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1         Inleiding 

1.1        Achtergrond van certificering van IenW op de CO₂Prestatieladder 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), met Rijkswaterstaat (RWS) als grootste 

uitvoeringsdienst, is samen met de andere uitvoeringsdiensten (Planbureau voor de Leefomgeving, 

KNMI en Inspectie Leefomgeving & Transport) gecertificeerd volgens de  CO₂-Prestatieladder (hierna 

ook wel CO₂PL). Het ministerie is begin 2018 gecertificeerd op niveau 4 en heeft het streven om in 

2020 op niveau 5 gecertificeerd te zijn.  

 

De CO₂-Prestatieladder biedt als instrument een belangrijke basis voor het daadwerkelijk realiseren 

van de CO₂-reductiedoelen van IenW, o.a. doordat het voorschrijft dat een managementsysteem 

wordt ingericht waarmee gestructureerd en structureel de voortgang op doelen in beeld wordt 

gebracht, aan het bestuur wordt voorgelegd en met de buitenwereld wordt gedeeld. RWS gebruikt 

dit instrument al enkele jaren om de duurzaamheid van inschrijvende partijen te laten meewegen in 

aanbestedingen. Het lag voor de hand om ook intern déze methodiek te gaan hanteren In een aantal 

stappen wordt zo gewerkt aan de volwassenwording van het duurzaamheidsbeleid van IenW. 

 

Dit CO₂-managementplan 2018-2019 (en het separaat opgestelde CO₂-Prestatieladder-

communicatieplan 2018-2019) beschrijft de vervolgstappen die  IenW neemt ten aanzien van 

implementatie van de CO₂-Prestatieladder – de plan-fase van de PDCA-cyclus. 

 

Binnen IenW zijn grote stappen gezet op het gebied van CO₂-reductie, onder andere met het 

ontwikkelpakket binnen de prestatieafspraken voor beheer en onderhoud tussen RWS en de 

bestuurskern voor de komende jaren in  de zogenaamde Service Level Agreement (SLA) waarin 

prestatieafspraken voor de netwerken die RWS beheert zijn vastgelegd. Daarin worden niet alleen 

aanvullende maatregelen afgesproken voor het CO₂-reductiedoel van 30% en een streven naar 40%1 

in 2020 t.o.v. 2009, maar wordt tevens voorgesorteerd op het uiteindelijke doel van een volledig 

klimaatneutrale organisatie en energieneutrale netwerken in 2030. Met deze aangescherpte 

doelstelling (die gezien de areaalgroei ambitieus is), laat IenW zien dat zij binnen de rijksoverheid 

koploper blijft. Dat blijkt ook uit het feit dat IenW een tussendoelstelling heeft voor 2020 waar het 

rijk in het algemeen alleen een doelstelling voor 2030 heeft. 

Daarnaast zijn  in juni 2017 de visie en ambitie van IenW ten aanzien van duurzaamheid vastgesteld 

in de Bestuursraad waarin meer dan alleen CO₂- en energiebesparingsdoelen een plaats hebben 

gekregen. 

 

Met het werken conform de CO₂PL committeert het ministerie zich aan een voortdurende 

verbetering van het systeem en van de resultaten. Daarnaast kijkt het ministerie als onderdeel van 

niveau 4 ook naar de CO₂-emissies in de keten en wil uiteindelijk doorgroeien naar niveau 5 van de 

ladder. Tot slot is de gedachte om ook de sturing op andere duurzaamheidsdoelen, zoals circulaire 

economie, voortaan een plaats te gaan geven in de sturingscyclus die voor de CO₂PL is ingericht. 

 

                                                
1 De Bestuursraad van IenW heeft eind 2017 besloten het reductiepercentage op te hogen tot  minimaal 30% met het 
streven naar 40% via structurele besparingen.  
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1.2        Toelichting op het instrument CO₂-Prestatieladder 

De CO₂PL is een instrument dat organisaties helpt bij het verminderen van hun CO₂-uitstoot. In 2009 

heeft ProRail het instrument ontwikkeld. Inmiddels is het beheer van de norm overgenomen door de 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Uitgangspunten van de norm zijn 

een maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie, met een zo beperkt 

mogelijke administratieve belasting. In deze paragraaf worden de belangrijkste begrippen t.b.v. 

implementatie van de ladder toegelicht. 

  

Vier invalshoeken 

De CO₂PL-norm kent voor niveau 4 vereisten ten aanzien van de volgende vier invalshoeken: 

A.   INZICHT. Verkrijgen van inzicht in eigen energiegebruik en CO₂-uitstoot en inzicht in uitstoot 

in de keten; 

B.   REDUCTIE. Formuleren van doelstellingen en een reductieplan met concrete maatregelen 

die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling voor zowel eigen uitstoot als uitstoot in 

de keten; 

C.   TRANSPARANTIE. Inventariseren van stakeholders en verzorgen van interne en externe 

communicatie, waaronder een dialoog met externe belanghebbenden; 

D.   PARTICIPATIE. Nemen van initiatieven in sector of keten gericht op CO₂-reductie. 

  

Drie scopes 

De CO₂-Prestatieladder kent een indeling van de uitstoot van een organisatie in verschillende scopes, 

conform het internationale ‘Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) Initiative’. Deze indeling in 

scope 1, 2 en 3 biedt de mogelijkheid om gestructureerd de eigen CO₂-uitstoot af te pellen en er 

sturing op aan te brengen. 

