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Inleiding 

Als onderdeel van de certificering van de CO2-Prestatieladder op trede 3 rapporteert 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, inclusief Rijkswaterstaat (hierna: IenM) 
elk halfjaar over haar CO2-uitstoot, maatregelen en voortgang op de 
reductiedoelstellingen. In het kader van de ambitie om voortdurend te verbeteren 
en daarbij het streven om naar trede 4 door te groeien, is in de 
voortgangsrapportage ook in gegaan op de scope 3 emissies. 
 
Deze voortgangsrapportage beschrijft de volgende aspecten: 
 
Scope 1 en 2 

• Een analyse van de CO2-uitstoot van de eerste helft van 2017 (H1) 
• De voortgang op reductiedoelstellingen door analyse van trends 
• Eventuele wijzigingen in de berekeningsmethode 

Scope 3 
• De voorgenomen doelstellingen voor twee ketens op basis van twee 

ketenanalyses 
• De aanpak en voortgang voor beide doelstellingen 

 
Deze Voortgangsrapportage beschrijft alle zaken zoals beschreven in § 7.3 uit de 
ISO 14064-1. Een koppelingstabel vindt u hieronder. 
 
Tabel 1. Koppelingstabel § 7.3 uit de ISO 14064-1 

§ 7.3 ISO 14064-1 Voortgangsrapportage 

a § 1.1  
Hoofdstuk 2 van het CO2-Managementplan  

b Hoofdstuk 2 van het CO2-Managementplan 

c § 1.3 

d Hoofdstuk 2 van het CO2-Managementplan 

e § 3.1 

f § 2.6 

g § 2.5 

h § 2.4 

i § 3.1 

j § 1.2 

k § 2.3 

l § 2.1 

m § 2.2 

n § 2.1 

o § 3.4 

p Inleiding 

q § 1.4 
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1 Basisgegevens 

 

1.1 Beschrijving van de organisatie 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) bestaat uit de bestuurskern 
(directoraten-generaal en centrale diensten), een viertal agentschappen (KNMI, 
Nederlandse emissieauthoriteit, Inspectie Leefomgeving en Transport en 
Rijkswaterstaat) en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). In totaal heeft 
IenM ca. 12.200 fte aan medewerkers in dienst. Deze zijn gehuisvest op de hoofd-
kantoren in Den Haag en op diverse regionale locaties verspreid over het land. 

1.2 Basisjaar 
Het basisjaar is 2009. 

1.3 Rapportageperiode 
Deze rapportage beschrijft de CO2-emissies in de eerste helft van 2017 (H1). 

1.4 Verificatie 
De emissie inventaris is geverifieerd met een beperkte mate van zekerheid.  
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2 Berekeningsmethodiek 

Het opstellen van de Periodieke rapportage is onderdeel van het 
Energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO2-prestatieladder is 
ingevoerd. Om deze reden is het meest recente Handboek CO2-prestatieladder zoals 
uitgegeven door de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) 
leidend binnen de berekeningsmethodiek. 

2.1 Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren 
Het meest recente Handboek CO2-Prestatieladder (Handboek 3.0) zoals uitgegeven 
door de SKAO vormt de basis voor de berekeningen binnen elke 
Voortgangsrapportage. De actuele emissiefactoren zijn afkomstig van 
www.co2emissiefactoren.nl.  

2.2 Wijzigingen berekeningsmethodiek 
Met uitzondering van paragraaf 2.6 hieronder hebben er geen wijzingen 
plaatsgevonden in de berekeningsmethodiek. 

2.3 Herberekening basisjaar & historische gegevens 
De totale IenM CO2-uitstoot over 2016 is n.a.v. hernieuwd inzicht aangepast: van 
126,6 naar 120,4 kton (=van 28% naar ca 31% reductie t.o.v. 2009). Verklaring 
ligt in het feit dat het aanbod van het Rijksvastgoedbedrijf om de elektra voor 
gebouwen te vergroenen middels GVO’s, groter is dan aanvankelijk gedacht. 
Daarnaast is er een correctie geweest op het dieselgebruik van het materieel, omdat 
een boeking voor 3 stuwen in 2017 over de periode 2016 alsnog is verwerkt. 

