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Management samenvatting

De CO₂-Prestatieladder vereist continue verbetering 
van inzicht in CO₂-uitstoot, maatregelen, interne  
en externe communicatie en samenwerking met  

de grond-, weg- en waterbouw sector. 

Het ministerie van IenW in sinds 2016 

gecertificeerd volgens de CO₂-

Prestatieladder en streeft ernaar

 om zich in 2020 op het hoogste

niveau 5 te certificeren.

Om de gestelde CO₂-doelen te 
halen maken we gebruik van 

de CO₂-Prestatieladder. 

CO₂-Prestatieladder

Hiervoor werken we volgens het Plan-Do-Check-Act 
principe. Daarnaast wordt de CO₂-Prestatieladder  
door IenW ook gebruikt als inkoopinstrument bij 

aanbestedingen: aannemers die gecertificeerd zijn, 
ontvangen een voordeel bij inschrijvingen.

Inzicht in onze 
CO2-voetafdruk: 

Ambitie:
het ministerie van 

IenW wil uiterlijk in 
2030 netto geen 

CO₂ meer uitstoten 
en energie-

neutraal zijn 

Deze ambitie geldt voor onze eigen bedrijfsvoering, maar 
ook bij de uitvoering van onze projecten. 

Daartoe ontwikkelde het ministerie 2 strategieën: 

Energie- en 

klimaatneutraal IenW: 

die van toepassing 

is op ons eigen 

energieverbruik.

Klimaatneutrale 

en circulaire 

Rijksinfraprojecten: 

die van toepassing is op het 

energieverbruik in onze 

inkoopketen.

1 2
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Energie- 
en klimaat-

neutraal 
IenW

Inzicht in onze 
CO2-voetafdruk: 

waar staan 
we nu?

46%
Elektriciteit

9%
Wagen

park

31%
Brandstof schepen

Rijksrijderij

5%
Huisvesting

gas en warmte

4%
Vliegreizen

4%
Privé auto’s voor
 zakelijk verkeer

1%
Diesel en

propaan beheer

<1%
Openbaar vervoer

zakelijk verkeer

CO₂-uitstoot
IenW per 
categorie
Totaal 113

kton in 2019

Ontwikkeling CO₂-uitstoot IenW (kton)
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CO₂-uitstoot

Dat is 36% 
reductie ten 
opzichte van 
ons basisjaar 

In 2019
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30%

Ambitie
40%

Gerealiseerde CO2
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Elektrificeren: door ons wagenpark verder 
te elektrificeren en door de inzet van semi-
elektrische schepen verschuiven we onze 
energie vraag van (meer CO₂-uitstotende) 
brandstof naar (minder of geen CO₂-
uitstotende) elektriciteit. 

Vergroenen: naar verwachting kunnen  
we vanaf 2023 onszelf voorzien van groene 
stroom, door het Windmolenpark Maasvlakte II 
en zonnepanelen op Rijkswaterstaatkantoren en 
langs snelwegen. Tot die tijd kopen we groene 
stroom in. De Rijksrederij werkt aan het plan 
voor duurzame brandstofalternatieven voor de 
schepen. Tot die tijd wordt biodiesel bij de 
brandstof voor zeegaande schepen gemengd.

In onze inkoopketen veroorzaken 
materialen die aannemers gebruiken, 

voor de aanleg en onderhoud van onze 
infrastructuur, samen met droog en 

nat grondverzet de grootste uitstoot. 

Besparen: door openbare verlichting en de  
verlichting in tunnels te vervangen  
door dimbare ledverlichting wordt elektriciteit 
bespaard. Bij de Rijkswaterstaatkantoren  
besparen we energie door het energielabel te  
verbeteren. De Rijksrederij test draagvleugels  
onder een zeegaand schip om het brandstof- 
verbruik te verlagen. We willen ook minder  
vliegen door binnen Europa waar mogelijk de  
trein te nemen en vaker per video te vergaderen. 

Nieuwe 
doelen 

voor IenW 40% reductie
IenW streeft naar 

van CO₂ in 2024 tov 2009

De totale uitstoot 
in de inkoopketen 

bedraagt ruim 
612 kton CO₂

Een greep 
uit de reductie-

maatregelen
die we 

treffen:
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20% CO₂-reductie per ton asfalt als gemiddelde  
in alle aanleg- en onderhoudsprojecten van  
Rijkswaterstaat in 2025 ten opzichte van 2017;

10% CO₂-reductie door mobiele werktuigen reali- 
seren in ten minste 5 projecten van Rijkswaterstaat 
waarvan de gunning in 2020 plaatsvindt of wordt 
voorbereid en waarbij de reductie wordt gemeten 
door deze te toetsen aan een projectgebonden 
referentie voor het jaar 2016.

De resultaten op het gebied van asfalt zijn veel-
belovend. Incidenteel worden al reductiepercentages 
gehaald die hoger liggen de doelstelling voor 2025. 
Voor de niveau 5-certificering op de CO₂-Prestatie-
ladder, verbreden we de asfaltdoelstelling naar een 
doelstelling voor ‘wegverharding’, waarbij er niet 
specifiek gekeken worden naar het materiaal asfalt, 
maar naar de gehele functie van dit type asset.

De resultaten op droog grondverzet wordt  
vertraagd door de stikstofproblematiek. Doordat 
projecten tijdelijk stil zijn komen te liggen, is er  
over het geheel weliswaar sprake van een sterke 
uitstootreductie, maar de doelstelling streeft  
naar aantoonbare reductie binnen 5 specifiek  
aangewezen projecten.

Totale CO2 
uitstoot van 

de keten
612 kton

12%
74 kton CO2
Droog grondverzet 
en overige mobiele 
werktuigen

31%
188.764 ton CO2
Kustlijnzorg en
vaargeulonderhoud

24%
149.849 ton CO2
Kunstwerken

33%
199.630 ton CO2
Wegverharding

We richten ons in eerste instantie vooral 
op volgende twee ketendoelstellingen: 

De doelstelling 
voor asfalt luidt: 

De doelstelling voor inzet 
van materieel bij droog
grondverzet luidt:

Naar klimaatneutrale 
en circulaire 

Rijksinfraprojecten
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1 Inleiding

Het is de ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om op het gebied van 
verduurzaming een inspirerende en activerende koploper te zijn. Zowel als het gaat om beleid, 
uitvoering en bedrijfsvoering1. 

Duurzaamheid is veelomvattend en het is dan ook zinvol en nodig om prioriteiten te stellen. We richten 
onze aandacht daarom op een aantal gebieden waar we het grootste verschil kunnen maken, zowel in  
de bedrijfsvoering als in beleid en uitvoering. De gekozen prioriteiten zijn ‘klimaat en energie’, ‘circulaire 
economie’ en ‘interne verankering’. Met deze prioriteiten stellen we onszelf ambitieuze doelen die 
aansluiten bij de identiteit van het ministerie. Tot het ministerie behoren naast het kerndepartement ook  
de uitvoeringsdiensten Rijkswaterstaat, KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Inspectie 
Leefomgeving en Transport.

Dit CO2-Managementplan 2020-2021 beschrijft:
• hoe het ministerie van IenW het CO2-Managementsysteem inricht;
• wat de CO2-voetafdruk van het ministerie is;
• wat de voortgang is over de eerste helft van 2020 bij het behalen van de gestelde doelen;
• welke maatregelen het ministerie neemt om de CO2-uitstoot te reduceren.

Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1 paragraaf 9.3. De kruistabel in de bijlage geeft weer 
waar de onderdelen uit deze ISO-norm verwerkt zijn. 

Energie- en klimaatneutraal IenW
Het ministerie van IenW wil uiterlijk in 2030 energie- en klimaatneutraal zijn voor het energieverbruik 
(elektriciteit en brandstoffen). Energieneutraal betekent dat de hoeveelheid energie die IenW verbruikt, 
gelijk is aan de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt op het eigen areaal voor dit eigen 
verbruik. Tegelijkertijd brengen we de CO2-uitstoot als gevolg van ons elektriciteits- en brandstofverbruik 
terug tot nul. Daarmee zijn we klimaatneutraal. 

De doelstelling voor 2030 is onafhankelijk van de areaalgrootte. Daarmee is het een ambitieuze doelstelling 
omdat het areaal van IenW groeit. Deze groei is het gevolg van onder meer de toename van het aantal 
tunnels.

Een tussendoel van het ministerie van IenW is, om in 2020 30% minder CO2 uit te stoten dan in 2009 
(het referentiejaar) en in 2024 40% minder. Dit doen we op drie manieren: door te besparen op ons 
energieverbruik, door het verschuiven van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energie en 
door zelf energie op te wekken.  

Klimaatneutrale en circulaire Rijksinfraprojecten
Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, heeft IenW bovendien de ambitie om uiterlijk in 2030 ook  
de inkoopketen volledig klimaatneutraal te maken en bovendien circulair te werken. Dit betekent 100% 
CO2-reductie, hoogwaardig hergebruik van alle materialen en een halvering van het gebruik van primaire 
grondstoffen. Om deze ambitie te verwezenlijken richten we ons op het verminderen van onze eigen 
CO2-uitstoot en wenden we onze invloed aan als opdrachtgever van infraprojecten.

1 Zie: visie en ambitie Duurzaam IenM (Kenmerk: IENM/BSK-2017/150715). Vastgesteld door de Bestuursraad in juni 2017.

| Rijkswaterstaat6



De CO2-uitstoot, het materiaalgebruik en onze invloed verschilt per type werk. We hebben een strategie 
ontwikkeld, waarbinnen de infraprojecten zijn gecategoriseerd en onderverdeeld in verschillende transitie-
paden voor de werksoorten met de meeste klimaatimpact. Met deze transitiepaden geven we richting aan 
acties en maatregelen. We onderscheiden de volgende transitiepaden:
1. Bouwplaats en bouwlogistiek
2. Kunstwerken
3. Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud
4. Wegverharding

ProRail volgt een vergelijkbare aanpak, maar kent als zelfstandig werkende organisatie een eigen 
 CO₂-Prestatieladdercertificering. Het deel dat gaat over railinfrastructuur is daarom geen onderdeel 
van onderhavig plan.

Toelichting op het instrument CO2-Prestatieladder 
Voor het behalen van de gestelde CO2-doelen maken we gebruik van de CO2-Prestatieladder. Dit is een 
instrument dat organisaties helpt bij het verminderen van hun CO2-uitstoot. Het gaat daarbij om reductie 
binnen de bedrijfsvoering én in de keten, door energiebesparingen en het gebruik van duurzame energie. 
De Prestatieladder is een CO2-Managementsysteem en vereist continue verbetering van inzicht in CO2-uitstoot, 
verdere CO2-reductiemaatregelen, interne en externe communicatie en samenwerking met de sector 
Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW). Daarnaast wordt de CO2-Prestatieladder door RWS ook gebruikt bij 
aanbestedingen. Toepassing van de Prestatieladder kan hier leiden tot een gunningsvoordeel in de vorm 
van een fictieve korting op de inschrijfprijs. 

Het ministerie van IenW is sinds 2016 gecertificeerd volgens de CO2-Prestatieladder en streeft ernaar om  
zich in 2021 op het hoogste niveau (5) te certificeren. Tot slot is de gedachte om op termijn ook de sturing 
op andere duurzaamheidsdoelen, zoals circulaire economie, te integreren in de sturingscyclus die nu voor  
de CO2-Prestatieladder is ingericht.

In 2009 heeft ProRail het instrument ontwikkeld en inmiddels is het beheer ervan overgenomen door  
de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).
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Organisatiebeschrijving
Het ministerie van IenW bestaat uit de bestuurskern, RWS, ILT, KNMI en het PBL. Op 31 december 2019 
had IenW in totaal 12.826 fte aan medewerkers in dienst. Deze medewerkers zijn gehuisvest in diverse 
(regionale) kantoren, waaronder in Den Haag en Utrecht. De onderstaande tabel geeft een overzicht voor 
de verdeling. 

Dienstonderdelen binnen de 
scope CO₂-Prestatieladder

Aantal fte
(per 31-12-19)

Huisvesting

Bestuurskern 1.682 Rijnstraat 8, Den Haag

RWS 9.333 Griffioenlaan 2, Utrecht + door het land

ILT 1.091 Rijnstraat 8, Den Haag + door het land

KNMI 357 Utrechtseweg 297, De Bilt

PBL 233 Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

TOTAAL 12.696  

Tabel 1 

Het PBL, ILT en KNMI zijn onderdeel van IenW met eigen zeggenschap over de bedrijfsvoering. De Rijks-
rederij is ondergebracht bij RWS, maar wordt aangestuurd door meerdere departementen. In het 
Convenant tussen opdrachtgevers en RWS inzake de Rijksrederij is de aansturing vanuit de eigenaarslijn 
en de opdrachtgevers vastgelegd. Hiermee valt de Rijksrederij binnen de IenW-certificering voor de 
CO2-Prestatieladder. 

Aan IenW gerelateerde zelfstandige bestuursorganen zoals het CBR, de RDW, het Kadaster, ANVS en de 
Luchtverkeersleiding vallen buiten de scope van de certificering voor de CO2-Prestatieladder. Dit omdat 
het bestuur van IenW hierover geen operationele zeggenschap heeft. ProRail staat als staatsbedrijf met 
beleidsdeelneming van IenW op nog meer afstand.

2.1 PDCA-cyclus

De CO2-Prestatieladder introduceert vier invalshoeken voor het interne CO2-reductiebeleid:
1. Inzicht (de ‘voetafdruk’)
2. Reductie (de maatregelen)
3. Transparantie (communicatie en dialoog)
4. Participatie (deelname aan initiatieven met anderen)

Op basis van deze invalshoeken wordt conform de ‘Kwaliteitscirkel van Deming’ een managementcyclus 
ingericht op basis van het ‘Plan, Do, Check, Act’-principe (PDCA-cyclus), zodat een systeem ontstaat waarbij 
sprake is van continue verbetering.

