltimpuls en de Green Deal Het Nieuwe Draaien.     

Akkoord

10

Totaal Score Niveau 5 C 25 25

1.D.1. De organisatie is aantoonbaar op de 

hoogte van sector- en/of keteninitiatieven 

op het gebied van CO₂ reductie die in 

belangrijke mate verband houden met de 

projectenportefeuille.

Ja (15)

Nee (0)

15 [D.1.16] CO2 managementplan 2020-2021 ,  Zie D1.65 Spoor 

1 memo organisatiescan

[D4.14] transitiepaden (update van spoor 1 memo); 

[D.1.74] Reactie CO2 PL-team op memo Spoor 1

Zie o.a. hoofdfstuk 6.2 , Sectorbreed CO2-emissie reductieprogramma en  6.4.  Communicatie en participatie. 

Akkoord

15

1.D.2 Sector- en keteninitiatieven, en hoe deze 

verband houden met de bedrijfsvoering en 

de projectenportefeuille, zijn besproken in 

managementoverleg.

Ja en vervolgacties 

zijn gepland (10)

Ja (5)

Nee (0)

10 [D1.16]  C02 Managementplan 2020-2021; 

[D.1.51.] Directiebeoordeling CO-2 prestatieladder

Hoofdstuk 6. Particpatie en dialoog. Zie D1.51. hoofdstuk 2 , voortgang CO_2 managementplan .  

Akkoord

10

Totaal Score Niveau 1 D 25 25

1. Het bedrijf is op de

hoogte van sector en

/ of keteninitiatieven.

4. Het bedrijf

onderhoudt dialoog

met partijen binnen

overheid en NGO's

over haar CO2

reductiedoelstelling

en strategie.

Invalshoek D (initiatieven)
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Eisen Actueel Score Richtlijnen
Maximal

e score
Documentatie Bevindingen interne audit

Score interne 

audit

Zelfbeoordeling CO2-Prestatieladder 2020-2021

2.D.1. De organisatie neemt passief deel aan 

minimaal één (sector of keten) initiatief 

dat in belangrijke mate verband houdt met 

de projectenportefeuille, door inschrijving 

en/of betaling van contributie of 

sponsoring.

Ja (20)

Nee (0)

20 [D1.16] CO2 managementplan 2020-2021 Hoofdstuk 6, met name onderdeel Green Deal Duurzaam GWW 2.0 .  

Akkoord

20

2.D.2. De organisatie neemt (beperkt) actief deel 

in een sector- of keteninitiatief dat in 

belangrijke mate verband houdt met de 

projectenportefeuille.

Ja, 

acties/initiatieven 

zijn in uitvoering 

of zijn op korte 

termijn (binnen 6 

maanden) bepland 

(5)

5 [D1.16] CO2 managementplan 2020-2021; 

zie ook www.skao.nl, tabblad impact

Hoofdstuk 6, met name onderdeel Green Deal Het Nieuwe Draaien enGreen Deal Duurzame Logistieke in de Bouw . 

Akkoord

5

Totaal Score Niveau 2 D 25 25

3.D.1. Actieve deelname aan minimaal één 

(sector of keten) initiatief op het gebied 

van CO₂ reductie in de 

projectenportefeuille door middel van 

aantoonbare deelname in werkgroepen, 

het publiekelijk uitdragen van het initiatief 

en/of het aanleveren van informatie aan 

het initiatief.

Ja, 

acties/initiatieven 

zijn in uitvoering 

(20)

Nee (0)

20 [D1.16] CO2 managementplan 2020-2021  Document op website SKAO mbt deelname aan keteninitiatief Green Deal duurzaam GWW dateert uit 2013. In het CMP par 6.1 staat dat de green deal GWW 2.0 is afrondende fase is en er dicussie plaatvindt over 

een follow-up van de green deal. Tevens wordt beschreven wat de bijdrage is vanuit IenW.  Men neemt nog steeds deel aan dit initiatief.    

Derhalve akkoord 

20

3.D.2. De organisatie heeft hiervoor een specifiek 

budget vrijgemaakt

Ja (5)

Nee (0)

5 [D1.16] CO2 managementplan 2020-2021; 

[D.1.73.] Reactie vraag inzake vrijmaken specifiek budget.

Hoofdstuk 6, met name onderdeel Green Deal Het nieuwe draaien. 

Akkoord
5

Totaal Score Niveau 3 D 25 25

4.D.1. De organisatie kan aantonen dat zij 

initiatiefnemer is van 

ontwikkelingsprojecten die de sector bij de 

uitvoering van projecten faciliteren in CO₂ 

reductie door het verbinden van de 

organisatienaam aan het initiatief, door 

publicaties, door bevestiging van mede-

initiatiefnemers.

Ja (20)

Nee (0)

20 [D1.16] CO_2 managementplan 2020-2021 ; 

[D.1.72]. 20200918 Reactie afronding ontwikkelingsproject

In het CMP par 6.3 is beschreven dat het in 2020 afgeronde project is gepubliceerd in het betreffende vakblad d.d. feb 2020. Betreft het artikel van dec 2019. Verplichte internetpublicatie: Website SKAO bevat mbt 

het oude ontwikkelingsproject CO2 PL in ICT aanbestedingen de publicatie met de omschrijving, gepubliceerde artikelen 2018-2019 (laatste dateert van december 2019) en de evaluatie van het project inclusief 

melding dat het project is afgerond. Dit jaar heeft men zich in 2020 gecommitteerd aan de een nieuw ontwikkelingsproject. In handboek 3.1 CO2 PL staat dat vanaf 12 maanden na aanvang van het 

ontwikkelingsproject de initiatiefnemer regelmatig jaarlijks hierover moet publiceren op in ieder geval de SKAO website. In het CMP wordt hierover al e.a. beschreven inclusief waar men nu staat. Uiteindelijk moet 

men hierover dus ook iets op gaan nemen op de website van SKAO. In het CMP H6 staat genoemd dat in de loop van 2020 de eerste externe publicaties van het ontwikkelingsproject worden verwacht. 

Advies is om dit al wel mee te nemen in de update van de website van IenW. Daar staat nu nog het oude (inmiddels afgeronde) ontwikkelingsproject genoemd. Men zou een korte omschrijving kunnen geven van het 

nieuwe ontwikkelingsproject conform de eisen zoals genoemd bij 4.D.1 en tevens aan kunnen geven dat het oude ontwikkelingsproject is afgerond.     