2.4 Uitsluitingen 
CO2-emissies voortkomend uit airconditioning worden niet meegenomen binnen de 
CO2-rapportage, omdat deze verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de andere 
emissiestromen. Er zijn geen overige uitsluitingen. 

2.5 Opname van CO2 
Er heeft in de afgelopen periode geen opname van CO2 plaatsgevonden binnen de 
bedrijfsactiviteiten. 

2.6 Biomassa 
Er is sprake van verbranding van biomassa door gebruik van biodiesel (B100) door 
de schepen van de Rijksrederij. Op basis van een ketenanalyse door TNO in 
opdracht van de Rijksrederij is hiervoor een CO2-emissiefactor vastgesteld die wordt 
gehanteerd in de CO2-footprint van 2015 en 2016. Vanaf 2017 is de standaard CO2- 
emissiefactor gehanteerd voor B100 (HVO) conform www.co2emissiefactoren.nl. In 
beide gevallen worden de verbruiksemissies op 0 gesteld vanwege het kort-cyclische 
karakter ervan. 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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3 Analyse van de Scope 1 en 2 voortgang  

3.1 Directe & Indirecte emissies H1 2017 
In de eerste helft van 2017 bedroeg de CO2-footprint van IenM 61,7 kton CO2. De 
directe emissie in deze periode bedroeg 27,7 kton, de indirecte emissie bedroeg 
34,0 kton. Zie onderstaande verdeling per scope en per categorie. 
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Deze emissies worden voor ongeveer de helft veroorzaakt door het 
elektriciteitsverbruik. Alle kantoren worden voorzien van Nederlandse windenergie 
en hebben daardoor alleen door verwarmen invloed op de CO2-emissie. In de 
elektriciteitsbehoefte ten behoeve van het primaire proces (tunnels, sluizen, 
openbare verlichting etc.) wordt voor een deel voorzien door Nederlandse 
windenergie. Voor het overige deel is er sprake van Europese windenergie dat 
conform handboek wordt gerapporteerd als grijze stroom. 
 
Het brandstofverbruik van de Rijksrederij bestaat voor een deel uit biodiesel (HVO) 
en uit conventionele diesel (Marine Gas Oil). De Rijksrederij is verantwoordelijk voor 
29% van de totale emissie. Het leasewagenpark is verantwoordelijk voor 9% van de 
emissie, gevolgd door gasverbruik voor verwarming (6%), vliegreizen (4%), gebruik 
van privé auto’s (3%) en openbaar vervoer (1%) voor zakelijk verkeer en 
diesel/propaangebruik door materieel (zoals noodstroomvoorzieningen of diesel 
gemalen) (2%). 

3.2 Trends 
 

 
 
Ten opzichte van het basisjaar (H1 2009) is de uitstoot in de eerste helft van 2017 
met 30% gedaald. Ten opzichte van H2 2016 is de uitstoot nagenoeg gelijk maar 
ten opzichte van H1 2016 is er sprake van een stijging van 6%. Er zijn enkele 
factoren die een grote invloed hebben gehad op deze stijgende trend: 
 

- Areaalgroei. Het areaal van Rijkswaterstaat is al enkele jaren groeiende en 
groeit nog steeds. Van grote invloed is bijvoorbeeld de nieuwe (dubbele) 
tunnel in Maastricht. Het verwachte jaarverbruik van deze tunnel is 5 
miljoen kWh (2,5% op totaal elektra). Daarnaast vindt er ook andere 
areaalgroei plaats zoals wegverbredingen etc. 