Scope 1 en 2 zijn de CO₂-emissies die 

voortkomen uit activiteiten van de organisatie 

zelf. Scope 1 omvat de directe emissiestromen, 

zoals aardgas die op locatie wordt verbrand (in 

een verwarmingsinstallatie of wagen). Scope 2 

zijn de indirecte emissiestromen, zoals het 

elektriciteitsgebruik van de eigen processen 

(elektriciteit heeft geen directe CO₂-uitstoot op 

locatie, dit is al gebeurd bij het opwekken van 

de elektriciteit in de centrale door bijvoorbeeld 

het verbranden van kolen). In scope 3 valt de 

uitstoot van CO₂ in de keten, waar IenW 

onderdeel van is. 

 

Natuurlijke emissies 

Rijkswaterstaat heeft daarnaast te maken met natuurlijke CO₂-emissie (en vastlegging) die 

gerelateerd kunnen worden aan het bodemtype, ingrepen in de bodem (zoals 

grondwaterstandsverlaging) en landgebruik van haar areaal. Deze emissies (en vastlegging) vallen 

Scopes en niveaus  

  

Internationaal wordt onderscheid gemaakt tussen 

verschillende soorten CO₂-emissies. Scope 1-emissies 

zijn emissies door directe verbranding van fossiele 

brandstoffen (bv. benzine), scope 2-emissies ontstaan 

door indirecte verbranding (bv. elektriciteitsverbruik uit 

grijze stroom). Scope 3-emissies zijn emissies in de keten: 

van toeleveranciers zoals aannemers (‘scope 3 upstream’) 

tot gebruikers van diensten/producten die een organisatie 

levert, zoals wegverkeer (‘scope 3 downstream’). 

De 5 niveaus van de CO₂-prestatieladder zijn hier indirect 

aan te relateren. Certificering tot en met niveau 3 heeft 

vooral te maken met het interne energieverbruik van een 

organisatie (scope 1- en 2-emissies). Niveau 4 betekent 

dat een organisatie de belangrijkste emissies in scope 3 

kwalitatief inventariseert, zowel voor de toeleverende kant 

als de gebruikerskant van de keten. Op niveau 5 kan een 

organisatie aantonen dat kwantitatieve doelstellingen 

daadwerkelijk worden gerealiseerd. 
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momenteel buiten de scope van het CO₂-management zoals dat conform de CO₂-Prestatieladder 

wordt georganiseerd. In 2018 zijn eerste richtinggevende gesprekken geweest die tot doel hebben 

om te onderzoeken of natuurlijke emissies in combinatie met de scope 1 t/m 3-emissies 

gepresenteerd zouden kunnen worden. 

Dit past bij ontwikkelingen als LULUCF (Land Use, Land-Use Change and Forestry): een thema dat is 

gerelateerd aan artikel 4 van de United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) en de EU-verordening die erop neerkomt dat emissies niet mogen toenemen ten opzichte 

van een referentie. Ook andere projecten en programma's (o.a. Actieplan Bos en Hout, Natuurlijk 

kapitaalrekening) zijn gericht op koolstofbinding op het areaal, waarbij referentie-inzicht gewenst is. 

Hoe de presentatie van natuurlijke emissies zich gaan verhouden tot het CO₂-Managementplan 

wordt in 2019 verder uitgewerkt. 

 

Figuur 1: Indeling in scope 1, 2 en 3 emissies, gebaseerd op scopediagram van GHG Protocol Scope 3 

Standard. De CO₂-Prestatieladder rekent in afwijking van het GHG Protocol ‘Business Travel’ tot scope 2. 

  

Vijf niveaus 

De CO₂PL is onderverdeeld in vijf niveaus. Het grootste verschil tussen de verschillende niveaus is de 

scope van CO₂-emissies die wordt beschouwd. Daarin zit het grootste verschil tussen niveau 3 en 

niveau 4: niveaus 1, 2 en 3 richten zich op de CO₂-uitstoot door de eigen werkzaamheden van de 

organisatie (scope 1 en 2), terwijl vanaf niveau 4 ook naar CO₂-uitstoot in de keten (scope 3) wordt 

gekeken. De niveaus zijn cumulatief, dat wil zeggen. dat een organisatie die wil presteren op een 

bepaalde niveau ook aan de eisen op alle onderliggende niveaus moet voldoen. 

  

Relatie met andere normen 

De CO₂PL streeft uniformiteit na en sluit daarom aan bij reeds bestaande normen. Daarom wordt 

onder andere gevraagd om een “emissie-inventaris” conform ISO 14064 en een 
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“energiemanagementactieplan” conform NEN 50001, en sluit de norm wat betreft indeling van 

emissiestromen in scope 1, 2 en 3 en vele andere eisen grotendeels aan bij wat het GHG-Protocol 

beschrijft.2 Met de certificering op de CO₂-Prestatieladder op niveau 3 voldoet IenW ook aan de 

Europese Energie-Efficiency richtlijn (EED). 