Akkoord

20

4.D.2. De organisatie heeft hiervoor een specifiek 

budget vrijgemaakt

Ja (5)

Nee (0)

5 [D.1.73]. Reactie vraag inzake vrijmaken specifiek budget Akkoord 5

Totaal Score Niveau 4 D 25 25

5. Het bedrijf neemt

actief deel in het

opzetten van een

sectorbreed CO₂ -

emissie

reductieprogramma

in samenwerking met

overheid en of NGO .

5.D.1 De organisatie kan aantonen dat het actief 

betrokken is bij het opzetten van een 

sectorbreed CO₂ -emissie 

reductieprogramma in samenwerking met 

de overheid en of NGO; en dat een 

relevante bijdrage daaraan wordt geleverd 

binnen de uitvoering van projecten.

Ja (20)

Nee (0)

20 [D1.16] CO_2 managementplan 2020-2021, par 4.3, par 5.2 

en par 6.2 document strategie Naar een klimaatneutrale en 

circulaire rijksinfraprojecten, 

[D.1.45.] en [D.169] Intranet IenW nieuwsbericht 

Verplichte internetpublicatie: zie 4.D.1    

Zie ook :  http://intranet.minienm.nl/In_de_etalage/Strategie_Naar_klimaatneutrale_en_circulaire_rijksinfrastructuurprojecten_KCI/ 

en  

http://intranet.minienm.nl/Organisatie/Directies/DCO_Directie_Communicatie/DCO_intern/Nieuws/IenW_Nieuws/2020.09.14/Duurzame_infrastructuur_elkaar_benutten_en_uitdagen.htm 

en 

https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/zakelijkeninnovatie/2020/02/duurzaamheid-bij-rijkswaterstaat .     

Akkoord.

20

5.D.2 De organisatie heeft hiervoor een specifiek 

budget vrijgemaakt.

Ja (5)

Nee (0)

5 [D.1.73]. Reactie vraag inzake vrijmaken specifiek budget Akkoord 5

Totaal Score Niveau 5 D 25 25

datum afronding evaluatie van bovenstaande eisen door ADR: 29-9-2020

4. Het bedrijf neemt

initiatief tot het

ontwikkelingsproject

en die de sector

faciliteren in CO2

reductie.

3. Het bedrijf neem

actief deel aan

initiatieven rond de

reductie van CO2 in

de sector of

daarbuiten.

2. Het bedrijf neem

passief deel aan

initiatieven rond de

reductie van CO2 in

de sector of

daarbuiten.
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Bijlage 3 Onderzoeksvraag 2

Memo’s invalshoeken A t/m D met de onderzoeksaanpak

en de bevindingen:

A. Inzicht

B. Reductie

C. Transparantie

D.Participatie

|



Memo onderzoeksvraag 2 Onderdeel A – Inzicht

Met behulp van de PDCA-cirkel gericht op de vier invalshoeken (inzicht, reductie, transparantie en participatie) van de 
CO2 Prestatieladder hebben we onderzocht of er binnen de organisatie gewerkt wordt volgens de in het 
managementsysteem vastgelegde afspraken (do, check en act). Dit hebben wij gedaan aan de hand van wat het 
handboek CO2 prestatieladder 3.1 hierover voorschrijft. We hebben dit uitsluitend onderzocht aan de hand van de 
aangeleverde informatie (CO2 managementplan 2020-2021, bevindingen zelfevaluatietool, documentatie gebruikt bij de 
invulling van de zelfevaluatietool en de interviews met het CO2 prestatieladderteam). 

In dit memo zijn de uitgevoerde werkzaamheden van de invalshoek Inzicht beschreven. 

Toelichting op invalshoek Inzicht: Volgens het Energiemeetplan (Plan) worden halfjaarlijks de emissies van het ministerie 
IenW geïnventariseerd en de scope 3 emissies gekwantificeerd (Do). Vervolgens wordt door interne controle en een 
Energiebeoordeling (duiding van de emissiecijfers) geëvalueerd of het juiste inzicht is verkregen (Check), waarna de 
verbeterpunten uit de Energiebeoordeling worden meegenomen in het vernieuwde CO2-reductieplan (Act).  

Plan: 
Hoofdstuk 3 van het CO2-Managementplan 2020-2021 omvat het inzicht in de CO2-voetafdruk. 

Om tot de inzichten voor de voetafdruk te komen bestaat er een Energiemeetplan1 waarin is vastgelegd hoe de 
frequentie, verantwoordelijkheden en berekeningsmethodiek zijn geregeld. Het is opgezet met het doel dat met het 
systeem mede voldaan zal worden aan de eisen van ISO50001 (Energiebeheersystemen) en ISO14064-1 
(Milieubeheer). In 2019 was een herberekening gepland en uitgevoerd van de omvang van de meest materiële scope 3 
emissies (kwantitatief) om als uitgangspunt te dienen voor de strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire 
rijksinfrastructuurprojecten’.2 

DO: 
Halfjaarlijks worden volgens het Energiemeetplan3 de eigen emissies van het ministerie in beeld gebracht via de 
emissie-inventaris conform de daarvoor gestelde normering en de scope 3 emissies gekwantificeerd. Inzicht in de 
omvang van de ketenemissies4 worden in eerste instantie verkregen door een theoretische benadering, gebaseerd op de 
omvang van de projectenportfolio en het materiaalgebruik binnen de betreffende projecten. Inmiddels worden ook 
werkelijke emissiedata uit projecten verkregen. In 2017 heeft IenW van drie ketens analyses uitgevoerd gebaseerd op 
veel voorkomende werkprocessen5. Hierop heeft IenW initiatieven ondernomen maar de ketenanalyses zouden formeel 
volgens het Handboek CO2PL geactualiseerd moeten worden.6 