 
- Externe factoren die van invloed zijn op het verbruik. Opvallend is 

bijvoorbeeld een stijgend energieverbruik bij stuwen en sluizen in juni 2017. 
Aangenomen wordt dat dit is veroorzaakt door een periode van droogte 
waardoor sluizen en stuwen genoodzaakt waren om veel te pompen om de 
waterstand op peil te houden. Dit heeft binnen deze categorie gezorgd voor 
een stijging van 24% ten opzichte van H1 2016. 
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3.3 Voortgang reductiedoelstellingen 
IenM heeft als doel om in 2020 20% aan CO2-emissies te hebben gereduceerd ten 
opzichte van 2009 voor de totale eigen bedrijfsvoering (scope 1 en 2). 5% wordt 
daarvan gerealiseerd binnen scope 1 en 15% binnen scope 2 (opgeteld 20%). Voor 
de langere termijn wordt bovendien gestreefd naar een volledig klimaatneutrale 
organisatie en energieneutrale netwerken.  
 
In de eerste helft van 2009 bedroeg de CO2-emissie 87,7 kton, waarvan 31 kton in 
scope 1 en 56,7 kton in scope 2. 
 
In de eerste helft van 2017 bedroeg de CO2-emissie 61,7 kton waarvan 27,7 kton in 
scope 1 en 34,0 kton in scope 2. 
 
In de eerste helft van 2017 ligt de CO2-uitstoot totaal 30% lager. Hiervan is 4% 
gerealiseerd binnen scope 1 en 26% binnen scope 2. De meest invloedrijke 
maatregel binnen scope 1 betreft het gebruik van biodiesel bij de Rijksrederij. 
Binnen scope 2 heeft de inkoop van 66 miljoen kWh Nederlandse windenergie de 
meeste invloed gehad op de totale reductie, naast de inkoop van Nederlands 
windenergie door Rijksvastgoedbedrijf voor de door IenM gebruikte Rijkskantoren. 
De totale uitstoot ligt lager dan de doelstelling, maar op scope 1 is een verdere 
reductie noodzakelijk om de doelstelling te halen. 

3.4 Onzekerheden 
De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste schatting van de 
werkelijke waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de 
emissie-inventaris zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. 
Hierdoor is de onzekerheidsmarge gering. Er zijn enkele onzekerheden, namelijk: 
 

1. De emissies veroorzaakt door gebruik van koelmiddelen zijn niet 
meegenomen in de CO2-footprint; 

2. Bepaling van diesel- en propaangebruik voor het primaire proces van 
Rijkswaterstaat gebeurt op basis van totaalbedragen aan bestellingen en 
gemiddelde prijs (gebaseerd op een steekproef van facturen) in plaats van 
daadwerkelijk verbruik; 

3. Van het elektriciteitsverbruik wordt circa 95% dagelijks op kwartierbasis 
gemeten. Voor de overige 5% vindt een schatting plaats op basis van 
gefactureerde verbruiken, omdat hier geen sprake is van een op afstand 
uitleesbare meter; 

4. Van het gasverbruik is een groter deel bepaald op basis van geschatte 
verbruiken dan bij het elektriciteitsverbruik. Vaak is er een technische 
beperking om meters op afstand uit te lezen, met name bij 
kleinverbruikmeters. Grootverbruikmeters worden wel dagelijks op uurbasis 
uitgelezen; 

5. Afhankelijk van de lengte van een vlucht geldt een hogere of lagere 
emissiefactor. Omdat de beschikbare informatie over vluchtkilometers geen 
onderscheid bevat in vluchtlengte, is voor de bepaling van de emissie 
uitgegaan van worst case: de hoogste emissiefactor (die behorend bij een 
korte vlucht). Omdat er in werkelijkheid ook lange vluchten worden 
gemaakt zullen de werkelijke emissies lager zijn dan gerapporteerd; 