 

De PDCA 

De CO₂PL vereist het inrichten van processen volgens een Plan, Do, Check en Act Cyclus (PDCA). Het 

inrichten van processen volgens het PDCA-principe houdt een structurele, cyclische aanpak in 

waarbij een continue verbetering wordt nagestreefd. In de jaren ’50 heeft W.E. Deming het principe 

als onderdeel van kwaliteitsmanagement doorontwikkeld en is de ‘The Deming Circle’, of een PDCA-

cyclus, beschreven. Deze cyclus waarborgt een jaarlijks terugkerende beoordeling van de 

uitgangssituatie en de haalbaarheid van het beoogde doel. 

  

PLAN. Deze fase bestaat uit een duidelijke definitie van het op te lossen probleem, het 

inventariseren van mogelijke oplossingen en het opstellen van een concreet plan om het probleem 

daadwerkelijk op te lossen. Daarbij moet het plan zo SMART mogelijk geformuleerd zijn en moeten 

alle betrokkenen zich hierin kunnen vinden, zodat de focus vaststaat. Dit CO₂-managementplan is 

onderdeel van  de planfase. 

  

DO. Deze fase bestaat uit het uitvoeren van het opgestelde plan. Bij deze uitvoering is van belang dat 

niet alleen het projectteam, maar alle betrokkenen in de organisatie op de hoogte zijn en zich 

betrokken en verantwoordelijk voelen. Daarnaast dienen de plannen niet alleen uitgevoerd te 

worden, maar dient de uitvoering ervan (en het effect ervan) ook te worden geregistreerd. 

  

CHECK. Deze fase kenmerkt zich door evaluatie: hoe staan we ervoor? Wat is er van het 

oorspronkelijke plan van aanpak terecht gekomen en welk effect hebben de uitgevoerde 

maatregelen gehad? Deze evaluatie dient frequent te gebeuren zodat tijdig bijgestuurd kan worden, 

mochten niet de gewenste effecten zijn behaald. 

  

ACT. In deze fase worden op basis van de evaluaties uit de voorgaande fase de eerder opgestelde 

verwachtingen en plannen aangepast. Deze fase sluit daarmee weer aan op de Plan-fase, waarbij de 

vernieuwing van plannen door probleemdefinitie, inventarisatie van oplossingen en het opstellen 

van een geactualiseerd plan wordt uitgevoerd. De separaat opgestelde Directiebeoordeling is 

onderdeel van de actfase.  

1.3        Leeswijzer 

Met dit CO₂-managementplan wordt het grootste deel van de eisen van de CO₂PL ingevuld, namelijk 

die voor de invalshoeken A (inzicht), B (reductie) en D (participatie) voor niveau 3 en 4. Daarnaast 

geeft het invulling aan de onderdelen van het vereiste “energiemanagementactieplan” (de kruistabel 

in H10 laat zien met welk onderdeel van dit plan welk onderdeel van het 

                                                
2 Een verschil tussen het GHG-Protocol en de CO₂PL zijn de emissies uit zakelijk verkeer met OV, auto 
en vliegtuig. Voor het GHG-Protocol zitten deze in scope 3, maar de CO₂PL neemt ze al mee in scope 
2 (zie ook figuur 1). 
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energiemanagementactieplan wordt ingevuld). De eisen voor invalshoek C (communicatie) worden 

opgenomen in een afzonderlijk Communicatieplan 2018-2019. 

  

Dit stuk is opgesteld ten behoeve van het behouden van een certificaat op de CO₂-Prestatieladder. 

Elk onderdeel geeft invulling en uitleg aan een bepaalde eis. 

  

 

 

Hoofdstuk # Beschrijving Eisen van de CO₂PL 

Hoofdstuk 2 Beschrijving van de organisatie en de afbakening Organisatiegrenzen 

Hoofdstuk 3 Emissie-inventarisrapport volgens ISO 14064-1 Eisen van 3A (inzicht) 

Hoofdstuk 4 Energiebeoordeling   Eisen van 2A (inzicht) 

Hoofdstuk 5 CO₂-reductieplan: Doelstelling en maatregelen scope 

1 en 2 

Eisen 1.B-3.B (reductie) 

Hoofdstuk 6 CO₂-reductieplan: Doelstellingen en maatregelen 

scope 3 

Eisen 4.B (reductie) 

Hoofdstuk 7 Energiemeetplan Eis 2.C.2 en 4.A.2 

Hoofdstuk 8 PDCA stuurcyclus Eis 2.C.2 

Hoofdstuk 9 TVB-Matrix Eis 2.C.2 

Hoofdstuk 10 Overzicht van participatie in initiatieven Eisen van 4.C en van D 

(participatie) 

Hoofdstuk 11 Een toelichting op de gehanteerde afkortingen 
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2         Beschrijving van de organisatie 

IenW bestaat uit de bestuurskern (directoraten-generaal en centrale diensten) en een drietal 

agentschappen plus het PBL (een semi-agentschap). In totaal heeft IenW circa. 13.000 fte aan 

medewerkers in dienst. Deze zijn gehuisvest in diverse (regionale) kantoren  waaronder in Den Haag 

en Utrecht 

2.1        Afbakening 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bestaat uit de bestuurskern (directoraten-

generaal en centrale diensten) en een drietal uitvoeringsdiensten. 