Check: 
In deze schakel van de PDCA-cirkel staat het leervermogen en maken van keuzes centraal op basis van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Zo wordt hier het eigen energieverbruik nader geanalyseerd in de Energiebeoordeling7 en de 
emissiecijfers nader geduid. Periodiek vinden er interne audits plaats binnen de projectorganisaties89. De organisatie 
heeft in 2019 een verificatieverklaring over de emissie-inventaris 2018 ontvangen ten blijke van het voldoen aan de 
eerdergenoemde ISO-normen en drie jaar geldig is10. De emissie-inventaris en energiebeoordeling worden binnen de 
organisatie op diverse niveaus besproken en vastgesteld11. Ook wordt er vooruitgekeken. Zo werd o.a. geconstateerd 
dat (energie-intensieve) tunnels toe zullen gaan nemen en daarmee het energieverbruik12. Na vaststelling worden de 
gegevens beschikbaar voor het gebruik van verantwoordingsinformatie zoals het jaarlijkse verantwoordingsverslag of 
halfjaarverslag.13 

Act: 
Aan de hand van via de vorige schakel opgedane analyses en leermomenten vindt bijsturing plaats op het 
Energiemeetplan en het CO2-reductieplan. Een voorbeeld is door bij de langdurige inzet van een noodgemaal bij 
extreme droogte deze van elektriciteit te voorzien in plaats van de gebruikelijke diesel14. Op deze wijze werkt de 
organisatie continue aan verbetering van de kwaliteit van de emissie-inventaris en daarmee aan een goede basis om 
vanuit die inzichten doelen te kunnen stellen. Eén van de recente verbeteringen betreft de verdere uitbreiding en 
intensivering van de monitoring die naast het bewaken van de doelen ook invloed heeft op de verbetering van de 
kwaliteit en efficiëntie van de emissie-inventaris15. Er worden thans meer werkelijke emissiedata uit projecten verkregen. 

1 Energiebeoordeling 2019 v1.0 p.10 t/m 13 
2 02 CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.16 
3 Energiebeoordeling 2019 v1.0 p.10 
4 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.13 
5 Definitieve documenten 20170222 RWS [wo Ketenanalyses] 
6 zelfbeoordeling CO2-PL 2020_ingevuld ADR_v1 obv CMP versie 29-9-2020 – Eis 4.A.1 
7 Energiebeoordeling 2019 v1.0  
8 Energiebeoordeling 2019 v1.0 p.13 
9 Verslag Interview CO2 Prestatieladder 18-8-2020 - JK def p.6 
10 Verificatieverklaring 2018 
11 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.37/39 
12 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.11, 13, 22 en 23 
13 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.37/39 
14 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.12 
15 20200901 Verslag Interview CO2 Prestatieladder 18-8-2020 - JK def p.3;  
Procesvoortgang monitoring scope 3 upstream emissies



Om innovatie te bespoedigen wordt in toenemende mate toegewerkt naar een transitieaanpak. Zo zal het materiaal 
‘asfalt’ straks overgaan in de functie ‘wegverharding’16. Uit onderzoek over de periode 2018-2019 kwam naar voren dat 
de zgn. downstream emissies17 binnen IenW omvangrijke emissies kent maar dat maatregelen binnen die scope 
nagenoeg altijd politiek van aard zijn en hier nauwelijks invloed op kan worden uitgeoefend. Een reductiestrategie met 
maatregelen voor scope 3 downstream zal buiten beschouwing blijven voor de CO2 prestatieladder. 

Rol en inbreng CO2 prestatieladderteam 
De bijlage ‘Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden’ in het CO2 managementplan 2020-202118 geeft een 
duidelijke weergave van de rol en inbreng van het CO2PL-team weer bij het verkrijgen van het inzicht van de CO2-
voetafdruk van de organisatie. Zij hebben een zichtbare betrokkenheid bij het actualiseren en tot stand komen van het 
Energiemeetplan, Emissie-inventaris, de Energiebeoordeling, het doen van verbetervoorstellen en advisering voor de 
besluitvorming in BSR.  
Bij aanvang van dit onderzoek is met de leden van het CO2-team de governance besproken en via verslagen in beeld 
gebracht19 20 21. Dit inzicht gaf geen aanleiding tot het maken van bevindingen.  

Samenvattend: 
Met de hierboven beschreven onderzoeksaanpak en analyse van de aangeleverde informatie hebben wij inzicht 
gekregen in hoeverre er wordt gewerkt volgens de vastgelegde afspraken binnen de PDCA-cirkel voor wat betreft de 
invalshoek inzicht. Wij hebben geconstateerd dat dit het geval is voor zover het handboek dit voorschrijft en hebben 
geen bevindingen. 

16 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.18 + 27 
17 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.20;  
IenW 2019-Verkenning scope 3 downstream Ministerie IenW 
18 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.37/39 
19 20200810 Definitief versie interview verslag FS 
20 20200901 Verslag Interview CO2 Prestatieladder 18-8-2020 - JK def 
21 20200903 Definitief interverslag AK 



Memo onderzoeksvraag 2 onderdeel B Reductie

Met behulp van de PDCA-cirkel gericht op de vier invalshoeken (inzicht, reductie, transparantie en participatie) van de 
CO2 Prestatieladder hebben we onderzocht of er binnen de organisatie gewerkt wordt volgens de in het 
managementsysteem vastgelegde afspraken (do, check en act). Dit hebben wij gedaan aan de hand van wat het 
handboek CO2 prestatieladder 3.1 hierover voorschrijft. We hebben dit uitsluitend onderzocht aan de hand van de 
aangeleverde informatie (CO2 managementplan 2020-2021, bevindingen zelfevaluatietool, documentatie gebruikt bij de 
invulling van de zelfevaluatietool en de interviews met het CO2 prestatieladderteam). 

In dit memo zijn de uitgevoerde werkzaamheden van de invalshoek Reductie beschreven. 

Toelichting op invalshoek ‘Reductie: Aan de hand van het opgestelde CO2-reductieplan (Plan) worden de 
reductiemaatregelen uitgevoerd (Do) waarbij halfjaarlijks de voortgang van de CO2-uitstoot en het behalen van de 
doelstelling worden geëvalueerd en wordt onderzocht of nog nieuwe maatregelen kunnen worden toegevoegd (Check). 
De nieuwe maatregelen worden vervolgens opgenomen in het CO2-managementplan (Act).  

Plan: 
Hoofdstuk 4 van het CO2-Managementplan 2020-2021 omvat het inzicht in de doelen en maatregelen. 