2 CO₂-Managementsysteem
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Afzonderlijke 
IenW onderdelen

• Strategieën
• Uitvoering maatregelen
• Voorwaarden scheppen 

voor monitoring
• Deelname aan initiatieven
• Uitvoering communicatie

Samenwerkende 
RWS-onderdelen

• Monitoring
ADR en CI

• Audits
Bestuursraad

• Directiebeoordeling

Bestuursraad
• Bijsturing

• Zakelijke interne verankering
Middenmanagement

• Procesoptimalisatie

CO2-Managementteam
• Co2-Managementplan

• Relatie leggen met andere 
 interne duurzaamheidsdoelen

• Communicatieplan

DO

ACT

CHECK

PLAN

Figuur 1: PDCA-cyclus van de CO₂-Prestatieladder 

De sturingscyclus en -structuur die ten behoeve van de CO2-Prestatieladder is ingericht, verandert niets  
aan de bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden van en tussen de verschillende organisatie-
onderdelen ten aanzien van maatregelen en overige acties. De structuur van de CO2-Prestatieladder  
voegt toe dat een en ander structureel (en gestructureerd) onder de aandacht van het bestuur van IenW 
wordt gebracht.

2.2 Verantwoordelijkheden en sturingslijnen

In de bijlage is een tabel opgenomen die een overzicht geeft van taken, verantwoordelijkheden en 
 bevoegdheden, afgezet naar de jaarlijkse cyclus. Onderstaande geeft hierop een textuele toelichting.

Er zijn twee strategieën ontwikkeld die dienen als ijkpunten voor het duurzaamheidsbeleid van IenW: 
•  Naar een klimaat- en energieneutraal IenW in 2030: bij de te reduceren CO2 gaat het hier om 

de uitstoot door het eigen verbruik van elektriciteit en brandstoffen (door verlichting langs 
snelwegen, wagenpark, Rijksrederij, gebouwen, dienstreizen).2

•  Naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojecten: bij de te reduceren CO2 gaat het hier 
om de uitstoot van circa 0,7 Mton die het gevolg is van de uitvoering van projecten via RWS en 
ProRail (Het RWS-doel is: circulair werken en klimaatneutraal in 2030; ProRail volgt in 2050).3 

2 Voor de CO₂-Prestatieladder komt dit overeen met scope 1 en 2, conform de indeling van het GHG-protocol.
3 Voor de CO₂-Prestatieladder komt dit overeen met scope 3-upstream, conform de indeling van het GHG-protocol.
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Sturing CO₂-reductie
De Bestuursraad IenW (BSR) is eindverantwoordelijk voor het behalen van de IenW-duurzaamheidsdoelen, 
waaronder de doelstelling op het gebied van CO2-reductie. De BSR bespreekt ten minste twee keer per jaar 
de voortgang die het ministerie op dit terrein boekt. Besluiten over maatregelen worden genomen binnen 
de reguliere sturingslijnen. Zo worden binnen RWS door het Bestuur RWS besluiten genomen over 
RWS-doelen, maatregelen en middelen.

Het directeurenoverleg Duurzaamheid bij IenW (DO DZH) is het voorportaal voor de BSR op dit onderwerp, 
waarbij alle relevante DG’s uit de bestuurskern, FIB en RWS zijn vertegenwoordigd. Deze groep zet de 
integraal afgewogen stukken door naar de BSR. Indien nodig, wordt het directeurenoverleg ook gebruikt 
voor tussentijdse consultatie. 

De Stuurgroep DuLo bij RWS is een overlegorgaan waar besluiten passeren die impact hebben op de 
uitvoeringstaken van RWS. Deze stuurgroep kent een brede samenstelling vanuit zowel de RWS-organisatie-
onderdelen WVL, GPO, PPO en CIV. 

De resultaten van het CO2-management dragen bij aan het programma ‘Duurzaam IenW’ en aan het RWS 
programma ‘Duurzame Leefomgeving’. Het CO2-Prestatieladderteam organiseert periodiek een gesprek  
met respectievelijk de programmadirecteur en programma-HID. Dit zogenoemde klantgesprek vindt 
ongeveer 4 keer per jaar’ plaats en helpt de voortgang bewaken, heeft een adviesfunctie en draagt bij aan 
het identificeren van kansen voor synergie met andere initiatieven in de organisatie.

Uitvoering werkzaamheden CO₂-Prestatieladder
De directeur Uitvoering Decentraal Advies en Control (UDAC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van  
de werkzaamheden in het kader van de CO2-Prestatieladder. IenW heeft een deel van deze uitvoerings-
werkzaamheden bij RWS belegd via de SLA Duurzaam voor Elkaar (SLA = Service Level Agreement). Hiervoor  
is binnen RWS de directeur Leefomgeving (WVL) verantwoor delijk. De organisatieonderdelen ILT, PBL  
en KNMI zijn betrokken bij de CO2-Prestatieladder en brengen in beeld waar specifieke kansen liggen  
voor reductie. Zij zijn veelal afhankelijk van Concern Dienstverleners (Rijksvastgoedbedrijf, Facilitair 
Management Haaglanden, RWS Wagenparkbeheer, et cetera) en hebben geen grote directe invloed op  
de CO2-reductie. Zij werken met duurzaamheidscoördinatoren die in de organisatie ambities formuleren  
en betrokken zijn bij de uitvoering van maatregelen. Hierover vindt tenminste jaarlijks overleg plaats  
met UDAC.
Voor de coördinatie en uitvoering van alle aan de CO2-Prestatieladder gerelateerde werkzaamheden is een 
CO2-Prestatieladderteam ingesteld. Dit bestaat uit een IenW-trekker (bij UDAC, afdeling Duurzaamheid  
en Huisvesting) en twee RWS (WVL)-trekkers voor respectievelijk de eigen uitstoot (scope 1 en 2) en 
keten uitstoot (scope 3).

De stuurlijn van RWS is verstevigd door een periodiek (management)overleg tussen de RWS-projectleiders, 
de clustercoördinator Energie en Klimaat en het afdelingshoofd Duurzame Mobiliteit, Energie en Klimaat. 
Indien noodzakelijk escaleert het afdelingshoofd zaken in het periodieke overleg met de directeur 
Leefomgeving WVL.

Behalen CO2-reductiedoelen in de keten
Bij de reductie in de keten staat het programma Duurzaam Aanleg en Onderhoud centraal (zie ook 
hoofdstuk 4.2). Binnen het RWS-organisatieonderdeel Grote Projecten en Onderhoud (GPO) is de Directeur 
Inkoop en Contractmanagement (I&CM) verantwoordelijk voor het programma. Het GPO Directieteam 
wil – waar dat mogelijk is – in de aansturing van het programma de thema’s duurzaamheid en innovatie 
slim koppelen. Daarom zijn binnen het managementteam T&TM het afdelingshoofd van Waterbouw  
en Ecotechniek (WET) en binnen het managementteam Inkoop- en Contractmanagement (I&CM) het 
afdelingshoofd van Markt & Inkoop, aanspreekpunt voor duurzaamheid in het MT. Bij het RWS-  
 organisatieonderdeel Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO) is Directeur I&CM verantwoordelijk, 
binnen het managementteam is dat het afdelingshoofd Werkwijze I&CM. Afdelingen van PPO en GPO 
leveren medewerkers aan het programma. Het programma krijgt in een jaarlijkse cyclus geld en uren 
toegewezen en legt verantwoording af via de trimesterrapportages en ‘Service Level Agreement (SLA) 
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Duurzaam’, de brede Duurzaamheidsopdracht van het ministerie aan RWS. Voor de jaren 2019 tot en 
met 2020 wordt een vergelijkbare behoefte van capaciteit en middelen voorzien. 

Daarnaast wordt ook de strategische samenwerking voortgezet binnen de bestaande keteninitiatieven 
(GD dGWW, Betonakkoord, Asfalt-Impuls, GD Het Nieuwe Draaien, GD Logistiek in de bouw, ‘Dutch 
Coastline Challenge’) en gericht op meer samenhang op het gebied van ambitieniveau, monitoring en  
de rol van IenW. De Dutch Coastline Challenge investeert actief in de samenwerking tussen markt, overheid  
èn kenniswereld. Vanuit deze samenwerking op management en projectniveau zoeken we naar de manier  
om, uitvoeringsgericht, oplossingen te bedenken voor het kustonderhoud van de toekomst. De afgelopen 
periode is gezamenlijk gewerkt aan een voorstel voor de kennis- en innovatieagenda: het aanpassen aan 
versnelde zeespiegelstijging en het verduurzamen en de kostenbeheersing van de uitvoering. Parallel 
hieraan wordt gekeken naar een goede ruimtelijke inpassing.

In de afgelopen jaren is sterk ingezet op verduurzaming van het proces MIRT (Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT4). Naast de RWS-onderdelen GPO en PPO zijn ook de 
RWS-regio’s hier nadrukkelijk aan zet. Aanlegprojecten worden in het algemeen uitgevoerd conform  
het MIRT-spelregelkader en Beheer- en Onderhoudsprojecten die vallen onder de SLA.

Hoewel de landelijke RWS-organisatieonderdelen Grote Projecten en Onderhoud (GPO) en Programma's, 
Projecten en Onderhoud (PPO) steeds meer worden betrokken bij de vroege fases van de projecten, is hier 
vooral een belangrijke rol weggelegd voor de RWS-regio’s (de interne opdrachtgevers van GPO en PPO). 
Samen met IenW en/of de RWS Bestuursstaf en deels met inbreng van GPO of PPO wordt duurzaamheid 
– en specifiek de maatregelen tot CO2-reductie – al in de vroege fasen van een project geborgd.

De Planuitwerking vindt veelal plaats door de afdelingen NOV (Netwerkontwikkeling en Visievorming) van  
de RWS-regio’s, al dan niet met hulp van GPO. Aan de andere kant geldt hetzelfde voor het opstellen van de 
Omgevingskoers en de Netwerkschakelplannen (verantwoordelijkheid van de Regio, met inbreng van PPO).

De interne opdrachtverlening aan GPO en PPO gebeurt vanuit de Directies Netwerkmanagement van  
de RWS-regio’s. GPO en PPO zetten uiteindelijk de opdrachten op de markt, begeleiden de uitvoering  
en zorgen aan het eind voor oplevering aan de beheerder (veelal het District).

Zowel in de besluitvorming van SLA als in de besluitvorming rondom MIRT speelt duurzaamheid een steeds 
nadrukkelijker rol. Vanaf 1 september 2020 moet in alle interne opdrachten van RWS op uniforme wijze 
standaard het onderdeel ‘duurzaamheid en leefomgeving’ worden opgenomen (Kader Duurzaamheid in 
de Interne Opdrachtverlening: ProjectOpdrachtFormulier (POF) en KlantEisSpecificatie (KES). In de POF, 
scopeformulieren en KES moet daarmee aangegeven worden welke duurzaamheidsbijdragen minimaal 
gevraagd worden.

In 2020 is gestart met de uitvoering van de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfraprojecten  
(zie kader op pagina 12). Deze Strategie geeft in belangrijke mate invulling aan de vereiste reductiestrategie 
zoals bedoeld in de systematiek van de CO2-Prestatieladder. De strategie is ook gericht op circulariteit én op 
het verduurzamen van de inkoopketen van ProRail. Er is daarom een aparte stuur- en verantwoordingslijn 
van toepassing via de Stuurgroep Duurzaam Opdrachtgeven Infra.

Vervanging en Renovatie 
Rijkswaterstaat staat de komende decennia gesteld voor een forse vervangingsopgave. Reden is dat het 
einde van de technische levensduur van een groot aantal bruggen, viaducten en sluizen in zicht komt. 
Hiertoe is een speciaal programma ‘Vervanging en Renovatie’ (VenR) in het leven geroepen met een 
duidelijke duurzaamheidsopgave in de opdracht. De verantwoordelijkheid voor zowel de uitvoering als 
de monitoring blijft in de lijn belegd. 

4 Meer over MIRT op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/
meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt

CO₂-Managementplan 2020-2021 | 11



In de opdrachtbrief van VenR (tranche 4, RWS-2019/15981 d.d. 8 mei 2019) is opgenomen dat bij de start 
van de planfase van een VenR-project een uitgangspuntenoverleg met het ministerie van IenW wordt 
georganiseerd om vooraf afspraken te maken over onder meer de CO2-impact, energiebesparing en het 
benutten van bestaande materialen.

Specifiek wordt gesteld dat werken aan duurzame oplossingen een belangrijk uitgangspunt van de VenR- 
opgave is. Het programmateam VenR zal samen met de duurzaamheidscoördinatoren uit de regio een  
selectie maken van projecten om extra in te zetten op duurzaamheid. Projecten die met hoge  prioriteit  
moeten worden uitgevoerd, zullen hiervoor niet geselecteerd worden.

Extra monitoringscapaciteit via de SLA Duurzaam
Certificering vraagt om intensieve monitoring, waarvoor extra mankracht nodig is bij zowel WVL als GPO  
en PPO. In 2018 is daarvoor extra capaciteit vanuit de SLA Duurzaam vrijgemaakt.
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De CO2-Prestatieladder onderscheidt verschillende uitstootcategorieën. De eigen uitstoot wordt  veroorzaakt 
door activiteiten waarbij wij zelf fossiele brandstoffen verbranden. Denk aan het verwarmen van gebouwen  
in eigen beheer, het wagenpark en de Rijksrederij (scope 1). Daarnaast is er ook eigen uitstoot die veroorzaakt 
wordt door installaties die wij niet in eigendom hebben, maar wel gebruiken. Hier gaat het bijvoorbeeld om 
de afname van grijze stroom, opgewekt door de energieleverancier (scope 2) of vliegreizen en het gebruik 
van privéauto’s voor zakelijk verkeer (scope 3). 