  
Organisatie- en mandaatbesluit IenW (2012) 

1.     Het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal, de diensten en de secretariaten van de 

adviesorganen. 

2.     Diensten van het ministerie zijn: 

a) het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken; 

b) het directoraat-generaal Milieu en Internationaal; 

c) het directoraat-generaal Mobiliteit; 

d) het directoraat-generaal Water en Bodem; 

e) de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; 

f) de directie Bestuursondersteuning; 

g) de directie Communicatie; 

h) de directie Participatie; 

i) de hoofddirectie Financiën, Management en Control; 

j) de directie integrale bedrijfsvoering IenW 

k) de directie Kennis, Innovatie en Strategie; 

l) het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid; 

m) het Planbureau voor de Leefomgeving; (PBL, kennisinstituut) 

n) het Stafbureau deltacommissaris; 

o) het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; (KNMI, agentschap) 

p) de Inspectie Leefomgeving en Transport; (ILT, agentschap) 

q) het directoraat-generaal Rijkswaterstaat. (RWS) 

3.     Secretariaat van adviesorganen van het ministerie: 

a.     het secretariaat van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. 

 

Voor inzicht in de getalsmatige relevantie van genoemde onderdelen zie onderstaande tabel. De 

onderdelen 1 t/m 5 komen in de monitoring van energie en CO₂ als afzonderlijke entiteiten naar 

voren, op grond van omvang en eigen zeggenschap: 
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  Dienstonderdelen binnen de scope Aantal fte 

(per 31-12-17) 

Huisvesting 

1 Bestuurskern 1.827 Rijnstraat 8 Den Haag (R8 DH) 

2 RWS, agentschap 9.175 R8 DH + door het land 

3 ILT, agentschap 1.150 R8 DH + door het land 

4 KNMI, agentschap 415 De Bilt 

5 PBL, “semi-agentschap” 231 Bezuidenhoutseweg 30 DH 

  TOTAAL 12.798   

Tabel 1: Onderdelen van IenW 

  

Het PBL is een onderdeel dat m.b.t. bedrijfsvoering zaken eigen zeggenschap heeft, vergelijkbaar 

met de agentschappen. Bij de nieuwe kabinetsvorming eind 2017 is het agentschap NEa en de 

afdeling Klimaat overgegaan naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast zijn 

de dossiers Omgevingswet en Ruimte overgegaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Dit betreft in totaal ongeveer 250 FTE. Gezien het feit dat deze 

organisatieonderdelen geen beïnvloedbare omvang hebben op de totale CO₂-uitstoot van IenW is 

een herberekening van het basisjaar voor de CO₂-Prestatieladder niet nodig. 

  

Aan IenW gerelateerde zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) zoals het CBR, de RDW, het Kadaster, 

ANVS en de Luchtverkeersleiding vallen buiten de scope, omdat het bestuur van IenW hierover 

slechts financiële en geen operationele zeggenschap heeft. ProRail (zelfstandig gecertificeerd op de 

CO₂-Prestatieladder) staat als staatsbedrijf met beleidsdeelneming van IenW op nog meer afstand. 

  

De aansturing van de Rijksrederij is verdeeld over meerdere departementen. De Rijksrederij beheert, 

bemant en onderhoudt de specialistische schepen die beschikbaar worden gesteld aan de Douane, 

de Kustwacht, het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. 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. 

2.2        Statement bedrijfsgrootte 

De totale CO₂-uitstoot van het ministerie van IenW bedroeg in 2017 119 kton CO₂ in scope 1 en 2. 

Het ministerie valt daarmee in de categorie “Groot bedrijf” (categorisering conform CO₂-

Prestatieladder versie 3.0). 
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2.3        CO₂PL-verantwoordelijken 

De Bestuursraad IenW (BSR) is eindverantwoordelijk voor het behalen van de IenW-

duurzaamheidsdoelen, waaronder die voor CO₂-reductie. 

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. 

  

Verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden i.h.k.v. de CO₂-Prestatieladder is voor: 

•  IenW breed (exclusief RWS) : directeur Integrale Bedrijfsvoering IenW (IBI); 

• RWS      : directeur Leefomgeving  (WVL). 

Het directeurenoverleg Duurzaamheid bij IenW (DO DZH) is het voorportaal voor de BSR op dit 

onderwerp. Deze groep geleidt de stukken, integraal afgewogen, door voor sturing door de BSR. De 

bovengenoemde directeuren verzorgen gezamenlijk de inbreng van de CO₂PL-stukken in het 

directeurenoverleg. 