Voor de eigen emissie (scope 1 en 2) heeft IenW de strategie IenW Energie- en klimaatneutraal 2030 1ontwikkeld wat 
zich met name richt op technische maatregelen binnen de organisatiegrenzen van IenW. Doel is dat IenW in 2030 
energie- en klimaatneutraal is voor het eigen energieverbruik (elektriciteit en brandstoffen). Er wordt gewerkt met een 
tussendoel voor 2023. In 2019 is een reductie van 36% behaald en de verwachting van 40% in 20202. Hierna wordt een 
terugval verwacht maar door vooraf te nemen maatregelen moet er in 2023 weer uitgekomen worden op 40% CO2-
reductie3. IenW heeft daarnaast een voortrekkersrol binnen de coalitie Anders Reizen4 dat een ambitie heeft om de CO2-
uitstoot die samenhangt met de zakelijke mobiliteit te halveren binnen de Rijksoverheid5. 
Als reductiestrategie voor de ketenemissies (scope 3) heeft IenW twee kwantitatieve doelstellingen voor de 
materiaalstromen asfalt en droog grondverzet geformuleerd, die deel uit maken van bestaande programma’s. Deze 
doelen komen voort uit bestaande afspraken binnen IenW zoals de Asfaltimpuls6 maar zijn ook ondergebracht in het 
CO2-management en daarmee onderdeel van de PDCA-cyclus7. De doelstelling voor droog grondverzet is in 2020 
aangepast8. In juni 2019 is de nieuwe ‘Strategie IenW - Naar klimaatneutrale en circulaire Rijksinfrastructuurprojecten’ 
9opgesteld, die bouwstenen levert voor de CO2-reductiestrategie ten behoeve van het certificeringstraject naar trede 5 
van de CO2PL10. Voor de nieuwe strategie is een nieuwe uitvoeringsorganisatie ingericht en zijn vier transitiepaden 
geformeerd11. Ook deze strategie zal onderdeel van de PDCA-cyclus van het CO2-Management gaan uitmaken. De 
rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn besproken. Tussendoelen van het transitiepad Wegverharding zijn voorlopig 
te herleiden uit de lijn richting het eerder gestelde ‘asfalt’ einddoel van -20% in 202512. Het CO2PL-team is betrokken bij 
de planvorming binnen de cyclus door deelname en contacten met de betrokken partijen binnen de organisatie 
(governance)13. 

DO: 
Voor de eigen emissies (scope 1 en 2) zijn maatregelen voor de reductiedoelstelling geformuleerd. Deze maatregelen 
zijn divers in hun status van invloed op het reductie-effect. De ene maatregel loopt en de ander heeft continue aandacht 
nodig voor het behouden van resultaat. Ook staan maatregelen geprogrammeerd die nog moeten worden uitgevoerd14. 
Er wordt intern een gedetailleerd document met maatregelen gehanteerd15. In 2020 zijn er nieuwe keuzes in 
maatregelen gemaakt16. 
Voor scope 3 wordt de in het programma Duurzaam Aanleg en Onderhoud ingezette lijn van inkoopstrategie ingezet. 
17Van elk van de RWS-projecten wordt een bijdrage verwacht aan de speerpunten en richt zich op de projectfasen vanaf 
de contractvoorbereiding, de realisatie en de onderhoudsprojecten18. Voor alle aanleg- en onderhoudsprojecten zijn 
hiervoor generieke doelen gedefinieerd. Een belangrijke in 2020 genomen maatregel is bijvoorbeeld de implementatie 
van de opname van de maximale MKI voor asfalt19. Het CO2 prestatieladderteam houdt toezicht op de uitvoering van de 
afgesproken maatregelen20. 

1 Rapport Strategie IenW Energie- en klimaatneutraal 
2 CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.4+22 
3 CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.22 
4 Voortgangsrapportage (DZH-verslag) – onderdeel Werken aan Duurzame mobiliteit 
5 CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.21 
6 05. SKAO Maatregellijst 
7 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.24+25 
8 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.25 + 28 t/m 31 
9 Reductiestrategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten 
10 Beslisnota BSR 6 april - Duurzaam IenW - niveau 5 CO2-PL - svz extra CO2-maatregelen def 
11 CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.26 t/m 28 
12 CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.28 
13 20200901 Verslag Interview CO2 Prestatieladder 18-8-2020 - JK def 
14 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon paragraaf 4.1 
15 05. SKAO Maatregellijst 
16 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon paragraaf 4.1 
17 Reductiestrategie-naar-klimaatneutrale-en-circulaire-rijksinfraprojecten – H1 + H4 
18 CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.25 
19 CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.26 
20 20200901 Verslag Interview CO2 Prestatieladder 18-8-2020 - JK def 



Check: 
Halfjaarlijks21 wordt de voortgang van de CO2-uitstoot en het behalen van de doelstellingen geëvalueerd22 23. Er worden 
keuzes in te maken aanpassingen van doelen en/of maatregelen gemaakt wanneer nodig/mogelijk24. Evaluatie vindt 
plaats aan de hand van de output van monitoring. Deze monitoring heeft zich ten aanzien van vorige jaren verbeterd 
waarmee de kwaliteit van de te maken keuzes vanuit een goede basis kunnen worden genomen25. De kwaliteit van de 
output vanuit de monitoring van projecten vooral voor scope 3 is sterk verbeterd. In het CO2-Managementplan 2020-
2021 paragraaf 5.2 is bijvoorbeeld beschreven dat Rijkswaterstaat ziet dat marktpartijen waaraan projecten gegund 
worden MKI-waardes aanbieden die zich in afnemende mate verhouden tot de vooraf door RWS gestelde bovengrens. 
De vigerende doelstelling van 20% reductie wordt door koplopers in de markt al gehaald. Wel moet hierbij worden 
opgemerkt dat het gaat om aangeboden MKI-waarden, niet om realisatiedata en bovendien om het totale project en niet 
alleen om het asfalt-deel. De uitdaging is om de nieuwe CO₂-reductiedoelstellingen uiteindelijk bij alle projecten van 
RWS te halen.  
De Strategie IenW Energie- en klimaatneutraal 2030 (scope 1 en 2) wordt in 2021 geëvalueerd en geactualiseerd26. In 
2020 en 2021 zijn/worden keuzes gemaakt in de maatregelenpakketten. Reeds gemaakte keuzes staan deels al 
beschreven in het CO2 managementplan 2020-2021. In het CO2 managementplan 2020-2021 staat tevens nog een 
voorstel opgenomen voor de uitbreiding van autonoom te nemen maatregelen t.b.v. certificering niveau 5 als te maken 
keuze bij de besluitvorming.27  
Een voorbeeld van het werken van de PDCA-cyclus wordt mede zichtbaar door de aanpassing/bijstellen28 van de 
doelstelling bij het Droog Grondverzet (scope 3)29. Het CO2 prestatieladderteam heeft tot taak de doelstellingen te 
bewaken en waar nodig signalen en adviezen af te geven zodat bijstelling kan plaatsvinden. Ook waar mogelijkheden 
zijn heeft het CO2 prestatieladderteam een voorname rol om deze aan te kaarten bij het juiste gremium en/of partij. Het 
CO2 prestatieladderteam vormt hiermee als olie voor de PDCA-cyclus30.  