Tot slot is er ook uitstoot die voortkomt uit activiteiten in de keten waar IenW onderdeel van uit maakt 
(scope 3). Deze uitstoot komt voort uit bronnen die wij niet in eigendom hebben en ook niet beheren.  
Het gaat daarbij om activiteiten die vóór ons in de keten plaatsvinden zoals de inkoop van goederen  
en opdrachten bij aannemers, en na ons in de keten door het gebruik van door ons geleverde diensten 
(zoals auto’s op het rijkswegennet).

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6
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Indirect

Scope 3
Indirectgekochte 

goederen 
en diensten

transport en 
distributie

verwerken
verkochte
producten
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investeringen

end-of-live treatment 
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zakelijk 
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Figuur 2: Verschillende soorten CO₂-uitstoot (scope 1, 2 en 3)

3 Inzicht: onze CO₂-voetafdruk
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3.1 Eigen uitstoot

Het overgrote deel (95%) van onze eigen CO2-uitstoot is gerelateerd aan het beheer van de netwerken 
door Rijkswaterstaat. Het overige deel is gerelateerd aan de beleidskern IenW, ILT, KNMI en PBL. Figuur 3 
geeft de herkomst van deze uitstoot weer en vervolgens laten de figuren 4 en 5 zien hoe dit verdeeld is 
over het elektriciteits- en brandstofverbruik. Deze figuren zijn – inclusief gegevens – te bekijken in het 
duurzaamheidsverslag 2019. In deze paragraaf worden de cijfers van 2019 weergegeven, als laatst afgeronde 
boekjaar. De voortgang van onze CO2-uitstoot in het eerste halfjaar van 2020 is te vinden in paragraaf 5.1.

In december 2019 heeft DNV-GL – de certificerende instelling die die de audit verzorgd – een verklaring 
afgegeven voor de (methode en vaststelling) van de uitstoot-inventaris 2018, die een geldigheidsduur 
heeft van drie jaar.

In 2019 bedroeg onze eigen CO2-uitstoot 113 kton5 en daarmee valt het ministerie conform de CO2-  
Prestatieladder in de categorie ‘Groot bedrijf ’. Deze uitstoot is 2% lager dan in 2018 en 36% lager dan 
de uitstoot in het referentiejaar 2009. De totale uitstoot wordt voor 46% veroorzaakt door het 
 elektriciteitsverbruik en voor 54% door brandstofverbruik.

De mate waarin CO2-reductie realiseerbaar is, kan in sterke mate afhangen van factoren die buiten 
onze invloedsfeer liggen. Denk daarbij aan droogte, temperatuur, stormseizoenen of externe opdrachten,  
die bijvoorbeeld het resultaat zijn van politieke besluitvorming. 

Categorie CO2 (kton)

Elektriciteit 52,2

Brandstof schepen Rijksrederij 35,4

Wagenpark 10,2

Huisvesting gas en warmte 5,3

Vliegreizen 4,3

Privéauto’s voor zakelijk verkeer 4,1

Diesel en propaan beheer RWS 1,1

Openbaar vervoer voor zakelijk verkeer 0,3

Eindtotaal 113

5 Hiervan werd 52 kton veroorzaakt door de directe eigen uitstoot (scope 1; 6% minder dan 2009), 52 kton door de indirecte 
eigen uitstoot (scope 2; 30% minder dan 2009) en 8 kton door zakelijk verkeer (scope 3: 11% minder dan in 2009).
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Figuur 3: CO₂-uitstoot per categorie. Bron: Smart Trackers tool  

Elektriciteit
Het elektriciteitsverbruik leidde tot een uitstoot van 52 kton CO2. Ten opzichte van het jaar daarvoor  
is dat een afname van 1 kton, veroorzaakt door energiebesparende maatregelen bij tunnels en een minder 
noodzakelijke inzet van pompen en gemalen door minder extreme droogte. 

In de elektriciteitsbehoefte van tunnels, sluizen, openbare verlichting, en dergelijke wordt voor een 
deel voorzien door Nederlandse windenergie. Voor het overige deel is er sprake van Europese windenergie  
die – conform de CO2-Prestatieladder – wordt gerapporteerd als grijze stroom. 

Alle kantoren gebruiken stroom uit Nederlandse windenergie en dragen daarom via hun elektriciteits-
verbruik niet bij aan de CO2-uitstoot. Gasverbruik draagt wel bij aan de CO2-uitstoot (zie hieronder  
bij brandstoffen). 
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Categorie elektriciteit CO2 (kton)

Openbare verlichting en verkeersregel- installaties 20,2

Tunnels 12,7

Sluizen en stuwen 8,9

Pompen en gemalen 4,8

Overig 3,9

Brug en dam 1,6

Huisvesting 0

Eindtotaal 52,1

Figuur 4: CO₂-uitstoot elektriciteit. Bron: Smart Trackers tool 
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Brandstof
In 2019 leidde het brandstofverbruik tot een uitstoot van 61 kton CO2. Ten opzichte van het jaar daarvoor  
is dat een afname van 1 kton. In 2018 moest door extreme droogte een noodgemaal bij Eefde ingezet worden 
dat 700.000 liter diesel verbruikte. Die tijdelijke extra uitstoot is in 2019 vermeden door het noodgemaal 
van elektriciteit te voorzien. In 2019 vond extra inzet van schepen plaats door de Rijksrederij bij rampen 
zoals met de MSC Zoe, door de kustwacht bij zwaar weer en ten behoeve van visserijonderzoek). 

Het brandstofverbruik van de Rijksrederij bestaat voor een deel uit conventionele diesel en voor een deel 
uit biodiesel (Hydrotreated Vegetable Oil; HVO). De bepaling van zakelijke kilometers ‘openbaar vervoer’ vindt 
plaats op basis van in- en uitchecktransacties met de Shuttelkaart. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt 
tussen zakelijk en woon-werkverkeer, daarom is er sprake van een aanname voor wat betreft het zakelijke deel. 

Categorie CO₂ (kton)

Brandstof schepen Rijksrederij 35,4

Wagenpark 10,2

Huisvesting gas en warmte 5,3

Vliegreizen 4,3

Privéauto’s voor zakelijk verkeer 4,1

Diesel en propaan beheer RWS 1,1

Openbaar vervoer voor zakelijk verkeer 0,3

Eindtotaal 60,7

Figuur 5: CO₂-uitstoot IenW brandstof. Bron: Smart Trackers tool  
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Ontwikkeling CO2-uitstoot en toekomstige veranderingen
De verwachting is dat onze eigen uitstoot de komende jaren zal toenemen als gevolg van areaalgroei 
wanneer er geen extra maatregelen worden genomen. Het aantal tunnels dat deel uitmaakt van het areaal 
neemt toe en tunnels zijn energie-intensief. Daarnaast bereidt de Rijksrederij uit met twee extra Emergency 
Towing Vessels om windmolens op zee te beschermen. Dit type schip is de grootste brandstofverbruiker 
binnen de vloot. 

Op basis van inzicht door monitoring en het nemen van maatregelen is het – ondanks de groei van het 
areaal – mogelijk ervoor te zorgen dat de toename van elektriciteitsverbruik niet leidt tot een toename  
van de CO2-uitstoot. Voor de verwachte toename in brandstofverbruik, worden additionele maatregelen  
in kaart gebracht om de toename van de CO2-uitstoot op te vangen. Het onderstaande figuur geeft de 
historische ontwikkeling van de CO2-uitstoot weer. 

 

 
Figuur 6: ‘Ontwikkeling CO₂-uitstoot IenW (kton)
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3.2 Ketenuitstoot

Het inzichtelijk maken van de omvang van onze ketenuitstoot geschiedt in eerste instantie door een 
theoretische benadering die gebaseerd is op de omvang van het projectenportfolio en het materiaalgebruik 
binnen die projecten. Langzamerhand professionaliseert de projectmonitoring en komen data beschikbaar 
over de daadwerkelijke uitstoot in projecten. Dit houdt in dat het inzicht in ketenuitstoot drie fases 
doorloopt:

Fase 1: Inzicht op basis van een theoretische benadering

Fase 2: Inzicht op basis van een theoretische benadering – met verificatie op basis van praktijkervaringen

Fase 3: Inzicht op basis van gerapporteerde gegevens uit projecten (gemeten footprint).

Momenteel bevinden we ons in fase 2.

Meest materiële uitstoot analyse (kwalitatief )
Het grootste effect bereiken we door zowel de focus te legen op ketens met de grootste uitstoot als te kijken 
naar de beïnvloedbaarheid van de uitstoot binnen deze ketens. Deze combinatie van factoren noemen we 
de ‘materialiteit’. Deze paragraaf schetst de meest materiële uitstoot, gerelateerd aan de relevante ketens.  
In onderstaande tabel is de kwalitatieve inventarisatie van ketenuitstoot samengevat. Opgenomen zijn de 
scope 3 categorieën volgens de GHG Scope 3 Standaard6. Voor inschatting van het relatieve belang binnen 
de sector en de invloed van de organisatie is een kwalitatieve schaal gebruikt van 1 (zeer klein) tot 4 (groot).

6 Green House Gas Protocol
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product-marktcombinatie 
sectoren en activiteiten

Omschrijving van 
activiteit waarbij 
CO₂ vrijkomt

Relatief belang van 
CO₂-belasting van de 
sector en invloed van 
de activiteiten

Potentiële 
invloed van de 
organisatie op 
CO₂-uitstoot

Rangorde

1  2 3 
Sector

4 
Activiteiten

5 6 
Score

Positie

Grond-, 
weg- en 
waterbouw 
(GWW)

Asfalt Winning en productie 
materiaal, transport, 
end-of-life verwerking

3 3 4 36 1

Beton Winning en productie 
materiaal, transport, 
end-of-life verwerking

3 3 3 27 2

Grondverzet nat Energieverbruik materieel 3 3 2 18 5

Grondverzet 
droog

Energieverbruik materieel 3 3 3 27 2

Staal Winning en productie 
materiaal, transport, 
end-of-life verwerking

3 2 1 6 9

Waterbouw- 
steen

Winning en productie 
materiaal, transport, 
end-of-life verwerking

3 1 4 12 7

Funderings- 
materiaal

Winning en productie 
materiaal, transport, 
end-of-life verwerking

3 1 4 12 7

Mobiliteit Personen- en 
goederenvervoer 
weg en water

Energieverbruik 
gebruikers

4 3 2 24 4

Energie Energieopwekking 
op eigen areaal

Energieverbruik voor 
energieopwekking

4 4 1 16 6

Kapitaal- 
goederen

Schepen Winning en productie, 
end-of-life verwerking

1 2 1 2 13

Wagenpark

Afval Eigen afval IenW Afvalverwerking 2 2 1 4 10

Woon-
werkverkeer

Voor zover niet in 
Scope 1 en 2

Energieverbruik 
transportmiddelen

1 3 1 3 12

Dienst- 
verlening

Inkoop diensten Energieverbruik 
ingekochte 
dienstverlening

2 2 1 4 10

 Tabel 2: Kwalitatieve inventarisatie scope 3 uitstoot

Bronnen:
• Rapporten van kennisinstituten over CO2-uitstoot en reductiepotentie;
• CBS-data over CO2-uitstoot van sectoren;
• Interne documentatie van IenW en RWS;
• Materialiteitsanalyse scope 3 uitstoot RWS 2015;
• Expert judgement van RWS-medewerkers.
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De top 10 in de rangorde van meest materiële scope 3 uitstoot ziet er op basis van deze tabel als volgt uit:
1 Asfalt
2 Grondverzet droog
2 Beton
3 Energieverbruik infragebruikers
4 Grondverzet nat
5 Energieopwekking op eigen areaal
6 Waterbouwsteen
7 Funderingsmateriaal
9 Staal
10 Afval
10 Dienstverlening

Een aantal van de regels in de tabel hebben dezelfde score (daarbij gaat het om een gedeelde 2e plek voor 
beton en droog grondverzet, een gedeelde 7e plek voor waterbouwsteen en funderingsmateriaal, en een 
gedeelde 10e plek voor afval en dienstverlening).

Ketenanalyses
IenW heeft ervoor gekozen om drie ketenanalyses uit te voeren op ketens uit de top 6 van bovengenoemde 
rangorde, gebaseerd op veel voorkomende werkprocessen / projecten. De gekozen ketenanalyse-onder-
werpen zijn ‘Ketenanalyses Wegverbreding’, ‘Ketenanalyse Viaduct’ en ‘Ketenanalyse Kustsuppletie’. Voor 
deze onderwerpen heeft IenW maatregelen geïnitieerd om tot een reductie-aanpak te komen. Bovendien 
heeft IenW ten aanzien van deze onderwerpen voldoende invloed. In paragraaf 4.2 zijn CO2-reductie 
doelstellingen opgenomen die voortkomen uit de eerste twee ketenanalyses. Voor kustsuppletie is een 
gekwantificeerde doelstelling nog in onderzoek en besluitvorming hierover volgt: deze zal worden 
meegenomen bij de uitvoering van de Strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuur-
projecten’ binnen het transitiepad Kustlijnzorg.

Inschatting omvang meest materiële scope 3 uitstoot (kwantitatief )
In 2018 is de meest materiële ketenuitstoot berekend voor RWS over het jaar 2017, conform het GHG-Protocol 
en de CO2-Prestatieladder. In 2019 heeft een herberekening plaatsgevonden om als  uitgangspunt te dienen 
voor de Strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ (Feitenbasis Strategie 
Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuurprojecten, Primum 28 juni 2019). De nieuwe gegevens die deze 
herberekening heeft opgeleverd, zijn weergegeven in de hiernavolgende tabel weer gegeven. Alleen relevante 
categorieën zijn meegenomen. In totaal geeft het GHG Protocol 15  categorieën, waarvan er 8 als niet-
relevant zijn beschouwd.
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Scope 3 categorie* Onderdeel  Uitstoot  Aannames

Uit het GHG-protocol   In kton 
CO₂

In % voor de berekening

1. Inkoop goederen en 
diensten GWW

  387 2% Materialen/diensten voor in 2017

 Materialen 357   Afgeronde projecten.