  

Voor de coördinatie en uitvoering van alle acties i.h.k.v. de CO₂-Prestatieladder is een “CO₂PL-team“ 

ingesteld, dat structureel tenminste bestaat uit een IenW-trekker (bij het Programma Duurzame 

Bedrijfsvoering, IBI), twee RWS (WVL)-trekkers voor respectievelijk scope 1 en 2 emissies (CO₂ PL 

niveau 1 tot en met 3) en scope 3 (CO₂ PL niveau 4 en 5) en de monitoringverantwoordelijke bij het 

Coördinatiebureau Energie van RWS. De directeuren van IBI en WVL zijn er verantwoordelijk voor 

dat de rollen van het CO₂PL-team ingevuld zijn.  
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3         Emissie-inventaris 

De CO₂-Emissie-inventaris geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten 

broeikasgassen: de GHG-emissies. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst van deze emissies met 

een verdeling naar directe en indirecte GHG-emissies (respectievelijk scope 1, scope 2 en scope 3). 

  

Deze Emissie-inventaris is een verantwoording van eisen 3.A.1 en 4.A.1 van de CO₂PL en is 

uitgevoerd conform ISO 14064-1: 2006 (E) “Quantification and reporting of green house gas 

emissions and removals”, te §7.3.1 van deze norm. Dit hoofdstuk eindigt met een kruistabel waarin 

staat vermeld van welke onderwerpen uit ISO 14064-1 de alinea’s uit deze Emissie-inventaris een 

invulling zijn. 

3.1        Rapportagejaar en basisjaar 

Deze Emissie-inventaris betreft het jaar 2017. 2009 is het referentiejaar voor de CO₂-

reductiedoelstelling voor Scope 1 en 2. 

3.2        Directe en indirecte GHG emissies (scope 1 en 2) 

De directe- en indirecte emissies van het ministerie van IenW bedroegen in 2017 119 kton CO₂. 

Hiervan werd 52 kton veroorzaakt door directe emissies (scope 1) en 67 kton door indirecte emissies 

(scope 2). Onderstaande figuren geven inzicht in de emissie per categorie en per 

organisatieonderdeel. 

 

 
 

Figuur 2: CO₂-emissie inventarisatie 2017 per organisatieonderdeel 
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Figuur 3: CO₂-emissie inventarisatie 2017 per categorie 

 

 
Figuur 4: CO₂-emissie inventarisatie 2017 verdere verdeling categorie elektriciteit in functies 
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3.2.1          Verbranding biomassa 

Er is sprake van verbranding van biomassa door gebruik van biodiesel (B100) door de zeeschepen 

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 wordt de standaard CO₂-emissiefactor gehanteerd voor B100 (HVO) conform 

www.co2emissiefactoren.nl. In beide gevallen worden de directe (WTT) verbruiksemissies op 0 

gesteld vanwege het kort-cyclische karakter ervan. Indirecte WTT emissies worden wel 

meegenomen.  

3.2.2          GHG-verwijderingen (CO₂-compensatie) 

Ten aanzien van het gasverbruik worden gold standard certificaten ingekocht ter compensatie van 

de emissie. Bovendien worden vliegreizen standaard gecompenseerd. Compensaties van CO₂-

uitstoot tellen echter niet mee in de bepaling van de emissie-inventaris conform de CO₂PL. 

3.2.3          Uitzonderingen 

Er zijn geen uitzonderingen toegepast op het GHG-Protocol, buiten de afwijkingen die standaard 

door de CO₂PL zijn doorgevoerd. 

3.2.4          Belangrijkste beïnvloeders 

Binnen IenW zijn geen individuele personen te benoemen die een zodanige invloed op de CO₂-

emissie-inventaris hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen 

voor een significante verandering in de CO₂-emissie-inventaris.  

3.2.5          Toekomst en significante veranderingen 

De emissies in dit hoofdstuk zijn vastgesteld over het jaar 2017. De verwachting is dat deze emissies 

de komende jaren toenemen als gevolg van areaalgroei indien geen extra actie wordt ondernomen. 

Het aantal tunnels op het areaal zal toenemen en tunnels zijn energie-intensief. Op basis van de 

maatregelen waarover wordt gesproken (nog niet alle vastgesteld en gefinancierd) kan er echter 

voor worden gezorgd dat de emissie ondanks areaalgroei niet toeneemt. Bovendien wordt gestreefd 

naar een extra reductie (de ambitie is 40% reductie in 2020 ten opzichte van 2009) door middel van 

structurele energie- en daarmee CO₂-besparende maatregelen. 

3.3        Scope 3 emissies 

3.3.1          Samenvatting meest materiële emissie analyse (kwalitatief) 

Bij certificering op niveau 4 dienen de belangrijkste  emissies (“meest materieel”) in scope 3 

kwalitatief geïnventariseerd te worden. Het gaat om emissies gerelateerd aan ketens waarin de 

organisatie zich bevindt. 