Act: 
Nieuwe maatregelen, waarover door het management een besluit is genomen, worden opgenomen in het CO2 
managementplan 2020-2021 en vervolgens waar mogelijk verder doorvertaald in doelen en concrete maatregelen.31 
Hierbij is ook oog voor de nadere invulling van monitoring ten behoeve van de cyclus. 
Uitdagingen volgens het CO2 prestatieladderteam waar zij de komende periode aan werkt zijn32 33 34: 
- Bestuursraadbesluiten concretiseren zodat ze ook in de haarvaten van de organisatie ‘gevoeld’ worden. Hier past

een zakelijke opstelling bij: interne opdrachtverlening, managementcontracten etc.;
- Afstemmen van verschillende stuurlijnen. Het CO2-Management is een hoog-abstracte PDCA-managementcyclus.

Daarnaast hebben we te maken met allerlei losse projecten/programma’s die een bijdrage leveren aan de CO₂-
reductie middels maatregelen, maar die een eigen stuur/verantwoordingslijn kennen. Het heeft volop aandacht om
hier de juiste afstemming te vinden om verschillende besluiten vanuit verschillende stuurlijnen te voorkomen;

- Verder ligt er een rol in het tijdig signaleren en escaleren als gemaakte afspraken in de knel komen, bijvoorbeeld
door onvoldoende capaciteit of budget.

Samenvattend: 
Met de hierboven beschreven onderzoeksaanpak en analyse van de aangeleverde informatie hebben wij inzicht 
gekregen in hoeverre er wordt gewerkt volgens de vastgelegde afspraken binnen de PDCA-cirkel voor wat betreft de 
invalshoek reductie. Wij hebben geconstateerd dat dit het geval is voor zover het handboek dit voorschrijft en hebben 
geen bevindingen. 

21 De voortgangsrapportage eerste helft 2020 was bij aanvang van het ADR-onderzoek nog niet in het CMP 2020/2021 geïntegreerd en 
is derhalve inhoudelijk niet in het onderzoek betrokken. 
22 Voortgangsrapportage (DZH-verslag) 
23 02 CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon paragraaf 5.1 + 5.2 
24 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon H.4 
25 20200901 Verslag Interview CO2 Prestatieladder 18-8-2020 - JK def 
26 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon p.21 
27 Analyse van mogelijke autonome acties en reductiestrategieën 14aug19 
28 Memo herformulering CO₂-reductiedoelen asfalt en droog grondverzet_v5 
29 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon paragraaf 5.2 
30 20200901 Verslag Interview CO2 Prestatieladder 18-8-2020 - JK def 
31 02. CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon 
32 20200901 Verslag Interview CO2 Prestatieladder 18-8-2020 - JK def 
33 20200903 Definitief interverslag AK 
34 20200810 Definitief versie interview verslag FS 



Memo onderzoeksvraag 2 onderdeel C Transparantie 

Met behulp van de PDCA-cirkel gericht op de vier invalshoeken (inzicht, reductie, transparantie en participatie) van de 
CO2 Prestatieladder hebben we onderzocht of er binnen de organisatie gewerkt wordt volgens de in het 
managementsysteem vastgelegde afspraken (plan, do, check en act). Dit hebben wij gedaan aan de hand van wat het 
handboek CO2 prestatieladder 3.11 hierover voorschrijft. We hebben dit uitsluitend onderzocht aan de hand van de 
aangeleverde informatie (CO2 managementplan 2020-20212, bevindingen zelfevaluatietool, documentatie gebruikt bij de 
invulling van de zelfevaluatietool en de interviews met het CO2 prestatieladderteam). 

In dit memo zijn de uitgevoerde werkzaamheden van de invalshoek Transparantie beschreven. 

Toelichting invalshoek ‘Transparantie’: De TVB-matrix3 en het Communicatieplan4 (Plan) geven helderheid over de taken 
van verantwoordelijken en de momenten waarop gecommuniceerd wordt aan de interne en externe belanghebbenden 
(Do). Jaarlijks wordt beoordeeld of de wijze van communicatie voldoet en wordt de eventueel gegeven feedback van de 
belanghebbenden op het CO2-reductiebeleid verwerkt in het Communicatieplan (Check) waarna de TVB-matrix en het 
Communicatieplan waar nodig worden geactualiseerd (Act). Halfjaarlijks wordt actief een dialoog met externe 
stakeholders georganiseerd (Check) en gepubliceerd over ontwikkelprojecten (Do). 

Plan: 
Bij deze stap is ingezoomd op het voorgestelde beleid (wat moet worden bereikt en hoe zulks bereikt kan worden). 

In het CO2 – managementplan 2020-20215 heeft IenW als doel opgenomen te streven naar een klimaat neutraliteit in 
haar opdrachten in 2030. In die hoedanigheid is IenW actief in het samenbrengen en activeren van partijen die gericht 
zijn op het reduceren van CO2. Om het proces goed te stroomlijnen is het communicatieplan opgesteld. 
In dit plan zijn de visie, uitgangspunten, rollen van de communicatieprofessionals en inzet van de communicatiespelers 
beschreven. Ook zijn in het communicatieplan de externe communicatie alsmede de daarbij behorende activiteiten 
verwoordt. Deze activiteiten zijn onder andere:6 publicatie duurzaamheidsverslag; publicatie van twee artikelen over het 
ontwikkelingsproject; bestuurlijk dialoog (klimaatverbond) en ambtelijk dialoog tussen RWS en inhoudelijke deskundige 
van klimaatverbond. 