6. De bepaling van gereden zakelijke kilometers in privé-wagens vindt plaats 
op basis van de gedeclareerde kilometers. De mogelijkheid dat niet alle 
zakelijke kilometers worden gedeclareerd geeft een onzekerheid in de 
emissiecijfers; 

7. De bepaling van zakelijk kilometers openbaar vervoer vindt plaats op basis 
van in- en uitcheck transacties met de MobilityMixx kaart. Omdat hierbij 
geen onderscheid kan worden gemaakt tussen zakelijk en woonwerk 
verkeer, is er sprake van een aanname voor wat betreft het zakelijke deel; 

8. Van de jaren 2009 t/m 2013 zijn voor enkele delen van de uitstoot geen 



 
 

 Pagina 11 van 13 
 

 

 

metingen beschikbaar. Voor deze jaren is een extrapolatie gedaan vanuit de 
gegevens uit het jaar 2011 of 2014 (afhankelijk van beschikbaarheid). 
Doordat deze onderdelen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor slechts ca. 
6% van de totale emissie van IenM in 2015, is de onzekerheid door het 
gebruik van geëxtrapoleerde cijfers niet groot. Bovendien is bij de 
extrapolatie van het gas- en warmteverbruik een correctie gedaan op basis 
van de stookbehoefte in de betreffende jaren (graaddagencorrectie), wat de 
benadering van de feitelijke emissiecijfers vergroot. 
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4 Analyse van de Scope 3 voortgang 

4.1 Meest materiële emissies en ketenanalyses 
Met het oog op het streven naar een verdere certificering op  trede 4 van de CO2-
Prestatieladder, heeft IenM haar meest materiële Scope 3 emissies bepaald en 
ketenanalyses uitgevoerd voor de emissie top vier materialen. Hierover is reeds 
gerapporteerd in de Scope 3 Voortgangsrapportage over H2 2016. Op basis van 
deze ketenanalyses zullen ketens geselecteerd worden waarvoor een 
gekwantificeerde Scope 3 reductiedoelstelling wordt bepaald. 
 
Het kiezen van doelstellingen helpt om focus aan te brengen en de 
duurzaamheidsambities en -prestaties van het Ministerie van IenM intern en extern 
kenbaar te maken. In het kader van duurzaam inkopen bestaan lopende initiatieven 
en plannen die aanknopingspunten bieden voor doelstellingen. Er is een meerjaren-
inkoopstrategie geformuleerd die kan leiden tot CO2-reductie, op basis van een 
maximale MKI-waarde als eis en gunningscriteria om marktpartijen verder uit te 
dagen.  Voor het meten van de voortgang op doelstellingen is gestart met het 
opzetten van een monitoringsysteem. 

4.2 Voortgang keteninitiatieven    
Het ministerie van IenM draagt actief bij aan diverse keteninitiatieven die helpen om 
het CO2-reductiepotentieel te verzilveren: 

- De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van IenM, MVO Nederland, 
Natuur en Milieu en het Nederlandse Klimaatverbond. IenM heeft het 
initiatief gefinancierd. Leden van de Nederlandse Klimaatcoalitie beloven 
uiterlijk 2050 klimaatneutraal te ondernemen. Samen wordt gebouwd aan 
een brede coalitie die laat zien dat klimaatneutraal ondernemen en 
besturen, niet alleen goed haalbaar, maar ook heel rendabel is. Deze coalitie 
bestaat inmiddels uit ruim 700 deelnemers (zie www.klimaatcoalitie.nl); 

- In 2013 is door IenM, EZ en Defensie, ProRail, Rijkswaterstaat en zeventien 
andere partijen (opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen) de 
Green Deal Grond-Weg-Waterbouw (Duurzaam GWW) ondertekend. Met 
deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, 
water- en wegenbouwsector versneld, met als doelen meer duurzame 
innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget.  
Eind 2016 startte de Green Deal dGWW 2.0. Er wordt gewerkt met de 
Aanpak Duurzaam GWW, een werkwijze die op alle fasen in een 
aanbestedingsproces ingrijpt en ruimte biedt aan duurzame innovatie. Van 
IenM is vooral Rijkswaterstaat actief betrokken bij deze green deal op 
bestuurlijk niveau. Rijkswaterstaat rapporteert jaarlijks over de voortgang 
van acties en werkt mee aan de monitoring van deze green deal 
(www.aanpakduurzaamgww.nl); 