In de tabel op de volgende pagina is de kwalitatieve inventarisatie van Scope 3 emissies samengevat 

voor IenW, conform eis 4.A.1. Opgenomen zijn de scope 3 categorieën volgens de GHG Scope 3 

Standard.  s 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Voor inschatting van het relatief belang binnen de sector en de invloed van de organisatie (zie 

kolommen 3-5) is een kwalitatieve schaal gebruikt van zeer klein (1) tot groot (4). 

 

   

PMC’s sectoren en activiteiten Omschrijving 
van activiteit 
waarbij CO₂ 
vrijkomt 

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

Potentië
le 
invloed 
van de 
organis
atie op 
CO₂-
uitstoot 

Rangorde 

1   2 3 
Sec
tor 

4 
Activite
iten 

5 6 
Sc
ore 

Pos
itie 

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 
goederenvervo
er weg en 
water 

Energieverbruik 
gebruikers 

4 3 2 24 4 
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Energie Energieopwek- 
king op eigen 
areaal 

Energieverbruik 
voor 
energieopwekki
ng 

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-
werkverkee
r 

Voor zover niet 
in Scope 1 en 2 

Energieverbruik 
transportmiddel
en 

1 3 1 3 12 

Dienst- 
verlening 

Inkoop 
diensten 

Energieverbruik 
ingekochte 
dienstverlening 

2 2 1 4 10 

  

Bronnen: 

● Rapporten van kennisinstituten over CO₂-emissies en reductiepotentie; 

● CBS data over CO₂-uitstoot van sectoren; 

● Interne documentatie van IenW en RWS; 

● Materialiteitsanalyse Scope 3 emissies RWS 2015; 

● Expert judgement van RWS medewerkers. 

  

De top 10 in de rangorde van meest materiële Scope 3 emissies ziet er op basis van deze tabel als 

volgt uit:3 

1  Asfalt; 

2  Grondverzet droog; 

2         Beton; 

4         Energieverbruik (water)weggebruikers; 

5         Grondverzet nat; 

6         Energieopwekking op eigen areaal; 

7         Waterbouwsteen; 

7         Funderingsmateriaal; 

9         Staal; 

10       Afval; 

10       Dienstverlening. 

3.3.2          Ketenanalyses 

De ketenanalyses dienen zich te richten op de top 6 uit de rangorde, waarbij één ketenanalyse uit de 

top 2 dient te komen en één ketenanalyse uit de top 6. IenW heeft ervoor gekozen om 3 

                                                
3 Een aantal van de regels in de tabel hebben dezelfde score (d.w.z. 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). 
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ketenanalyses uit te voeren gebaseerd op veel voorkomende werkprocessen / projecten. De 

gekozen ketenanalyse-onderwerpen komen overeen met de eerste, tweede (Ketenanalyses 

Wegverbreding en Viaduct) en vijfde categorie (Ketenanalyse Kustsuppletie) uit de rangorde. IenW 

heeft op deze onderwerpen al initiatieven ondernomen en bovendien voldoende invloed om tot een 

reductie-aanpak te komen. In paragraaf 6.1 zijn CO₂-reductie doelstellingen opgenomen die 

voortkomen uit de eerste twee ketenanalyses. Voor kustsuppletie is een gekwantificeerde 

doelstelling nog in onderzoek en besluitvorming; dit zal worden meegenomen bij de beoogde 

certificering op niveau 5. 

3.3.3          Inschatting omvang Meest Materiële Scope 3 emissies (kwantitatief) 

In 2018 zijn de meest materiële scope 3 emissies berekend voor RWS over het jaar 2017, conform 

GHG-Protocol en CO₂-Prestatieladder. In de tabel op de volgende pagina zijn de emissies voor de 8 

relevante GHG Protocol categorieën weergegeven. 

 

Scope 3 
categorie* 

Onderdeel   Uitstoot   Aannames 

Uit het GHG 
protocol 

    In ton 
CO₂ 

In % voor de berekening 

1. Inkoop 
goederen en 
diensten GWW 

    449.562 2% Materialen/diensten voor in 
2017  

  Materialen 416.430     Afgeronde projecten. 

  Aanleg 33.132     Idem voor in 2017 uitgevoerd 
onderhoud 

1. Inkoop overige 
goederen en 
diensten 
IenW/RWS 

    12.593 0,06% Obv inkooplijst 2017 

2. 
Kapitaalgoederen 

Wagenpark en 
schepen 

  2.663 0,01%   

4. Upstream 
transport  

    189.153 1%   

  Transport 
materialen 

189.153     Obv categorie 1 ingeschat. Los 
ingekocht 

  Ingekocht overig 
transport 

0     transport niet meegenomen. 

5. Geproduceerd 
afval 

    628 0,003
% 

afvalverzameling van de IenW 
locaties in 2017 
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7. Woon-
werkverkeer 

Woon-werkverkeer    8.373 0,04% Woon-werkkilometers privé-
auto's 

11. Gebruik      21.281.2
07 

96% Gebruik van gehele 
infrastructuur in  

  Wegennet 19.799.2
07 

    beheer gedurende 1 jaar. 
Hoofdwegen- 

  Hoofdvaarwegennet 1.482.00
0 

    net gelijkgesteld aan totaal 
areaal RWS 

12. End-of-life      220.900 1%   

  Sloop 31.822       

  Afvalverwerking 189.078       

 

 

Inschatting omvang Meest Materiële Scope 3 emissies RWS 

* Alleen relevante scope 3 categorieën zijn meegenomen; in totaal geeft het GHG Protocol 15 

categorieën, waarvan er 8 als niet-relevant zijn beschouwd. 