 Aanleg 30   Idem voor in 2017 uitgevoerd onderhoud

1. Inkoop overige 

goederen en diensten 

IenW/RWS

  13 0,1% Obv inkooplijst 2017

2. Kapitaalgoederen Wagenpark en schepen  3 0,02%  

4. Upstream transport   174 1%  

 Transport materialen 174   Obv categorie 1 ingeschat. Los ingekocht

transport niet meegenomen.
 Ingekocht overig 

transport

0   

5. Geproduceerd afval   0,6 0,003% Afvalverzameling van de IenW locaties in 2017

7. Woon-werkverkeer Woon-werkverkeer  8 0,04% Woon-werkkilometers privéauto’s

11. Gebruik   15.200 19.000 97% Gebruik van gehele infrastructuur. 

 Hoofdwegennet   Data netwerken zijn voor 2017,  

tank-to-wheel, bron CBS Statline

 Hoofdvaarwegennet 3.700   

Hoofdwatersysteem 100

12. End-of-life   51 0,3%  

 Sloop 25    

 Afvalverwerking 26    

Tabel 3: kwantitatieve inventarisatie ketenuitstoot (scope 3)

De kwantitatieve uitstoot is niet gebaseerd op gemeten uitstoot, maar op een onderbouwde theoretische 
benadering. De meest recente bepaling dateert uit 2019. Er is geen aanleiding om ervan uit te gaan dat zich 
in 2020 wijzigingen hebben voorgedaan die significante verschuivingen in de meest materiële uitstoot 
zouden veroorzaken.
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Een visuele weergave van de scope 3 uitstoot is weergegeven in onderstaand taartdiagram.
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Figuur 7: CO₂-uitstoot in de upstream keten

IenW werkt in toenemende mate toe naar een transitiepadaanpak. Dit houdt in dat de CO2-reductieopgave 
niet meer zozeer per materiaalstroom beschouwd wordt, maar dat er vooral gekeken wordt naar functies. 
Illustratief hiervoor is het materiaal asfalt: als het materiaaltype het kader bepaalt waarbinnen innovaties 
op het gebied van CO2-reductie moeten plaatsvinden, is dat een beperking ten aanzien van innovaties  
die kijken naar alternatieve (minder energie-intensieve) materialen. Om die reden is gekozen voor een 
transitiepadbenadering rond de functie ‘wegverharding’. Ook de uitstoot-inschatting is daarom vertaald 
naar deze transitiepaden. 
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Hoe de uitstoot zich per transitiepad tot elkaar verhoudt wordt duidelijk uit onderstaand diagram. De volledige  uitwerking 
staat in het rapport Feitenbasis Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuurprojecten (Primum, 28 juni 2019).
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Figuur 8: Indeling van materiaalstromen in transitiepaden (hoeveelheden in kton CO₂)
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Figuur 9: CO₂-uitstoot per transitiepad

Downstream uitstoot
In de periode 2018 - 2019 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te sturen op downstream uitstoot. 
Dit is uitstoot die het gevolg zijn van het gebruik van de diensten die IenW levert en die daarmee ‘een 
schakel verder’ in de keten plaatsvinden. De CO2-uitstoot van auto’s op het rijkswegennet of de uitstoot van 
vaarweggebruikers zijn hier voorbeelden van. Binnen deze scope kent het ministerie van IenW omvangrijke 
uitstoot. Tegelijkertijd zijn nagenoeg alle maatregelen binnen deze scope bijna per definitie politiek van 
aard. Via het CO2-Management conform de CO2-Prestatieladder kan hierop nauwelijks invloed worden 
uitgeoefend. De conclusies zijn verder uitgewerkt in het CO2-Managementplan 2019 - 2020. Een van de 
conclusies was destijds dat het opstellen van een downstream reductiestrategie bestaande uit maatregelen 
gericht op vermindering van downstream uitstoot onvoldoende mogelijkheden biedt. Door de geringe 
‘beïnvloedbaarheid’ wordt de materialiteit van dit uitstoottype ook laag. Dat betekent dat in de reductie-
strategie de scope 3 downstream maatregelen buiten beschouwing blijven.

De benadering van de omvang van de downstream uitstoot (als gevolg van het gebruik van de diensten van 
IenW) is in 2020 niet geactualiseerd. Het ligt voor de hand dat er sprake is van een tijdelijke daling door de 
verlaging van de maximumsnelheid en de coronacrisis. De autonome beïnvloedbaarheid wijzigt echter niet, 
waardoor een update van deze cijfers hoe dan ook geen aanleiding zal zijn tot een andere benadering vanuit 
onderhavig CO₂-Managementplan.
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4   CO₂-Reductieplan: 
doelen en maatregelen 

4.1  Eigen uitstoot 

Strategie
De Bestuursraad van IenW heeft in juni 2018 de Strategie IenW Energie- en klimaatneutraal 2030 vastgesteld. 
In 2030 is IenW energie- en klimaatneutraal voor het eigen energieverbruik (elektriciteit en brandstoffen). 
Dat wil zeggen:
• De hoeveelheid energie die IenW verbruikt is gelijk aan de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt 

opgewekt op het eigen areaal ten behoeve van dit eigen verbruik (hiermee is IenW energieneutraal).
• De CO2-uitstoot als gevolg van het elektriciteits- en brandstofverbruik van IenW is per saldo tot nul 

teruggebracht (hiermee is IenW klimaatneutraal).

Deze strategie wordt in 2021 geëvalueerd en geactualiseerd, mede op basis van dit CO2-Managementplan.

De strategie richt zich met name op technische maatregelen binnen de organisatiegrenzen van IenW. 
Daarnaast wordt het beleid doorgetrokken om bij de aanschaf van directieauto’s naar hybride en elektrisch 
te gaan. Momenteel bestaat dat deel van het wagenpark volledig uit plug-in hybride voertuigen en diverse 
directieleden rijden volledig elektrisch. 

Ook worden vliegreizen kritisch bekeken en worden richtlijnen vastgesteld. Daarbij wordt tevens invulling 
gegeven aan de deelname van IenW aan de coalitie Anders Reizen. Dit betekent dat er in het vierde kwartaal 
van het jaar 2020 een plan van aanpak met maatregelen wordt opgesteld dat de ambitie concretiseert  
om de CO2-uitstoot die samenhangt met al onze zakelijke mobiliteit (inclusief vliegen) te halveren. Dit zal 
gebeuren in samenspraak met medewerkers. Zoals in het Klimaatakkoord is vastgelegd is de gehele 
rijksoverheid toegetreden tot de coalitie Anders Reizen. Als IenW vervullen we hierbij een voortrekkersrol. 

Voor het grootste deel van de reductieopgave, die betrekking heeft op RWS, geldt dat energieopwekking op 
eigen areaal en energiebesparende maatregelen een steeds grotere rol gaan spelen. De inkoop van groene 
stroom en biodiesel (wel CO2-reductie, maar geen bijdrage aan energieneutraliteit) kan daarmee op de 
middellange termijn (2023/2024) worden afgebouwd. Hiermee wordt gekoerst op een hogere ambitie dan 
de 30% CO2-reductie in 2020, namelijk op energieneutrale netwerken in 2030. Zie het volgende figuur:

Figuur 10: Ambitie voor energieneutrale netwerken
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Doelen
Voor de periode tot en met 2020 hanteerden we een CO2-reductiedoel van minimaal 30% en een streefdoel 
van 40% via structurele besparingen ten opzichte van 2009 voor de totale eigen bedrijfsvoering. Hiervan 
wordt 5% wordt gerealiseerd binnen scope 1 en de resterende 25-35% binnen scope 2 (opgeteld 30-40%). 

Zoals aangegeven is in 2019 een reductie van 36% behaald. Om te kunnen (blijven) sturen op reducties  
is een nieuwe lange termijn doelstelling noodzakelijk. Uitgegaan wordt van een doelstelling van 40% 
reductie in 2024 ten opzichte van ons basisjaar 2009, inclusief areaalgroei. Naar verwachting halen  
we 40% CO2-reductie in 2020. Tegelijkertijd verwachten we een stijging vanaf 2021 die zijn piek bereikt  
in 2022 door areaalgroei bij met name de Rijksrederij. Door het treffen van maatregelen gaan we ervan  
uit om in 2024 weer terug te zijn bij 40% CO2-reductie.

Deze reductie van 4% (40% – 36% in 2019) komt neer op een absolute reductie van 8 kton CO2. Hiervan 
wordt 1,3% gerealiseerd in scope 1 en 2,7 % in scope 2. Het effect van de areaalgroei op het elektriciteits-
verbruik wordt opgevangen door extra inkoop van groene stroom. Het effect van de areaalgroei op  
het verbruik van brandstof wordt naar verwachting opgevangen door het bijmengen van een grotere 
hoeveelheid biobrandstof als brandstof voor de schepen van de Rijksrederij. 

Met deze doelstelling geeft IenW invulling aan de eigen verantwoordelijkheid en het streven om koploper 
te zijn op het gebied van duurzaamheid. De CO2-Prestatieladder eist een vergelijking met sectorgenoten. 
Feitelijk zijn er geen sectorgenoten in Nederland: er bestaat geen ander ministerie met infrastructuur zoals 
IenW. Wel is er structureel overleg met ProRail en heeft er een dialoog met de Provincie Gelderland 
plaatsgevonden in september 2019.

Maatregelen
Ter invulling van de reductiedoelstelling voor scope 1 en 2 zijn in de afgelopen jaren reeds diverse reductie-
maatregelen genomen. Voor een deel hebben deze maatregelen al een zichtbaar effect op de CO2-uitstoot. 
Voor een ander deel zijn maatregelen geprogrammeerd en moeten ze nog worden uitgevoerd en ook is voor 
sommige maatregelen blijvende actie nodig om het reductie-effect te behouden (denk aan de inkoop van 
groene stroom en biodiesel).

Het pakket aan maatregelen komt voort uit energiebesparingsplannen van de verschillende organisatie-
onderdelen binnen IenW en uit de kostenefficiëntie-analyses die zijn gemaakt in het kader van de strategie 
Energie- en Klimaatneutraal IenW in 2030. In 2020 en 2021 zijn en worden keuzes gemaakt in deze  
scenario’s en maatregelpakketten. Hieronder wordt een selectie weergegeven. Daarnaast wordt intern  
een uitgebreid maatregelendocument gehanteerd.

Vanuit de evaluatie van de voortgang van CO2-reductie wordt in de halfjaarlijkse voortgangsrapportages  
de doelstelling ieder jaar geëvalueerd en waar nodig, of wenselijk, bijgesteld.

• Elektriciteitsverbruik vergroenen; we kopen jaarlijks een vaste hoeveelheid groene stroom in voor  
het facilitaire proces (kantoorgebouwen). Deze hoeveelheid wordt aangevuld ter compensatie van 
areaalgroei (als gevoilg van onder meer de toename van het aantal tunnels) wanneer deze situatie zich 
aandient. In februari 2020 is de aanbesteding voor het windmolenpark Maasvlakte 2 succesvol afgerond 
en naar verwachting kunnen we onszelf vanaf 2023 voorzien van groene stroom. Daarnaast wordt er 
gewerkt aan het opwekken van energie op ons eigen areaal. Bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen 
bij de A6 en zonnepanelen op de gebouwen van Rijkswaterstaatkantoren. 

• Vervanging van openbare verlichting door dimbare ledverlichting; van 2013 tot 2017 leidde het  
‘lichten uit waar het kan’-beleid voor een reductie van 2,6 Kton CO2. Verdere uitvoering van dit beleid  
zou een additionele reductie van circa 6,5 kton CO2 opleveren. Dit beleid is bevroren en wordt terug-
gedraaid vanwege uitspraken in het regeerakkoord. Eind 2019 was bij ongeveer 15% van de wegvakken  
de verlichting weer aangezet. Dit zorgt voor een toename in CO2-uitstoot en drukt op de positieve 
effecten van het vervangen van openbare verlichting naar dimbare ledverlichting. Tot en met 2021  
is voor ongeveer 1,6 kton CO2 geprogrammeerd in reguliere vervanging.  
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Daarnaast bereidt IenW een plan van aanpak voor om vanaf 2022 een grootschalig programma te starten 
dat overige, bestaande verlichting volledig vervangt naar dimbare ledverlichting. Dit programma heeft  
als doel om bij openbare verlichting minimaal 50% energie te besparen in 2030 ten opzichte van 2013. 

• Tunnels voorzien van ledverlichting en overige besparingsmaatregelen; het energieverbruik groeit  
de komende jaren doordat er (5) tunnels bij komen en door het groeiende aantal installaties in de tunnels. 
Daarnaast worden er door de verscherpte veiligheidseisen in de Landelijke Tunnel Standaard (LTS) steeds 
meer installaties toegevoegd en/of dubbel uitgevoerd wat het verbruik ophoogt. Toch is het energie-
verbruik wederom gedaald in 2019. Bij individuele tunnels wordt energie bespaard, met name door 
plaatsing van ledverlichting wanneer de huidige verlichting het einde van de levensduur heeft bereikt  
en door het beter inregelen van de installaties en regimes. Dit levert tot 2023 een reductie van 0,6 kton 
CO2 op. Daarna levert deze maatregel geen CO2-besparing meer op (vanwege vergroening van onze 
elektriciteitsverbruik), maar uiteraard wel energiebesparing. 
In het prestatiecontract II voor tunnelonderhoud is een energiebesparingseis opgenomen. Er moet  
bij 13 tunnels en een aquaduct 5% energie bespaard worden (exclusief vervanging naar ledverlichting)  
in 2013 ten opzichte van 2019. Dit levert naar verwachting een reductie van 1 kton CO2 op.