- In de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de agrarische sector worden 
grote hoeveelheden brandstof verbruikt door mobiele werktuigen. De 
werktuigen zijn goed voor 8% van de totale Nederlandse CO2-
verkeersuitstoot. Partijen die de Green Deal Het Nieuwe Draaien (mei 2016) 
ondertekenden willen deze uitstoot met 10% beperken. De partijen kiezen 
voor een praktische insteek van de Green Deal; er worden tien 
voorbeeldprojecten geïnitieerd die meer inzicht geven over het verbruik van 
groot materieel en potentiële besparingen én de wijze waarop gedrag van 
gebruikers positief te beïnvloeden is. Van IenM is vooral Rijkswaterstaat 
actief betrokken bij deze green deal (zie www.greendeals.nl/gd203-het-
nieuwe-draaien); 

http://www.klimaatcoalitie.nl/
http://www.aanpakduurzaamgww.nl/
http://www.greendeals.nl/gd203-het-nieuwe-draaien
http://www.greendeals.nl/gd203-het-nieuwe-draaien
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Daarnaast is IenM via Rijkswaterstaat betrokken bij het Platform Logistiek in de 
Bouw (minder CO2 uitstoot door slimmere bouwlogistiek), en meer recent actief bij 
het tot stand brengen van keteninitiatieven als de Asfalt-impuls waar samen met de 
sector wordt gewerkt aan onder meer duurzamer asfalt (zie www.crow.nl/asfalt-
impuls) en het komen tot een Betonakkoord (www.mvonederland.nl/betonakkoord).  

4.3 Dialoog 
Om samen met andere organisaties te leren en aanwezige kennis en ervaring op te 
halen in de buitenwereld heeft het Overlegorgaan IenM (OIM) de volgende 
activiteiten georganiseerd voor IenM (waarbij ook de top van het departement 
aanwezig was): 

- Een expeditie bestaande uit bedrijfsbezoeken naar koplopers in 
duurzaamheid; 

- Een prijsvraag via www.battleofconcepts.nl om duurzame ideeën op te 
halen, vooral onder studenten en Young professionals (indienen kon tot en 
met 7 mei 2017 jl.); 

- Een OIM-overleg onder leiding van Jacques Wallage, om de opgedane 
ervaringen en lessen te integreren (10 mei 2017). 

 
Jacques Wallage bood een verslag met de belangrijkste adviezen 8 juni 2017 aan de 
Secretaris Generaal aan; het verslag is te vinden op 
http://ledendomein.platformparticipatie.nl/publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?id
nv=820436. De adviezen zijn later in juni 2017 ook gepresenteerd in de 
bestuursraad en gelden als belangrijke leidraad voor het programma duurzaam 
IenM. IenM blijft vanuit het programma Duurzaam IenM de dialoog met andere 
organisaties voortzetten, maar niet per se in de vorm van het OIM. 
 
In aanvulling op bovenstaande vindt op 7 november 2017 de jaarlijkse IenM 
Netwerkdag Energie en Klimaat plaats, waarbij externe partijen in de ochtend de 
dialoog aangaan met management van IenM en RWS en gevraagd worden te 
reflecteren op het energie- en CO2 beleid van het departement.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

http://www.crow.nl/asfalt-impuls
http://www.crow.nl/asfalt-impuls
http://www.mvonederland.nl/betonakkoord
http://www.battleofconcepts.nl/
http://ledendomein.platformparticipatie.nl/publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=820436
http://ledendomein.platformparticipatie.nl/publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=820436
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