3.4        Kwantificeringsmethode 

Voor het kwantificeren van de CO₂-uitstoot (scope 1 en 2) is gebruik gemaakt van een CO₂-

managementtool (smarttrackers.nl). In deze tool kunnen alle energiestromen worden ingevuld. 

Vervolgens worden de daarbij behorende CO₂-emissies automatisch berekend en vergeleken met 

het basisjaar. Voor de gehanteerde methodiek voor de grove inschatting van Scope 3 emissies wordt 

verwezen naar de Memo Meest Materiële emissies en de rapportage Actualisatie berekening Scope 

3 2017.  

3.5        Emissiefactoren 

Voor de inventarisatie van de CO₂-uitstoot van IenW zijn de emissiefactoren van de website 

www.CO₂emissiefactoren.nl gehanteerd, conform Handboek CO₂-Prestatieladder 3.0. Alle gebruikte 

emissiefactoren zijn inzichtelijk in de berekening van de emissie-inventaris. IenW zal voor de 

emissiefactoren altijd meegaan met wijzigingen in de emissiefactoren van de CO₂PL. 

  

Voor de berekening van de CO₂-emissie-inventaris van 2017 zijn de factoren gebruikt zoals 

gepubliceerd op 9 juni 2016. Ook voor de berekening van eerdere jaren is uitgegaan van het 

handboek 3.0 waarin aangegeven is of een emissiefactor met terugwerkende kracht geldig is of dat 

een oude emissiefactor gehanteerd dient te worden. 

 

 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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3.6        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 omdat deze geen significant effect hebben; 

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. De emissie binnen deze 

categorie betreft 1% van de totale footprint in 2017; 

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.    Ten aanzien van dienstreizen per vliegtuig geldt dat afhankelijk van de lengte van een vlucht 

een hogere of lagere emissiefactor geldt. Omdat de beschikbare informatie over 

vluchtkilometers geen onderscheid bevat in individuele 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 privéwagens vindt plaats op basis van de 

gedeclareerde kilometers. De mogelijkheid dat niet alle zakelijke kilometers worden 

gedeclareerd geeft een onzekerheid in de emissiecijfers. De emissie binnen deze categorie 

betreft 3% van de totale footprint in 2017; 

7.    De bepaling van zakelijk kilometers openbaar vervoer vindt plaats op basis van in- en 

uitchecktransacties met de Shuttelkaart. Omdat hierbij geen onderscheid kan worden 

gemaakt tussen zakelijk en woonwerkverkeer, 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 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 IenW in 2017, 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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3.7        Verificatie 

De Emissie-inventaris 2015 van het ministerie van IenW is geverifieerd op 21-12-2016 door SGS. 

Deze verificatie blijft 3 jaar geldig. 

3.8        Rapportage volgens ISO 14064-1 paragraaf 7 

Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1 paragraaf 7. In Tabel 2 is een kruistabel 

gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064-1 en de hoofdstukken in het rapport. 

  

ISO 14064-1 §7.3 GHG report 

content 

Beschrijving Hoofdstuk 

rapport 

  A Reporting organization 2 

  B Person responsible 2.3 

  C Reporting period 3.1 

4.1 D Organizational boundaries 2.1 

4.2.2 E Direct GHG emissions 3.2 

4.2.2 F Combustion of biomass 3.2 

4.2.2 G GHG removals 3.2 

4.3.1 H Exclusion of sources or sinks 3.2 

4.2.3 I Indirect GHG emissions 3.2/3.3 

5.3.1 J Base year 3.1 

5.3.2 K Changes or recalculatons 3.2 

4.3.3 L Methodologies 3.4 

4.3.3 M Changes to methodologies 3.4 

4.3.5 N Emission or removal factors used 3.5 

5.4 O Uncertainties 3.6 
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  P Statement in accordance with ISO 14064-1 3.8 

  Q Verification 3.7 

Tabel 2: Kruistabel ISO 14064-1 

  



 

 

CO2-managementplan ministerie IenW 2018-2019      pagina 23 van 71 

 

4          Energiebeoordeling 2017 

De “Energiebeoordeling” zoals die is gedefinieerd in de CO₂PL dient een aantal elementen te 

bevatten. Ten eerste een analyse op hoofdlijnen van het huidige en historische energieverbruik, 

waarbij op minimaal 80% van de emissies wordt ingegaan. Ten tweede een meer gedetailleerde 

analyse van de grootverbruikers binnen het systeem, waarmee duidelijk wordt gemaakt op welke 

terreinen en met wat voor maatregelen de meeste CO₂-reductie kan worden gerealiseerd. 

4.1        Energieverbruik in 2017 

Het totale eigen energieverbruik van het Ministerie van IenW in 2017 bedroeg 1380 TeraJoules (TJ). 