DO: 
Bij deze stap wordt nagegaan wie bij de uitvoering betrokken zijn, waarover en hoe er gecommuniceerd wordt. 

Wie zijn betrokken 
In het CO2 – managementplan 2020-2021 is een bijlage opgenomen waarin de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (TVB) zijn beschreven. Deze TVB zijn in detail uitgewerkt (het moment (tijd), de taak en de 
verantwoordelijke). 

Waarover en hoe er gecommuniceerd wordt 
Er is een communicatiekalender (dynamisch werkdocument) voor 2020 opgesteld dat frequent geactualiseerd wordt. In 
deze kalender is een onderscheid gemaakt tussen interne – en externe communicatie. Verder is in de 
communicatiekalender een nader onderscheid gemaakt naar de periode/frequentie; doelgroep; communicatiemiddel; 
communicatiedoel; aandachtspunten en de verantwoordelijk(en). 
Ook is een overzicht (versie augustus 2020)7 van publicaties CO2-prestatieladder 2020 aanwezig waaruit de 
publicatiedatum; het onderwerp en het medium (Intranet/internet) die gebruikt om het onderwerp bekend te stellen 
aanwezig. 

Check: 
Bij deze stap is nagegaan hoe uitvoering is gegeven aan het gestelde in de plan & do (P&D) fase en acties van het CO2 
prestatieladderteam n.a.v. afspraken/feedback die uit de verschillende communicatiekanalen zijn ontvangen. 

De ADR heeft met de leden van de CO2 prestatieladderteam afzonderlijk een interview8 gehouden. Hierbij zijn o.a. hun 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB) aan de orde geweest. De geïnterviewden hebben toelichting 
gegeven aan hoe zij de TVB zoals beschreven in het CO2 – managementplan 2020-2021 hebben ingevuld. 
De TVB matrix van het CO2 - managementplan 2019-2020 is identiek aan die van het CO2 - managementplan 2020-
2021. Het communicatieplan CO2-prestatieladder van 2020 is in een PowerPoint weergegeven. Dit document is 
toegankelijker dan de versie van 2019. Uit het communicatieplan blijkt dat het document een dynamisch karakter heeft 
en periodiek geactualiseerd wordt. 

Verder zijn middels een Exceloverzicht (zelfbeoordeling CO2-prestatieladder 2020-2021) de eisen9 die het SKAO 
voorschrijft ten aanzien van doorgroei naar niveau 5 nagelopen. 

1 CO2 Prestatieladder handboek 3.1. d.d. 22/06/2020 pgn 46 
2 CO2managementplan 2020-2021 v.1.0 schoon 
3 Bijlage Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
4 Communicatieplan CO2 Prestatieladder PL 2020, dia 6 t/m 12 
5 CO2managementplan 2020-2021 v.1.0 schoon, Hoofdstuk 4.2., Onderdeel Doelen 
6 Communicatieplan CO2 Prestatieladder PL 2020, dia 25 
7 Communicatie publicaties CO2 2020 
8 Interviewverslagen CO2 Pl-team, onderwerp TVB 
9 CO2 Prestatieladder handboek 3.1; hoofdstuk 6.2 (auditchecklijsten) 



Aan de hand van ontvangen documentatie en links over aanwezige/gepubliceerde artikelen op zowel het intranet van 
IenW en het internet blijkt dat IenW op ad-hoc als structureel zowel intern als extern communiceert over haar energie -
reductiebeleid naar de organisatie toe. Voorts committeert IenW zich publiekelijk via de website van IenW aan het CO2 
reductieprogramma van de overheid. 

Het duurzaamheidsverslag van 102019 is zowel op het intranet als internet gepubliceerd. Onderhands is het 
voortgangsverslag van de eerste helft van 202011 aan de ADR overhandigd. 

Uit het ADR onderzoek blijkt dat IenW heeft voldaan aan de eis dat zij twee keer in het jaar met partijen binnen de 
overheid en NGO’s een dialoog12 onderhouden over haar CO2 reductiedoelstelling en strategie. 

Aan de ADR ter beschikking gestelde overzicht Publicaties CO2-prestatieladder 202013 blijkt dat de verwijzingen 
(hyperlinks) van de documenten soms dubbel zijn opgenomen of dat de link met de verwijzing naar een document niet 
correct is. 

Act 
Acties van het CO2 prestatieladderteam n.a.v. afspraken/feedback die uit de verschillende communicatiekanalen zijn 
ontvangen: 

1. Op 28/01/2020 is uit het eindgesprek met de ADR het volgende afgesproken:
Het CO2 Prestatieladderteam gaat de PDCA concreter uitwerken en in het CMP moet inzichtelijk gemaakt zijn op welke
manier er wordt gemonitord.

In het CO2 – managementplan 2020-2021 is opvolging (zie hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6.1) gegeven aan beide 
opmerkingen/aanbevelingen van de ADR. 

2. In het CO2 – managementplan 2020-2021 is bij paragraaf 2.1 opgenomen dat het CO2 prestatieladderteam
6-wekelijks14 een klantgesprek houdt. Dit zogenaamde klantgesprek helpt de voortgang bewaken, kan adviseren en
identificeert kansen op synergie met andere initiatieven in de organisatie.
Een voorbeeld is dat in een van de klantgesprekken gesproken is het ontwikkelingsproject en voortgang uitvoering van
de transitiepaden. In het CO2 – managementplan 2020-2021 heeft het CO2 prestatieladderteam opvolging gegeven door
in paragraaf 6.3. (Transitiepadaanpak CO2 reductie in de GWW-inkoop) het ontwikkelingsproject nader uit te werken.

Samenvattend: 
Met de hierboven beschreven onderzoeksaanpak en analyse van de aangeleverde informatie hebben wij inzicht 
gekregen in hoeverre er wordt gewerkt volgens de vastgelegde afspraken binnen de PDCA-cirkel voor wat betreft de 
invalshoek transparantie. Wij hebben geconstateerd dat dit het geval is voor zover het handboek dit voorschrijft en 
hebben geen bevindingen. 