• Overige RWS-objecten; er loopt een inventarisatie naar mogelijkheden om bijvoorbeeld bij stuwen en 
sluizen energie te besparen. 

• Uitstoot schepen Rijksrederij verder verminderen; bij de Rijksrederij wordt sinds 2016 30% biodiesel 
bijgemengd bij de conventionele brandstof voor zeegaande schepen. In 2019 heeft dit 4,9 kton CO2 
bespaard. Voor 2021 wordt onderzocht of het percentage HVO kan worden verhoogd van 30% naar 50%. 
Dit zou een reductie van circa 3,2 kton CO2 opleveren. 
Het verbruik kan erg fluctueren en het besparingsbeeld is in de afgelopen jaren grillig geweest, waardoor 
de voorspellende waarde beperkt is. Zo is in 2020 de opdracht gegeven voor aanbesteding van twee 
Emergency Towing Vessels om windmolenparken op zee te beschermen. Deze twee schepen kunnen  
– indien ze gaan varen op conventionele diesel – de CO2 uitstoot van de gehele vloot verdubbelen en 
doen de getroffen besparingsmaatregelen teniet. We stellen voor om ook dit type schip te voorzien van 
biodiesel. Het gebruik van biodiesel wordt gezien als een tijdelijke oplossing in de transitie naar een 
klimaat neutrale vloot in 2030. Op dit moment wordt onderzocht welke duurzame alternatieve energie-
dragers geschikt zijn voor de schepen van de Rijksrederij en wordt een plan ontwikkeld om de vloot  
te transformeren en welke pilotprojecten hiervoor moeten worden gestart. De eerste resultaten met 
betrekking tot het in gebruik nemen van zero-uitstoot schepen en daarmee lagere CO2-uitstoot worden 
verwacht in 2023.  
Om brandstof te besparen wordt gekeken naar de toepassing van hull vanes. Dit zijn draagvleugels 
waardoor een schip minder weerstand ondervindt. Eind 2019 is een hull vane geplaats onder het schip  
de Visarend. De eerste resultaten laten circa 15% rendementsverbetering zien en een reductie van  
circa 0,2 kton CO2. Met het oog op een paar negatieve bijeffecten, wordt deze toepassing eerst verder  
in praktijk getest uitrol plaatsvindt naar andere schepen.  
We kijken ook naar het elektrificeren van de vloot. In de loop van 2020 worden drie semi-elektrische 
Multi Purpose Vessels in de vaart genomen. Afhankelijk van de ervaring tijdens de operatie, zal dit type 
schip op termijn meerdere oudere schepen vervangen waardoor de CO2-uitstoot zal dalen. Dit (nog niet 
gekwantificeerde) effect treedt waarschijnlijk pas in 2021 op.
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• Rijkswaterstaatkantoren; de kantoren van Rijkswaterstaat hebben we in eigen beheer, de overige 
panden zijn in beheer van de Rijksvastgoeddienst. De kantoren worden voorzien van groene stroom  
en dragen daarom alleen via verwarming bij aan de CO2-uitstoot. In het verleden heeft een aantal 
maatregelen geleid tot energiebesparing bij de kantoren, zoals het afstoten van kantoren vanwege  
Het Nieuwe Werken, het sluiten van kantoren op dagen waarop de bezetting laag is en energiebesparende 
maatregelen zoals ledverlichting, zuinigere pc’s en warmtepompen. 
In de lopende opdracht voor het beheer en onderhoud van de gebouwen in ons eigendom is voorzien  
in een inventarisatie van maatregelen die nodig zijn voor de wettelijke vereisten om te komen tot label C  
(te bereiken in 2023) en A (te bereiken in 2030). Voor de kantoren die beheerd worden door RWS CD zijn 
de energieonderzoeken uitgevoerd en wordt momenteel gepland wanneer de maatregelen per gebouw 
plaatsvinden. Op basis daarvan moet helder worden hoeveel CO2-reductie plaatsvindt, we schatten het nu 
op 1 Kton CO2 in 2023. 

• Verdergaande elektrificering van ons wagenpark; we liggen op schema om onze doelstellingen voor 
2020 (30% elektrificatie) en 2022 (50% elektrificatie) te halen. Het wagenpark zal uiterlijk in 2028 volledig 
elektrisch zijn. Daarvoor wordt voor het RWS- en ILT-wagenpark het ‘Elektrisch, tenzij ...’-beleid gevoerd. 
Toch verwachten we in 2020 een tussentijdse, lichte stijging in de CO2-uitstoot van het RWS-wagenpark  
(+ 0,2 kton ten opzichte van 2019). Dit is te verklaren door de ongeveer 50 extra werkauto’s (+ 0,5 kton), 
die het effect van 100 EV (- 0,3 kton) tenietdoen.  
Voor een deel van het wagenpark is, vanwege de functionele eisen, elektrisch nog geen geschikte optie. 
Dit geldt met name voor bijvoorbeeld de zwaardere werkauto’s voor weginspecteurs van Rijkswaterstaat 
en ILT. Daarom starten we in de 2e helft 2020 een pilot met elektrische voertuigen voor de Officieren van 
Dienst van Rijkswaterstaat. 

• Vermindering CO2-uitstoot gerelateerd aan vliegen; IenW wil zich inzetten om in 2025 25% minder CO2 
uit te stoten ten opzichte van 2016 als gevolg van ons eigen vliegverkeer. Dat doen we langs een aantal 
sporen. Zo zetten we in op meer elektronisch vergaderen en verkleinen we waar mogelijk onze delegaties. 
Daarnaast geven we uitvoering aan de in de nieuwe CAO Rijk vast te leggen afspraak dat op bestemmingen 
die binnen 8 uur met de trein bereikbaar zijn in principe niet meer gevlogen wordt. Compensatie door 
deelname aan het Corporate Biofuel Programma van KLM is ook van belang. Hierdoor is in 2018 0,9 kton 
en in 2019 0,5 kton CO2 bespaard. 

 

4.2 Reductiestrategie ketenuitstoot 

Strategie
IenW formuleerde voor haar ketenuitstoot twee kwantitatieve doelstellingen inclusief een doeljaar en 
referentiejaar voor twee materiaalstromen. De aanpak voor realisatie van deze doelstellingen maakt 
onderdeel uit van bestaande programma’s. Dit CO2-Managementplan schetst de aanpak op hoofdlijnen. 
Verder zullen deze doelstellingen vanaf nu bij de evaluatie van behaalde CO2-reductie ieder jaar worden 
meegenomen en waar nodig, of wenselijk, worden bijgesteld. Halfjaarlijks vindt rapportage plaats  
van de voortgang op de doelstellingen in de Voortgangsrapportages. De eerste voortgangsrapportage  
is geïntegreerd met het Duurzaamheidsverslag van IenW.

Doelen
IenW streeft naar klimaatneutraliteit in haar opdrachten in 2030. Dit krijgt vorm door middel van sturing 
binnen de ketens waarin we opereren. In november 2017 zijn daartoe in de Bestuursraad doelstellingen 
vastgesteld, op basis van de rangorde van meest materiële uitstoot en de ketenanalyses. De doelen komen 
voort uit bestaande afspraken, zoals de inkoopstrategie, de ‘Asfaltimpuls’ en de Green Deal ‘Het Nieuwe 
Draaien’. Door de doelen onder te brengen in het CO2-management en onderhavig CO2-Managementplan 
wordt er wel extra aandacht op gevestigd, doordat ze onderdeel worden van de PDCA-cyclus die wordt 
gestuurd door de CO2-Prestatieladder. 
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Doelstelling voor materiaalketen asfalt (positie één in de rangorde): 
Per eenheid (ton) asfalt 20% CO2-reductie als gemiddelde in alle aanleg- en onderhoudsprojecten  
van Rijkswaterstaat in 2025 ten opzichte van 2017;

Doelstelling voor inzet van materieel voor droog grondverzet (positie twee in de rangorde): 
Realisatie van 10% CO2-reductie op de uitstoot van mobiele werktuigen in ten minste 5 projecten 
van Rijkswaterstaat waarvan de gunning in 2020 plaatsvindt of wordt voorbereid en waarbij de 
reductie wordt gemeten door deze te toetsen aan een projectgebonden referentie voor het jaar 2016.

De doelstelling voor droog grondverzet is in 2020 enigszins aangepast. Een toelichting hierop staat  
in de Voortgangsrapportage (hoofdstuk 5).

Maatregelen
Tot en met niveau 4 van de CO2-Prestatieladder wordt de lijn die in het programma Duurzaam Aanleg  
en Onderhoud is uitgezet gevolgd (inkoopstrategie). De strategie om bij te dragen aan de IenW-brede 
duurzaamheidsambities is, om in elk van de RWS-projecten een bijdrage te verlangen aan de IenW-speer-
punten op het gebied van ‘energie en klimaat’, ‘circulaire economie’ en ‘duurzame gebiedsontwikkeling’. 

De ondersteuning van de projecten door het programma Duurzaam Aanleg en Onderhoud betreft vooral de 
fasen vanaf de contractvoorbereiding, de realisatie en de onderhoudsprojecten. Het programma Duurzaam 
Aanleg en Onderhoud zet daarbij onder meer in op het terugdringen van de netto energiebehoefte en de 
uitstoot van broeikasgassen in projecten. Binnen projectscopes wordt gekeken naar de mogelijkheden voor 
het realiseren van energiebesparende maatregelen en voor het bevorderen van het gebruik van materialen 
met een lage CO2-footprint.

Daarbij zijn voor alle aanleg- en onderhoudsprojecten de volgende generieke doelen gedefinieerd:
• Alle projecten stellen op basis van de besparings- en opwekkingsmogelijkheden een referentie- 

energieprestatie op;
• Projecten definiëren een expliciete klimaat- en energiedoelstelling;
• Projecten maken gebruik van DuboCalc en de CO2-Prestatieladder om de CO2-footprint en de 

 energiebehoefte te minimaliseren;
• Projecten monitoren tijdens de realisatiefase; de resultaten worden vastgelegd ten behoeve van best 

practices en bijdragen van projecten aan de besparingsopgave wordt zichtbaar gemaakt. De realisatie 
van de CO2-reductiedoelstellingen voor asfalt en inzet van materieel bij droog grondverzet kent 
daarnaast een specifieke monitoring, die wordt toegelicht in paragraaf 5.2.

Kaderstellende documenten zoals basisspecificaties, objectbeheerregimes en instandhoudingsplannen 
worden voorzien van een duurzaamheidsparagraaf waarin ook expliciet aandacht is voor energie. Bij 
inspecties is het van belang dat er aandacht uitgaat naar de energieprestatie en het besparingspotentieel 
van objecten. In het assetmanagement is het van belang dat de beheerder zich steeds bewuster wordt 
van zijn rol in het verder terugdringen van energiegebruik. Vanaf 1 september 2020 moet in alle interne 
opdrachten van RWS op uniforme wijze standaard het onderdeel ‘duurzaamheid en leefomgeving’  
worden opgenomen (Kader Duurzaamheid in de Interne Opdrachtverlening POF en KES). In de POF, 
scope formulieren en KES moet daarmee aangegeven worden welke duurzaamheidsbijdragen minimaal 
gevraagd worden.

| Rijkswaterstaat30



Een belangrijke maatregel die in 2020 is geïmplementeerd en betrekking heeft op asfalt is de opname 
van een maximale MKI in de eisenset bovenbouw:
 

SYS-1907 Duurzaamheid - MKI-waarden asfaltdeklagen

BB.AO.220 Een nieuwe deklaag dient ten hoogste een MKI-waarde te hebben van:
- 10,32 Euro/ton voor ZOAB;
- 10,32 Euro/ton voor DZOAB;
- 11,55 Euro/ton voor 2L-ZOAB toplaag;
- 1128 Euro/ton voor 2l-ZOAB onderlaag;
- 9,18 Euro/ton voor SMA;
- 8,34 Euro/ton voor AC Surf categorie A t/m C;
- 9,45 Euro/ton voor AC Surf categorie IB.

4.3 Reductiestrategie voor niveau 5 

In 2018 is gestart met een proces dat uiteindelijk leidde tot een reductiestrategie voor de gehele 
GWW-inkoopketen. In gesprekken met de beleidskern van IenW is besloten om deze strategie niet enkel  
voor CO2-reductie te hanteren, maar om hier ook de doelen in mee te nemen die de organisatie heeft 
vastgesteld voor de circulair inkopen. Daarnaast werd geconcludeerd dat het voor de hand ligt om de 
strategie samen met ProRail te ontwikkelen. ProRail is weliswaar een zelfstandige organisatie en valt buiten  
de organisatiescope vanuit het perspectief van de CO2-Prestatieladdercertificering van IenW, maar het 
ministerie van IenW is wel beleidsverantwoordelijk voor ProRail. Bovendien zit er een zekere overlap  
in het type GWW-inkopen dat ProRail en RWS doen, waardoor samenwerking meerwaarde kan hebben.

De ‘Strategie IenW – Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ werd in juni 2019 
opgeleverd. In de managementsamenvatting wordt de essentie van deze strategie uiteengezet, waarbij 
ook de relatie met de CO2-Prestatieladder helder wordt verwoord:

Interne verankering
De strategie is verankerd in de interne sturingscyclus waarbij de beleidskern DGMo de coördine-
rende beleidsDG is. In januari 2020 heeft de beleidskern Rijkswaterstaat opdracht gegeven voor  
de implementatie ervan. Bij Rijkswaterstaat zijn naast een coördinator ook inhoudelijke trekkers 
per transitiepad benoemd. Deze organisatie rapporteert aan de Stuurgroep Verduurzaming  
Interne Opdrachtverlening. De Strategie en de transitiepaden hebben dezelfde horizon als het  
CO₂-Management conform de CO₂-Prestatieladder. De successen op de transitiepaden bepalen 
daarmee ook de successen van de ketenaanpak uit het CO₂-Managementplan en vice versa.  
Het ligt daarom voor de hand dat er nauwe samenwerking is bij het stellen van (tussen-)doelen,  
de monitoring van de voortgang en de effectiviteit van de maatregelen, zodat de BSR halfjaarlijks 
via het duurzaamheidsverslag en het CO₂-managementplan wordt geïnformeerd in hoeverre de 
voortgang van de reductie in de keten bijdraagt aan de algemene CO₂-reductiedoelen. In 2020 
worden de raakvlakken tussen de ketenaanpak binnen het CO₂-Management en de uitvoering  
van de transitiepaden verder verkend en worden er werkafspraken gemaakt om de processen 
optimaal op elkaar af te stemmen. ProRail is op niveau 5 van de CO₂-prestatieladder gecertificeerd 
en heeft een eigen interne sturings- en rapportagesystematiek.
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In de periode 2019-2020 is samen gekeken naar de feitenbasis die ten grondslag ligt aan de strategie.  
Op basis hiervan werd geconcludeerd dat het transitiepad Wegverharding 33% van de scope 3 upstream 
uitstoot beslaat, zie onderstaande figuur.
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Figuur 11: CO₂-uitstoot per transitiepad

Omdat ‘Wegverharding’ tevens een transitiepad is, dat ook vanuit de verduurzamingsopgave in de keten 
de aandacht geniet van RWS, is gezamenlijk besloten om de materiaalketens binnen dit transitiepad aan 
te wijzen als focusgebied binnen de reductiestrategie. Bestaande reductiedoelen vanuit de Asfaltimpuls 
worden voorlopig aangehouden, omdat deze ‘no regret’ zijn: er is intern al besluitvorming over geweest. 
Het vastleggen van nieuwe reductiedoelen in deze fase van de inrichting van de strategie zou onlogisch 
zijn, omdat dit proces juist gestuurd moet worden vanuit de stuurlijnen van de strategie zelf. 
De CO2-Prestatieladder zal ná volledige inrichting van de uitvoeringsorganisatie van de strategie borgen 
dat (tussen)doelen voldoende ambitieus zijn.

Tussendoelen (mijlpalen) voor het transitiepad Wegverharding betreffen voorlopig reductiepercentages 
die lineair herleid kunnen worden uit de lijn richting het einddoel van -20% in 2025.

Ter accordering van deze werkwijze is gekozen voor een extra besluitvormingsmoment in de Bestuursraad 
op 6 april 2020. 
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Autonoom te nemen maatregelen
In augustus 2019 is onderzoek gedaan naar de toen bekende – in het verlengde van de strategie te nemen – 
autonome maatregelen. Hieruit kwam naar voren dat IenW/Rijkswaterstaat als opdrachtgevende partij  
in principe beschikt over twee typen autonome maatregelen:
1. Stellen van gunningseisen – niet voldoen aan deze eisen leidt tot uitsluiting van de offerte;
2. Bieden van gunningsvoordeel – fictieve korting op bedrag van offerte, op basis van aangeboden 

MKI-waarde ten opzichte van referentie MKI-waarde.

Deze maatregelen kunnen worden uitgebreid met andere maatregelen die staan beschreven in de notitie 
‘Indruk van geschikte maatregelen voor upstream reductiestrategie tbv certificering niveau 5 CO2-PL’ d.d. 14 augustus 2019  
(W. Oosterberg).
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5 Voortgangsrapportage 
eerste halfjaar 2020

5.1  Eigen uitstoot

In het eerste halfjaar van 2020 bedroeg de CO2-voetafdruk van IenW 44 kton CO2
7. Dat is 50% lager dan onze 

CO2-uitstoot in het referentiejaar 20098. In onderstaande figuur is de verdeling per categorie weergegeven. 

De totale uitstoot ligt lager dan de doelstelling voor 2020. Desondanks is het belangrijk de CO2-uitstoot 
te blijven reduceren. Enerzijds omdat de dit jaar behaalde reductie deels is veroorzaakt door tijdelijke 
maatregelen vanwege corona. Anderzijds door te verwachten areaalgroei (onder meer door nieuwe wegen, 
sluizen en tunnels en schepen) en het in te toekomst weer inschakelen van de verlichting op die trajecten 
waar eerder de verlichting was uitgeschakeld.

Figuur 12: CO₂-uitstoot eerste helft 2020 per categorie. Bron: Smart Trackers tool

7 Hiervan werd 21 kton veroorzaakt door de directe eigen uitstoot (scope 1; 32% minder dan 2009), 20 kton door de indirecte 
eigen uitstoot (scope 2; 62% minder dan 2009) en 3 kton door zakelijk verkeer (scope 3; 40% minder dan 2009)

8 Hiervan is 12% gerealiseerd binnen scope 1, 36% binnen scope 2 en 2% binnen scope 3 met betrekking tot zakelijke reizen
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De meest invloedrijke maatregel voor onze directe eigen uitstoot (scope 1) betreft het gebruik van biodiesel  
bij de Rijksrederij. Voor onze indirecte eigen uitstoot (scope 2) heeft de inkoop van 91 miljoen kWh 
Nederlandse windenergie voor heel 2020 de meeste invloed op de totale reductie, naast de inkoop van 
Nederlands windenergie door het Rijksvastgoedbedrijf voor de door IenW gebruikte Rijkskantoren. Voor  
het zakelijk verkeer (scope 3) zijn de meest invloedrijke maatregelen het bemoedigen van het gebruik van 
het openbaar vervoer en het faciliteren van thuiswerken. Daarnaast is IenW een actief deelnemer van het 
KLM biofuel-programma om de CO2-uitstoot als gevolg van vliegreizen te verlagen. 

Trend
Ten opzichte van het basisjaar (S1 2009) is de uitstoot in de eerste helft van 2020 met 50% gedaald. 
Ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar is er sprake van een daling van 23%. 

De coronamaatregelen die sinds maart 2020 gelden hebben een grote impact gehad op deze resultaten. 
Zo is er sinds het afkondigen van de maatregelen niet meer gevlogen en is het overige zakelijk verkeer sterk 
afgenomen doordat medewerkers thuis zijn gaan werken. Ten opzichte van de eerste helft van 2019 is 
de CO2 uitstoot van vliegreizen gedaald met 61%. Het openbaar vervoer is in dezelfde periode met 53% 
afgenomen. Bij de leasewagens is er sprake van een daling van 22%. Deze daling is minder groot dan bij  
het overige zakelijke vervoer, omdat een groot deel van de brandstof gebruikt wordt voor weginspecteurs, 
werkzaam in het primaire proces, die hun werk voortzetten tijdens corona. 

Een groot deel van de CO2-voetafdruk wordt veroorzaakt door schepen van de Rijksrederij. Ook hier is de 
impact van de coronamaatregelen duidelijk waarneembaar. Veel schepen hebben – afgezien van essentiële 
werkzaamheden – eind maart en in april stilgelegen. In de eerste helft van 2020 heeft dit geleid tot een 
afname van 26%.
 
Het grootste deel van de CO2-voetafdruk wordt veroorzaakt door het elektriciteitsverbruik ondanks het 
groeiende aandeel ingekochte Nederlandse groene stroom. De invloed van de coronamaatregelen is 
beperkt op het totale elektriciteitsverbruik. Grote verbruikers zijn namelijk verbonden aan het primaire 
proces zoals tunnels, openbare verlichting en gemalen waarvan de operatie werd gecontinueerd. 
Desondanks is er sprake van een afname van 21% in de CO2-uitstoot. Voor een groot deel is dit een resultaat 
door een landelijke herziening van de CO2-uitstootfactor waarmee de CO2-uitstoot bepaald wordt per kWh 
verbruikte elektriciteit. Deze wordt periodiek bijgesteld, afhankelijk van de gebruikte energiemix in 
Nederland en is dit jaar aanzienlijk afgenomen. Maar er is ook elektriciteit bespaard. In onderstaande 
grafiek is de ontwikkeling van het energieverbruik weergeven. Bij elektriciteit is er sprake van een besparing 
van 15 TJ (4%) ten opzichte van de eerste helft van 2019. Met name bij kantoorgebouwen is er sprake van een 
besparing door de coronamaatregelen. Ook bij de openbare verlichting is er sprake van energiebesparing 
en een gelijktijdige toename van de zelf opgewekte energie zoals door het recent in gebruik genomen 
zonneveld langs de A6 Almere. Het verbruik bij pompen en gemalen is iets toegenomen door droogte. 
Daar tegenover staat dat de sluizen minder energie hebben verbruikt als gevolg van de afgenomen 
 scheepvaart vanwege de coronamaatregelen.
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Figuur 13: Trend CO₂ uitstoot 2018-2020 t.o.v. 2009. Bron: Smart Trackers tool 

Figuur 14: Energieverbruik IenW eerste halfjaar 2009 (referentiejaar) en 2018, 2019, 2020. Bron: Smart Trackers tool 
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5.2  Ketenuitstoot

De ketenuitstoot richt zich momenteel op twee materiële ketens: asfalt en droog grondverzet.

Asfalt
Evenals voorgaande jaren richten de inspanningen op het gebied van monitoring van de uitstootreductie 
binnen de asfaltketen zich zowel op procesoptimalisatie als op de daadwerkelijke CO2-reductie binnen 
projecten. De gedachte hierbij is dat vooraf de juiste voorwaarden moeten worden gecreëerd om achteraf 
inzicht in de reductie te kunnen krijgen. Dat betekent dat monitoring goed verankerd moet zijn in de 
interne inkoopprocessen en in de opdrachten naar aannemers.

Op het gebied van de procesoptimalisatie zijn in 2020 belangrijke stappen gezet, die meer gedetailleerd zijn 
beschreven in het memo ‘Procesvoortgang monitoring scope 3 upstream uitstoot’.

De daadwerkelijke CO2-reductie wordt steekproefsgewijs bepaald op basis van analyses van monitorings-
cijfers die uit projecten beschikbaar komen. In het CO2-Managementplan 2019-2020 zijn getallen gepresen-
teerd uit de projecten IGO Oost en Zamen Noord. Nadien zijn getallen beschikbaar gekomen van drie groot 
onderhoudsprojecten die in onderstaande tabel zijn opgenomen:

Tabel 4: Uitstootreductie asfalt voor drie groot onderhoudsprojecten

Groot onderhoud
Zuid Nederland

Groot onderhoud 
West Nederland Noord

Groot onderhoud
West Nederland Zuid 

(perceel 1)

omvang

asfalt (ton) 218.200 167.727 42.492

referentie

MKI 2.120.538 1.528.000 412.383

CO₂-uitstoot (ton) 17.895 13.097 3.484

CO₂ (kg)/ton asfalt 82 78 82

aanbieding

MKI 1.590.404 1.097.250 263.461

CO₂-uitstoot (ton) 13.669 8.574 2.060

CO₂ (kg)/ton asfalt 63 51 48

besparing

CO₂-uitstoot (%) 24% 35% 41%

Rijkswaterstaat ziet dat marktpartijen waaraan projecten gegund worden MKI-waardes aanbieden die beter 
scoren dan de vooraf door RWS gestelde bovengrens. De vigerende doelstelling van 20% reductie in 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 onderdeel 
‘asfalt’. De uitdaging is om de nieuwe CO2-reductiedoelstellingen uiteindelijk bij alle projecten van RWS  
te halen. 
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De MKI-eisenset gaat mee in de eerstkomende update van de standaard eisenset voor wegverharding 
(eisenset Bovenbouw). Dit leidt ertoe dat deze eisen in 2020 standaard meegaan in de contractering.

De conclusie is dat de CO2-uitstoot rond asfaltaanleg en -onderhoud een duidelijk dalende trend laat zien. 
Doordat we fors sturen op een lagere MKI-waarde verwachten we dat het gestelde reductiedoel voor 2025 
haalbaar is.

Droog Grondverzet
Het reductiedoel voor de materiaalketen ‘Droog Grondverzet’ is gebaseerd op het doel dat al onderdeel was 
van de Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ en houdt in:

Realisatie van 10% CO2-reductie op de uitstoot van mobiele werktuigen in ten minste 5 projecten van 
Rijkswaterstaat die uiterlijk in 2020 gegund worden en waarbij de reductie wordt gemeten door deze te 
toetsen aan een projectgebonden referentie voor het jaar 2016. 

In 2018 hebben GPO en PPO in samenspraak met de betrokken projectmanagers de volgende 5 projecten 
geselecteerd waarvoor dit 10%-reductiedoel voor droog grondverzet gesteld is. De Stuurgroep DuLo heeft 
deze lijst op 19 juni 2019 geaccordeerd:
1. Natuurcompensatie Ring Utrecht;
2. A16;
3. N35 Wierden-Nijverdal;
4. Overnachtingshaven Spijk;
5. Een (nader te selecteren) KRW-project.

De uitvoering van bovenstaande projecten werd vrijwel meteen vertraagd door de PAS-uitspraak van  
de Raad van State in dezelfde periode. WVL en GPO houden sindsdien de voortgang bij en trachten  
zoveel mogelijk om ‘reserve’-projecten op de lijst te krijgen, vanwege de blijvende onzekerheid binnen  
de geselecteerde projecten. In mei 2020 is voor het eerst duidelijk geworden dat enkele geselecteerde  
projecten definitief niet gegund zullen worden in 2020, waardoor de doelstelling niet gehaald zal worden. 
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De voortgang staat beknopt weergegeven in onderstaande tabel:

Project Datum gunning Borging -10% in 
opdracht?