10 https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2020/01/duurzame-bedrijfsvoering 
11 Voortgangsrapport 1e helft 2020 v02 
12 Verslag dialoog IenW Klimaat Verbond Nederland en Toelichting overheidsdialoog 2020 
13 Communicatie publicaties CO2 2020 
14 CO2managementplan 2020-2021 v.1.0 schoon, hoofdstuk 2.1. 

https://magazines.rijksoverheid.nl/ienw/duurzaamheidsverslag/2020/01/duurzame-bedrijfsvoering


Memo onderzoeksvraag 2 onderdeel D Participatie 

Met behulp van de PDCA-cirkel gericht op de vier invalshoeken (inzicht, reductie, transparantie en participatie) van de 
CO2 Prestatieladder hebben we onderzocht of er binnen de organisatie gewerkt wordt volgens de in het 
managementsysteem vastgelegde afspraken (do, check en act). Dit hebben wij gedaan aan de hand van wat het 
handboek CO2 prestatieladder 3.1 hierover voorschrijft. We hebben dit uitsluitend onderzocht aan de hand van de 
aangeleverde informatie (CO2 managementplan 2020-2021, bevindingen zelfevaluatietool, documentatie gebruikt bij de 
invulling van de zelfevaluatietool en de interviews met het CO2 prestatieladderteam). 

In dit memo zijn de uitgevoerde werkzaamheden van de invalshoek Participatie beschreven. 

Toelichting invalshoek ‘Participatie’: Aan de initiatieven waaraan IenW haar deelname toeschrijft (Plan) wordt actief 
deelgenomen, waarbij het erom gaat dat zowel informatie wordt gehaald als gebracht (Do). Halfjaarlijks wordt 
beoordeeld of deze initiatieven en het doel van deelname, namelijk het vergroten van kennis over CO2-reductie in de 
eigen organisatie en in andere organisaties en het stimuleren van vernieuwende processen, diensten of producten die 
een CO2-reductie tot gevolg hebben, nog actueel is (Check). Van toepassing zijnde maatregelen die voortkomen uit de 
initiatieven (ontwikkelproject van IenW en ketensamenwerking) worden opgenomen in het CO2-reductieplan (Act).  

Plan: 
In het CO2 – managementplan 2020-20211 is verwoord dat IenW als beleidsdepartement een van de verantwoordelijken 
is voor het landelijk klimaatbeleid. In die hoedanigheid is IenW actief in het samenbrengen en activeren van partijen die 
gericht zijn op het reduceren van CO2. Daaruit vloeien ook vele samenwerkingsinitiatieven voort en wordt aansluiting 
gezocht met programma’s. 

In hoofdstuk 6 van het CO2 managementplan zijn diverse keteninitiatieven beschreven zoals: het Green Deal Duurzaam 
GWW 2.0; Green Deal Het nieuwe Draaien; de Groene Koers; Green Deal Duurzame Logistiek in de bouw en asfalt 
impuls. Al deze initiatieven hebben tot doel het bewerkstelligen van de CO2-reductie. 

In de aanloop naar niveau 5-certificering door IenW en RWS gekeken naar een sectorbreed CO2-emissie 
reductieprogramma. Er is aansluiting gezocht op de vastgestelde Strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire 
rijksinfrastructuurprojecten’2. 

Daarnaast is in 2020 een ontwikkelingsproject afgerond en een nieuw ontwikkelingsproject opgestart. Voor het nieuwe 
ontwikkelingsproject heeft een dialoog met interne klanten plaatsgevonden over de invulling hiervan. Het nieuwe 
ontwikkelingsproject betreft ‘Transitieaanpak CO2-reductie in de GWW-inkoop3. 

DO: 
Bij deze stap is nagegaan in welke mate IenW betrokken is geweest bij de hierboven genoemde initiatieven. 
In het CO2-managementplan 2020-2012 is dit in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt. 
Bijvoorbeeld de Green Deal Duurzaam GWW 2.0: RWS verzorgt de inbreng van het Rijk in de Stuurgroep van de GD 
DzGWW; voorafgaand aan elke Stuurgroep-bijeenkomst wordt vooroverleg gehouden met ProRail en 
Rijksvastgoedbedrijf. Een ander voorbeeld betreft de Strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire 
rijksinfrastructuurprojecten’. De strategie is voor IenW het startpunt om samen met regionale overheden en de markt tot 
afspraken te komen over zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair werken in de Grond-, Weg- en Waterbouw. Een 
aantal dingen moet IenW zelf doen, zoals circulariteit en klimaatneutraliteit verankeren in de interne opdrachtverlening. 
Hieraan gekoppeld is een nieuw ontwikkelingsproject gestart: Transitieaanpak CO2-reductie in de GWW-inkoop4. Dit 
ontwikkelingsproject beslaat bijna de volledige scope 3 upstream footprint van IenW. Het ontwikkelingsproject legt zich 
toe op de methodiek van de transitiepaden en niet zozeer op het doelbereik. 

Ook heeft IenW dialogen gevoerd met externe organisaties. Bijvoorbeeld de dialoog met Klimaatverbond Nederland5 om 
te reflecteren op het Duurzaamheidsverslag en het CO2-Managementplan. 

Check: 
Bij deze stap is nagegaan of het doel van deelname aan de initiatieven (het vergroten van kennis over CO2-reductie in 
de eigen organisatie en in andere organisaties en het stimuleren van vernieuwende processen, diensten of producten) 
daadwerkelijk geleid heeft tot een CO2-reductie. 

In het CO2– managementplan 2020-2021 is beschreven hoe eerdergenoemde initiatieven6 hebben bijgedragen aan de 
reductie CO2- reductie. Om deze initiatieven te stimuleren heeft IenW actief een bijdrage geleverd door budget 
beschikbaar te stellen. 
Een voorbeeld betreft de Green Deal Het Nieuwe Draaien. De voornemens van Rijkswaterstaat en andere partijen om de 
CO2-emissiereductie in een aantal projecten te monitoren is in de praktijk niet gelukt, maar wel is men erin geslaagd om 
‘Het Nieuwe Draaien’ te verankeren in de aanbestedingsinstrumenten (o.a. via de MKI Bouwplaats, waarmee wordt 
gestuurd op de inzet van schoon materieel en duurzame energiedragers). Verder vormt de Green Deal ‘Het Nieuwe 

1 CO2-managementplan 2020-2021 v 1.0 schoon (verder CMP) 
2 CMP, Hoofdstuk 4.3 (op weg naar een reductiestrategie voor niveau 5) 
3 CMP, Hoofdstuk 6.3 (ontwikkelingsproject)
4 CMP, Hoofdstuk 6.3 (ontwikkelingsproject) 
5 Verslag dialoog I&W Klimaat Verbond Nederland
6 CMP, Hoofdstuk 6.1 (Keteninitiatieven)



Draaien’ (HND) de basis voor het Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek waarmee uitvoering wordt gegeven aan de 
ambitie om in 2030 in de RWS-projecten zoveel mogelijk emissieloos materieel in te zetten. Een van de 
vervolgactiviteiten na de Green Deal HND is ‘De Groene Koers’7, een initiatief van Bouwend Nederland, waarmee door 
RWS en IenW intensief wordt afgestemd. 