Projectgebonden 
referentie 2016

Reductie 
aangetoond

Natuurcompensatie 

Ring Utrecht

onb. • • • • • • • • •

A16 2019 • • •  Nog niet, 

voorstellen uitgevraagd 

bij onderaannemers

• • •  Voorstel wordt 

uitgewerkt

• • •

N35 Wierden-Nijverdal onb. • • • • • • • • •

Overnachtingshaven 

Spijk

01/02/2020 • • • • • • • • •

Een (nader te selec-

teren) KRW-project

onb. • • • • • • • • •

(Marken) onb. • • • • • • • • •

(HWBP) onb. • • • • • • • • •

(ViA15) 2020 • • • • • • • • •

(InnovA58) onb. • • • • • • • • •

(tussen haakjes = reserveproject, doorgehaald = wordt niet meer gegund in 2020)

Tabel 4, voortgang projecten Droog Grondverzet 

Sinds de PAS-uitspraak is de stikstofproblematiek een dominante factor geworden in projecten met droog 
grondverzet, aangezien N-uitstoot, in tegenstelling tot CO2-uitstoot, de voortgang van projecten direct 
bedreigen.

Tegelijkertijd vormen beide dossiers een uitgelezen kans om ‘win-win’-kansen te benutten. Dit betekent 
wel dat bij de projectselectie voor de CO2-reductiedoelen in toenemende mate rekening gehouden dient  
te worden met het belang van het vermijden van stikstofuitstoot.

Op basis van dit uitgangspunt zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de projectenlijst:
1. Natuurcompensatie Ring Utrecht: continueren
2. A16: continueren;
3. N35 Wierden-Nijverdal: valt af, vervangen door: N33 midden (pilot waterstofmaterieel);
4. Overnachtingshaven Spijk: Continueren;
5. Een (nader te selecteren) KRW-project: wordt: Kribverlaging Pannerdensch Kanaal;
6. Nieuwe (reserveproject): A58 innovatiestrook.

Op voorhand kan niet worden gegarandeerd dat al deze projecten in 2020 gegund worden. Dit aspect 
hebben wij vanuit ons perspectief (CO2-reductie) niet in de hand. Om die reden hebben wij de aanpassing  
van de formulering van de doelstelling voorgesteld aan de Stuurgroep DuLo (het besluitvormende gremium), 
zodat de genoemde projecten niet ‘uiterlijk in 2020’ gegund hoeven te worden, maar waarbij de gunning  
‘in 2020 plaatsvindt of wordt voorbereid’. Deze aanpassing komt daarmee niet voort uit een verminderd ambitie-
niveau, maar is slechts bedoeld om te kunnen meebewegen met bepaalde onzekerheden in de planning  
van de opgegeven projecten.

De Stuurgroep DuLo is op 2 juli 2020 akkoord gegaan. 
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6 Participatie en dialoog

6.1  Keteninitiatieven

IenW is als beleidsdepartement één van de verantwoordelijke ministeries 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. Dat resulteert onder meer in een groot aantal initiatieven, al dan niet in de vorm van 
Green Deals. Een aantal initiatieven – die eerder ook aandacht kregen in CO2-Managementplannen 
– wordt in onderstaande uitgelicht:

Green Deal Duurzaam GWW 2.0
De Green Deal Duurzaam GWW bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Door RWS is dit jaar een 
bijdrage geleverd aan de Werkgroep Monitoring en aan de Werkgroep Communicatie, en daarnaast  
is Rijkswaterstaat lid van de Coördinatiegroep en van de Stuurgroep. Ook levert RWS de voorzitter van de 
werkgroep Duurzame Parels die er bij de jaarbijeenkomst op 30 januari van dit jaar voor gezorgd heeft dat 
er aan drie projecten een Duurzame Parel is uitgereikt en dat er drie aanmoedigingsprijzen zijn toegekend. 
Momenteel loopt de voorbereiding voor de selectie van de laatste lichting Duurzame Parels die op het 
eindcongres begin 2021 zullen worden uitgereikt.

De Werkgroep Monitoring peilt regelmatig de duurzaamheidsprestaties van de deelnemers aan de Green 
Deal aan de hand van een aantal indicatoren met betrekking tot de implementatie van duurzaamheid in 
de werkprocessen en in de projecten.

De Werkgroep Communicatie is verantwoordelijk voor het uitbrengen van een digitale Nieuwsbrief en het 
actualiseren van de website Duurzaam GWW. Verder verzorgt deze werkgroep twee tot drie keer per jaar  
een Duurzaam GWW-café.

RWS verzorgt de inbreng van het Rijk in de Stuurgroep van de Green Deal Duurzaam GWW; voorafgaand  
aan elke Stuurgroep-bijeenkomst vindt een vooroverleg plaats met ProRail en het Rijksvastgoedbedrijf.

Momenteel vindt het gesprek plaats over de follow-up van de Green Deal. Vanuit de Stuurgroep wordt met 
betrokken partijen gesproken over inhoud en organisatievorm, waarbij ook nadrukkelijk wordt gezocht 
naar een krachtig boegbeeld. Het algemene beeld is dat het netwerk van de Green Deal zeer wordt gewaar-
deerd en dat een voortzetting in enigerlei vorm gewenst is. Tegelijkertijd bestaat er behoefte aan een 
minder vrijblijvende overeenkomst en meer tempo. Wat betreft de inhoud is vanuit Rijkswaterstaat de 
IenW-strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’ ingebracht als kapstok  
om het vervolg de gewenste focus en concretisering mee te geven. Afstemming met andere beleidsdossiers 
zoals het Schone Luchtakkoord en de stikstofproblematiek vindt plaats. In dat verband wordt ook gekeken 
naar marktinitiatieven zoals De Groene Koers (Bouwend NL), en verder naar de Asfaltimpuls en het 
Betonakkoord.

Green Deal Het Nieuwe Draaien
De Green Deal Het Nieuwe Draaien (looptijd 2016-2020) is in juli 2020 afgerond met een fraai uitgevoerd 
magazine met bijdragen van en interviews met een groot aantal betrokkenen. Op 14 juli 2020 is een online 
event/webinar gehouden met meer dan 200 (online) deelnemers, waarin de resultaten zijn gepresenteerd 
en naar de toekomst is vooruitgeblikt. De voornemens van Rijkswaterstaat en andere partijen om de 
CO2-uitstootreductie in een aantal projecten te monitoren is in de praktijk niet gelukt, maar wel zijn we erin 
geslaagd om Het Nieuwe Draaien te verankeren in de aanbestedingsinstrumenten (onder meer via de MKI 
Bouwplaats, waarmee wordt gestuurd op de inzet van schoon materieel en duurzame energiedragers). 
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Verder vormt de Green Deal Het Nieuwe Draaien de basis voor het Transitiepad Bouwplaats en 
Bouwlogistiek die de ambitie concretiseert om in 2030 in de RWS-projecten zoveel mogelijk uitstootloos 
materieel in te zetten. Een van de vervolgactiviteiten na de Green Deal Het Nieuwe Draaien is De Groene 
Koers, een initiatief van Bouwend Nederland, waarmee RWS en IenW intensief afstemming zoeken

Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw
De Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw is reeds in 2019 afgerond. Voortzetting van de inspanningen 
van Rijkswaterstaat op dit onderwerp zijn nu ondergebracht bij het transitiepad Bouwplaats en 
Bouwlogistiek (een van de transitiepaden binnen de IenW-strategie Naar klimaatneutrale en circulaire 
rijksinfrastructuurprojecten).

Asfaltimpuls
De voortgang en tussenresultaten worden gepubliceerd op https://www.crow.nl/asfalt-impuls/projecten/
aantoonbaar-duurzaam-asfalt

Coast Line Challenge
De Dutch Coastline Challenge investeert actief in de samenwerking tussen markt, overheid en kennis-
wereld. Vanuit deze samenwerking op management- en projectniveau zoeken we uitvoeringsgericht naar 
oplossingen voor het kustonderhoud van de toekomst. De afgelopen periode is gezamenlijk gewerkt aan 
een voorstel voor de kennis- en innovatieagenda: het aanpassen aan versnelde zeespiegelstijging en het 
verduurzamen en de kostenbeheersing van de uitvoering. Parallel hieraan wordt gekeken naar een goede 
ruimtelijke inpassing.

6.2 Sectorbreed CO2-uitstoot reductieprogramma

In aanloop naar niveau 5-certificering is door IenW en Rijkswaterstaat gekeken naar invulling van een 
sectorbreed CO2-uitstoot reductieprogramma. Logischerwijs wordt hierbij aansluiting gezocht op de 
vastgestelde Strategie ‘Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’. 

De strategie is een startpunt voor het departement om samen met regionale overheden en de markt tot 
afspraken te komen over het zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair werken in de Grond-, Weg- en 
Waterbouw. De markt en decentrale overheden zijn immers ook belangrijke opdrachtgevers voor aanleg 
en onderhoud van decentrale infrastructuur. 

Een aantal dingen moet IenW zelf doen, zoals het verankeren van circulariteit en klimaatneutraliteit  
in de interne opdrachtverlening. Maar een aantal zaken vraagt nauwe samenwerking tussen overheden  
en de GWW-markt. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de rijksoverheid hierover met regionale 
overheden in 2020 afspraken maakt. Daarom bespreken we samen met marktpartijen en decentrale 
overheden de ambities en mogelijkheden en werken we samen aan transitiepaden voor de verschillende 
soorten infraprojecten. 

In de zomer van 2020 wordt gewerkt aan het plan van aanpak voor de invulling van een uitvoeringsagenda. 
Deze ‘Uitvoeringsagenda voor afspraken tussen Rijk en medeoverheden met betrekking tot Klimaatneutraal 
en Circulair werken in de GWW-sector inclusief het verduurzamen van mobiele werktuigen bouw breed’, 
resulteerde al in 2020 tot gesprekken met andere aanbestedende overheden. Het doel is om in het najaar 
van 2020 samen met de koepelorganisaties van de decentrale overheden (VNG, IPO en de Unie van 
Waterschappen) een uitvoeringsagenda vast te stellen om bij bouwmaterieel in het algemeen, en Grond-, 
Weg- en Waterwerken (GWW) in het bijzonder, de inkoopkracht te vergroten om in 2030 zoveel mogelijk 
klimaatneutraal en circulair te werken, inclusief aanbestedingen en standaardisatie van uitvragen. Hierbij 
wordt nadrukkelijk de samenhang met andere trajecten zoals het Schone Luchtakkoord en de ontwikke-
lingen omtrent het stikstofdossier gezocht. Deze uitvoeringsagenda zal dynamisch van aard zijn om goed 
in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. De operationalisering van de afspraken in de uitvoerings-
agenda zal in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden, waarna twee keer per jaar op bestuurlijk niveau  
de voortgang op de gemaakte afspraken zal worden besproken.
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6.3  Ontwikkelingsproject

Afgelopen jaar is een ontwikkelingsproject afgerond en een nieuw ontwikkelingsproject gestart.  
We blikken hier terug op het afgeronde project en schetsen de aanpak van het nieuwe project.

CO2-prestatieladder als inkoopinstrument bij ICT-aanbestedingen
IenW koos in 2017 voor een ontwikkelingsproject waarbij toepassing van de CO2-Prestatieladder bij drie 
ICT-inkooptrajecten centraal stond. De uitvoering hiervan moest laten zien dat we een voortrekkersrol 
hebben in deze sector en dat we over competenties beschikken om tot innovaties te komen. We zijn bij 
het formuleren van onze doelen aangesloten bij het MVI Actieplan van IenW. 

Het ontwikkelingsproject is in 2020 afgerond met publicatie van een artikel in het vakblad Land+Water 
(februari 2020). We besloten tot afronding, omdat het doel is behaald: niet alleen is de CO2-Prestatieladder  
als inkoopcriterium toegepast in drie ICT-inkooptrajecten, ook is deze manier van inkoop op een duurzame 
manier geborgd in het managementcontract van de afdeling CIV en is de maatregel opgenomen in de 
maatregelenlijst.

Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er in praktijk wel enkele uitvoeringsproblemen zijn: 
1. De CO2-Prestatieladder is een gunningscriterium en geen selectiecriterium. Dit betekent dat er juridisch 

gezien een verband moet zijn tussen de scope van de uitvraag en dit criterium. In de ICT is dit niet altijd 
het geval. Vandaar dat het inzetten van de CO2-Prestatieladder bij ICT-aanbestedingen niet altijd kan;

2. De grens tussen wat een ICT en een GWW-project is, is vaak onduidelijk. ICT-projecten hebben vaak 
betrekking op infra-gerelateerde aanbestedingen, waar de CO2-Prestatieladder al gemeengoed is. 
Een doelstelling opleggen bij een organisatieonderdeel (CIV) voegt dan niet zoveel toe aan de bestaande  
uitvoeringspraktijk;

3. Interne doelstellingen baseren op aantallen projecten sluit niet aan op de praktijk. Het aantal 
aan bestedingen varieert in de tijd. Als een vooraf gewenst aantal projecten niet gehaald kan worden 
door het ontbreken van aanbestedingen lijkt dit op een (te) lage ambitie, terwijl er feitelijk 
gewoonweg geen aanbestedingen plaatsvinden.

Transitiepadaanpak CO2-reductie in de GWW-inkoop
Tegelijkertijd is in dialoog met onze interne klanten (in het ‘klantgesprek’) nagedacht over een vervolg-
ontwikkelingsproject. Er zijn verschillende varianten de revue gepasseerd en uiteindelijk bleek aan het 
verder uitwerken van de ‘transitiepadaanpak bij aanbesteden van infraprojecten’ de meeste behoefte  
te bestaan. De outlines van de transitiepadaanpak worden genoemd in de Strategie Klimaatneutrale en 
Circulaire Rijksinfraprojecten die op 1 juli 2019 door de Bestuursraad is geaccordeerd. 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.

De aanpak op basis van transitiepaden komt voort uit het inzicht dat de gestelde reductiedoelen niet 
worden gehaald met de huidige aanpak (incrementeel scenario). Disruptieve scenario’s zijn daarom 
onvermijdelijk. De eerste kennismaking met de uitwerking van een disruptief scenario staat in de Position 
Paper Asfalt (2018). Het position paper asfalt zegt hierover: “Uit een globale doorrekening blijkt, dat doorgaan 
met de huidige manier van werken geen optie is in het licht van de toekomstige doelen. Inzetten op een 
maximaal incrementeel scenario (geen fundamentele wijzigingen in de aanbestedingsvormen en samen-
werkingsvormen en inzet van CO2-prestatieladder, Asfaltimpuls en MKI-sturing) zal de doelen voor 2030 
onbereikbaar houden”.
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Vanuit het initiatief ‘Intelligente Infra’ komt het inzicht dat het disruptieve pad een eigen specifieke aanpak 
vraagt, en niet door het huidige proces verweven kan worden. Deze nieuwe aanpak wordt het transitiepad 
genoemd. Op basis van de realiteit (alle aspecten die voor het netwerk een rol spelen) wordt een plateau-
planning gemaakt: een transitiepad met tussendoelen van nu naar de toekomst om de doelstellingen in 
2030 te halen.
Daarnaast onderscheiden transitiepaden zich door duidelijke onderdelen:
1. In de opdrachtverlening van beleid naar uitvoering beschrijven we consequent en expliciet de transitie 

naar circulariteit en klimaatneutraliteit.
2. We versterken kennis- en innovatieprogramma’s die gericht zijn op deze transities. In deze programma’s 

ontwikkelen we ook nieuwe kaders, contractvormen en werkwijzen waarmee we deze opdrachten 
kunnen uitvoeren.

3. We zijn launching customer en ontwikkelen strategieën om kansrijke innovaties op te schalen.
4. We scherpen gaandeweg de eisen aan die we stellen aan de markt voor wat betreft de uitvoering. 

Daarnaast belonen we koplopers die aantoonbaar beter presteren.

De kopgroep stimuleren 
door als launching 
customer op te treden 
en opschalingsstrate-
giëen te ontwikkelen

Het startschot geven 
door doelstellingen 
op te nemen in 
projectopdrachten 

Het parcours verkennen 
door kennis- en ontwikke- 
lings programma’s en het 
aanreiken van nieuwe 
kennis, kaders en werkwijzen

Koplopers belonen in 
contracten op basis van 
milieu kosten indicator en 
peloton meenemen door 
gaandeweg de contracts-
eisen aan te scherpen

De wedstrijd expliciet 
maken door het vertalen 
van beleidsambities naar 
uitvoerstrategiëen

2030 Doel:
alle projecten worden 
klimaatneutraal en 
circulair aanbesteed en 
dragen waarneembaar 
bij aan een duurzame 
leefomgeving

Figuur 15: Schematische weergave van een transitiepadaanpak

De planning loopt synchroon met de planning van de uitvoering van de Strategie ‘Naar klimaatneutrale 
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten’. In 2020 zijn de eerste stappen al gezet.

De transitiepadaanpak vereist enerzijds een innovatieve grondhouding van de markt. Daarnaast hoopt 
Rijkswaterstaat via buyer groups haar inkoopkracht te verbreden met andere overheden. Om die reden  
is Rijkswaterstaat ook actief in het uitdragen van de transitiepadaanpak richting provincies, gemeenten  
en waterschappen. Omdat de vier transitiepaden de volledige GWW-inkoop van Rijkswaterstaat omvatten, 
gaat het hier om een ontwikkelproject dat bijna de volledige scope 3 upstream footprint van de 
organisatie beslaat.

In de loop van 2020 worden de eerste externe publicaties van het ontwikkelingsproject verwacht.
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6.4  Communicatie en participatie

Dialogen
De CO2-Prestatieladder eist vanaf niveau 4 dat IenW minimaal twee keer per jaar externe organisaties 
(NGO’s, bedrijfsleven, markt en andere overheden) uitnodigt en het management van deze organisaties 
actief in de gelegenheid stelt om te reflecteren op het energie- en CO2-beleid van IenW. 

In de periode 2019 - 2020 heeft deze dialoog vorm gekregen door de uitnodiging van IenW en 
Rijkswaterstaat aan Klimaatverbond Nederland om te reflecteren op het Duurzaamheidsverslag en het 
CO2-Managementplan. Deze dialoog vond plaats in het voorjaar van 2020, waarbij zowel de voorzitter, 
directeur als een beleidsmedewerker uitgebreid hebben gesproken met Kees van der Burg, de DGMo  
van IenW. 
Een tweede dialoog zou evenals in 2019 plaatsvinden met provincie Gelderland. Hoewel deze dialoog al wel 
is voorbereid, is deze geannuleerd en tot een later moment opgeschort vanwege de coronacrisis in 2020.

Voorbeeldfunctie
IenW draagt actief bij aan het uitdragen van het belang van de CO2-Prestatieladder voor overheden waarbij 
we onze kennis en ervaringen delen, zoals bij de Roadshow ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’ die in 
2019 door SKAO, PIANOo, VNG, IPO en VNG gehouden is. Als IenW staan we aan de wieg van het rijksbrede 
netwerk voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering, waarbij nu ook het ministerie van EZK zich laat 
certificeren op de CO2-Prestatieladder en andere departementen zeer geïnteresseerd zijn. 

Daarnaast participeert de projectleider CO2-Prestatieladder van IenW tweemaal per jaar in de stakeholders-
dialoog van Engie Services Nederland BV. 
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Bijlagen
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Bijlage 1 

Kruistabel ISO 14064-1 

De uitstoot-inventaris wordt opgesteld conform de ISO 14064-1. Onderstaande kruistabel geeft weer waar 
de vereiste onderdelen uit ISO 14064-1:2019 paragraaf 9.3 te vinden zijn. 

§ 9.3 ISO 14064-1 Toelichting / vindplaats CO₂-Managementplan of ander document

a description of the reporting 
organization

Hoofdstuk 2

b person or entity responsible for the 
report

Hoofdstuk 2.1 

c reporting period covered Hoofdstuk 3 & 5

d documentation of organizational 
boundaries

Hoofdstuk 2

e documentation of reporting 
boundaries

Hoofdstuk 5

f direct GHG emissions Hoofdstuk 3.1 & 5.1

g biogenic CO₂ emissions and removals IenW verbrandt biomassa in de vorm van biodiesel (HVO) bij de Rijksrederij.  
De uitstoot als gevolg van het gebruik van biodiesel wordt apart gekwantificeerd 
in de uitstoot-inventaris, met een eigen gespecificeerde conversiefactor. 
Verbruiksuitstoot van biobrandstof wordt (conform www.CO2uitstootfactoren.nl) 
op nul gesteld vanwege het kort-cyclische karakter van CO₂-uitstoot en -opname.

h direct GHG removals Hoofdstuk 3.1 & 5.1

i exclusion of any significant GHG 
sources

Energiemeetplan (bijlage Energiebeoordeling)

j indirect GHG emissions Hoofdstuk 3.1 & 5.1

k historical base year Hoofdstuk 4.1

l change to the base year or other 
historical GHG data

Energiemeetplan (bijlage Energiebeoordeling)

m quantification approaches Energiemeetplan (bijlage Energiebeoordeling)

n change to quantification approaches Energiemeetplan (bijlage Energiebeoordeling)

o GHG emission or removal factors Energiemeetplan (bijlage Energiebeoordeling)

p impact of uncertainties on the accuracy 
of the data

Energiemeetplan (bijlage Energiebeoordeling)

q uncertainty assessment Energiemeetplan (bijlage Energiebeoordeling)

r statement that the GHG report has 
been prepared in accordance with ISO 
14061-1

Inleiding Bijlage Kruistabel ISO 14064-1 

s type of verification and level of 
assurance

De uitstoot-inventaris over 2018 is geverifieerd met een beperkte mate  
van zekerheid

t GWP values used in the calculation Energiemeetplan (bijlage Energiebeoordeling)
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Bijlage 2

Taken, verantwoordelijk heden en bevoegdheden

Onderstaande matrix is een gedetailleerde invulling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Moment Taak Verantwoordelijke

Continu Realiseren CO₂-reductiedoelstellingen BSR

 Realiseren CO₂-reductiemaatregelen Per maatregel te bepalen

 Deelname aan en initiatief nemen tot sectorinitiatieven Verantwoordelijke per 
initiatief

 Verzamelen van ideeën voor CO₂-reductie CO₂-Prestatieladder-team

Verbeteren PDCA-cyclus CO₂-Prestatieladder-team

 Communicatie o.a.. d.m.v. nieuwsberichten,  
actueel houden websites

CO₂-Prestatieladder-team

Januari Actualiseren Energiemeetplan en doorvoeren  
evt. aanpassingen

CBE (monitoringpersoon 
CO₂-Prestatieladder-team)

Opstellen Uitstoot-inventaris scope 1, 2 en 3 cf. ISO-normen  
(onderdeel van het CO₂-Managementplan

CBE (monitoringpersoon 
CO₂-Prestatieladder-team)

Februari Opstellen Uitstoot-inventaris rapport cf. ISO-normen  
(onderdeel van het Duurzaamheidsverslag)

CBE (monitoringpersoon 
CO₂-Prestatieladder-team)

 Vaststellen Uitstoot-inventaris rapport  
(onderdeel van het Duurzaamheidsverslag)

Afdelingshoofd CBE 
(koppeling met akkoord 
cijfers i.h.k.v. het 
Duurzaamheidsverslag 
IenW)

 Opstellen Energiebeoordeling  
(onderdeel van het Duurzaamheidsverslag)

CBE (monitoringpersoon 
CO₂-Prestatieladder-team)

Maart Evaluatie voortgang CO₂-reductie o.b.v.  
Uitstoot-inventaris en Energiebeoordeling

CO₂-Prestatieladder-team

 Opstellen opties vernieuwd maatregelenpakket  
en evt. bijgestelde doelen

CO₂-Prestatieladder-team
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Moment Taak Verantwoordelijke

April Voorleggen aan DO-DZH van:
- Uitstoot-inventaris + Energiebeoordeling
- Evaluatie voortgang CO₂-reductie
- Opties voor bijstelling maatregelen/doelen
- Concept-BSR-nota

CO₂-Prestatieladder-team / 
DO-DZH

April Vaststellen van:
- Uitstoot-inventaris + Energiebeoordeling
- Evaluatie voortgang CO₂-reductie
Principebesluit over:
- Opties voor bijstelling maatregelen/doelen

BSR (ingebracht door 
CO₂-Prestatieladder-team 
via DO-DZH)

Mei Organiseren afstemming binnen onderdelen cf. principebesluit BSR CO₂-Prestatieladder-team

 Updaten communicatieplan CO₂-Prestatieladder-team

Juni Organiseren afstemming binnen onderdelen cf. principebesluit BSR CO₂-Prestatieladder-team

 Inventariseren actualiteit van participaties CO₂-Prestatieladder-team

Juli Organiseren afstemming binnen onderdelen cf. principebesluit BSR CO₂-Prestatieladder-team

 Actualiseren Energiemeetplan en doorvoeren evt. aanpassingen CBE (monitoringpersoon 
CO₂-Prestatieladder-team)

 Opstellen Uitstoot-inventaris scope 1, 2 en 3 cf. ISO-normen  
(onderdeel van het CO₂-Managementplan)

CBE (monitoringpersoon 
CO₂-Prestatieladder-team)

Augustus Organiseren afstemming binnen onderdelen cf. principebesluit BSR CO₂-Prestatieladder-team

 Opstellen Uitstoot-inventaris rapport cf. ISO-normen  
(onderdeel van het CO₂-Managementplan)

CBE (monitoringpersoon 
CO₂-Prestatieladder-team)

 Vaststellen Uitstoot-inventaris rapport (onderdeel van het 
CO₂-Managementplan)

Directeur CBE (koppeling 
met akkoord cijfers i.k.v. 
Milieujaarverslag)

Evaluatie voortgang CO₂-reductie o.b.v. Uitstoot-inventaris CO₂-Prestatieladder-team

 Opstellen vernieuwd CO₂-Managementplan o.b.v. resultaten 
afstemming en nieuwste voortgangs informatie

CO₂-Prestatieladder-team

 September Uitvoeren interne audit ADR 

 Opstellen Concept-directiebeoordeling CO₂-Prestatieladder-team
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Moment Taak Verantwoordelijke

Voorleggen aan DO-DZH ienW van vernieuwd CO₂-Managementplan 
incl.:
-  Uitstoot-inventaris Scope 1, 2 en 3 en Energiebeoordeling 
-  Vernieuwd maatregelenpakket en evt. bijgestelde doelen Scope 1, 2 

en 3 
- Geactualiseerd Energiemeetplan 
- Geactualiseerde PDCA-cyclus 
-  Geactualiseerd Communicatie- en participatie plan
Met concept-BSR-nota

CO₂-Prestatieladder-team / 
DO-DZH

Oktober Vaststellen van vernieuwd CO₂-Managementplan BSR
(ingebracht door 
CO₂-Prestatieladder-team 
via DO-DZH)

 Doorgeven BSR-besluiten aan betreffende  
organisatie onderdelen t.b.v. opname in jaarplannen

CO₂-Prestatieladder-team

 Uitdoen/goedkeuren van nieuwsberichten De verantwoordelijke 
directeuren 
CO₂-Prestatieladder

 Actualiseren IenW-pagina SKAO-website CO₂-Prestatieladder-team

Oktober/ 
november

Organiseren externe audit en voorbereiden  
IenW-onderdelen daarop

CO₂-Prestatieladder-team

 Uitvoeren externe audit Certificerende Instantie
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