Voor wat betreft het nieuwe ontwikkelingsproject ‘Transitieaanpak CO2-reductie in de GWW-inkoop’ wordt in de loop van 
2020 de eerste externe publicatie verwacht over de voortgang8. 

Verder is bekeken hoe het CO2-prestatieladderteam nog invulling heeft gegeven aan haar taak/werkzaamheden. 
Het CO2- prestatieladderteam heeft middels de beslisnota d.d. 30 maart 2020 aan de Bestuursraad (BSR)9 inzicht 
verschaft in o.a. de dilemma’s waar zij in de uitvoering van duurzaam IenW tegenaan lopen. Naar aanleiding hiervan is 
door hun voorgesteld een “Benen op tafel”-BSR-sessie10 te organiseren. 
Het blijkt dat verankering van duurzaamheid in de praktijk niet eenvoudig te bewerkstelligen is. Uit een dialoog onder 
medewerkers blijkt dat duurzaamheid nog niet ervaren wordt als het nieuwe normaal11. 

Op 23 juni jl. is de “Benen op tafel”-BSR-sessie gehouden waar bij de dilemma’s uit de casussen en afwegingen 
besproken zijn. De cases casussen illustreren de worsteling in de organisatie met uitvoering van politieke doelen 
(klimaatakkoord en circulaire economie). Projectmanagers worden nu afgerekend op tijd, kwaliteit, financiële 
randvoorwaarden en risicoprofielen; niet op duurzaamheidsdoelen. Ook is er vaak onduidelijkheid over financiering van 
duurzaamheid. De inzet blijft vaak beperkt tot laaghangend fruit dat binnen de huidige budgetten past en tot ad hoc 
besluiten over extra middelen (dekking, voorinvesteringen). Verder is succes regelmatig afhankelijk van intrinsieke 
motivatie van medewerkers of bestuurlijke druk van externe partners. 

Act: 
In het CO2 – managementplan 2020-2021 bij hoofdstuk 6 is het volgende verwoord: 
“In de dialoog met interne klanten (in het ‘klantgesprek’) is nagedacht over een vervolg-ontwikkelingsproject. Er zijn 
verschillende varianten de revue gepasseerd en uiteindelijk is de meeste behoefte om de “transitiepadaanpak bij 
aanbesteden van infraprojecten” verder uit te werken. De outlines van de transitiepad-aanpak worden genoemd in de 
Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfraprojecten die op 1 juli 2019 door de Bestuursraad is geaccordeerd12. 
Kenmerkend van een transitiepadaanpak is enerzijds dat de traditionele benadering van materiaalstromen wordt verlaten 
om disruptieve innovaties mogelijk te maken. In plaats van materiaalstromen wordt de nadruk gelegd op functies. Zo 
wordt er niet meer gesproken over innovaties op het gebied van asfalt of kustsuppletie, maar respectievelijk over 
transitiepaden rond wegverharding en kustbescherming. 
[…] 
Vanuit het initiatief Intelligente Infra komt het inzicht dat het disruptieve pad een specifieke een eigen aanpak vraagt, en 
niet door het huidige proces verweven kan worden. Deze nieuwe aanpak wordt het transitiepad 13genoemd. Op basis 
van de realiteit (alle aspecten die voor het netwerk een rol spelen) wordt een plateauplanning gemaakt: een transitiepad 
met tussendoelen van nu naar de toekomst om de doelstellingen in 2030 te halen. 
[…] 
De planning loopt synchroon met de planning van de uitvoering van de Strategie. In 2020 zijn de eerste stappen al 
gezet.” 

Samenvattend: 
Met de hierboven beschreven onderzoeksaanpak en analyse van de aangeleverde informatie hebben wij inzicht 
gekregen in hoeverre er wordt gewerkt volgens de vastgelegde afspraken binnen de PDCA-cirkel voor wat betreft de 
invalshoek participatie. Wij hebben geconstateerd dat dit het geval is voor zover het handboek dit voorschrijft en hebben 
geen bevindingen. 

7 CMP, hoofdstuk 6.1 (Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw) 
8 CMP, hoofdstuk 6.3 (Ontwikkelingsproject)
9 Beslisnota BSR 6 april-duurzaam IenW
10 Gespreksnota Benen op tafelsessie BSR 29 juni 
11 Gespreksnota Benen op tafelsessie BSR 29 juni
12  strategiedocument Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfraprojecten 
13 CMP, hoofdstuk 6.3 (Ontwikkelingsproject) 


	Eindrapport Interne audit CO2-Prestatieladder 2020 IenW_inclusief kenmerknummer
	Rapport Interne audit CO2 Prestatieladder bijlage 1_voorblad
	Bijlage 1 Brief managementreactie Audit CO2PL ADR
	Rapport Interne audit CO2 Prestatieladder bijlage 2_voorblad
	Bijlage 2_deel 1_zelfbeoordeling CO2-PL 2020 ingevuld door ADR_tabblad status vlgns interne audit ADR
	Bijlage 2_deel 2_zelfbeoordeling CO2-PL 2020 ingevuld door ADR_tabblad totaaloverzicht CO2 ladder
	Rapport Interne audit CO2 Prestatieladder bijlage 3_voorblad
	Bijlage 3 Memo onderzoeksvraag 2 Onderdeel A - Inzicht
	Bijlage 3 Memo onderzoeksvraag 2 Onderdeel B - Reductie
	Bijlage 3 Memo Onderzoeksvraag 2 onderdeel C Transparantie
	Bijlage 3 Memo Onderzoeksvraag 2 onderdeel D Participatie