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het grootste deel van het verbruik (94%). Van het overige 

verbruik wordt 2% veroorzaakt door de bestuurskern van IenW (BSK), en de rest door 

achtereenvolgens het KNMI (2%), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (1%), en het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (1%). 

Het totale energieverbruik van IenW lag in 2017 4% lager dan in het jaar 2009 en 2% lager dan het 

voorgaande jaar. De licht stijgende trend van de jaren 2014-2016 is doorbroken met een besparing 

in 2017 met name door minder dieselverbruik door de schepen van de Rijksrederij. Vooral de 

toename van het aantal tunnels (56% sinds 2009) en de uitbreiding van het wegennet (7% meer 

wegoppervlak sinds 2009) maken het terugdringen van het energieverbruik tot een uitdagende 

opgave. Naast energiebesparing werkt IenW aan opwekking van energie op haar eigen areaal. 

Uiterlijk in 2030 wil IenW dat ze met hernieuwbare energie van eigen areaal geheel in haar eigen 

energieverbruik kan voorzien. 

4.2        Belangrijkste energiestromen 

 

Het totale energieverbruik van de eigen organisatie bestaat voor ruim de helft uit elektriciteit. Het 

betreft hier niet alleen elektriciteitsverbruik ten behoeve van kantoren, maar ook van het primaire 

proces van Rijkswaterstaat zoals tunnels, sluizen, openbare verlichting, gemalen, etc. Een andere 

grootverbruikende categorie (29%) is de Rijksrederij, door het dieselgebruik van de schepen.  Daarna 

volgen de categorieën wagenpark (9%) en overige brandstof (gas-/warmteverbruik kantoren, 

propaan en diesel materieel)(gezamenlijk 9%). 
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 Figuur 5: Energieverbruik 2017 per categorie 

 

4.3        Factoren die het energiegebruik beïnvloeden 

De omvang van het areaal is een belangrijke factor die met name het elektriciteitsverbruik 

beïnvloedt. IenW ziet in de afgelopen jaren een fikse groei van de objecten en installaties die 

Rijkswaterstaat beheert, zoals tunnels, openbare verlichting en matrixborden boven de weg. 

Ook externe factoren hebben invloed zoals grote droogte (pompen bij sluizen) en hoge 

waterstanden (gemalen). 

  

4.4        Identificatie grootste verbruikers scope 1 en 2 

De grootste verbruikers van IenW  in 2017 zijn: 

 

 
 

De afgelopen jaren zijn diverse energiebeoordelingen uitgevoerd over het elektriciteits- en 

brandstofverbruik van IenW. Deze worden hieronder per categorie toegelicht. 
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4.4.1          Elektriciteitsverbruik Rijkswaterstaat 

Het elektriciteitsverbruik ten behoeve van het primaire proces van Rijkswaterstaat betreft de 

operatie van tunnels, sluizen, openbare verlichting etc. De hierbij betrokken categorieën vormen 

tezamen het grootste deel van de totale emissie-inventaris. Vanwege het belang van inzicht in het 

elektriciteitsverbruik, wordt dit verbruik voor het grootste deel dagelijks per kwartier gemonitord 

(zie Energiemeetplan in hoofdstuk 7). Dit geeft inzicht in de ontwikkelingen van het verbruik per 

categorie, zoals is weergegeven in onderstaande figuur. 

 

 
 

Figuur 6: Elektriciteitsverbruik RWS 

Uit deze figuur is af te lezen dat de categorie openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 

(OV/VRI) het grootste aandeel heeft in het totaalverbruik (233 TJ). Het betreft hier installaties die 

aangesloten zijn op de elektra-aansluitingen langs de wegen en wateren. In hoofdzaak gaat het hier 

om openbare verlichting, maar ook andere installaties zijn vertegenwoordigd, zoals VRI 

(verkeersregelinstallaties), DRIP (dynamische routeinformatie panelen), kastverwarming, gladheids-

meldingsystemen, camera’s etc. De focus voor energiebesparing ligt met name op openbare 

verlichting door het toepassen van nieuwe verlichtingsregimes indien mogelijk en het toepassen van 

ledverlichting. Het verbruik van OV/VRI is licht gedaald. Evenwel is nog niet alle potentie voor 

besparing gerealiseerd. De doelstelling op basis van het huidige energieakkoord uit 2013 is 20%  

reductie op de openbare verlichting in 2020 en 50% in 2030, ten opzichte van 2009. Bij alle 

wegvernieuwingen en -aanleg wordt al ledverlichting geïnstalleerd. Dat tempo is evenwel niet 

voldoende om in 2030 op de 50% te zitten. IenW zal daarom de komende jaren aanvullend 

onderzoek doen naar dimbare ledverlichting en de kennis over de bestaande armaturen 

completeren (115.000 lichtpunten) zodat vanaf 2022 een grootschalig programma kan starten 

gericht op volledige vervanging van alle oudere verlichting door dimbare led. In de Strategie IenW 

Energie- en Klimaatneutraal is als ambitie aangegeven dat in 2030 alle armaturen zijn omgebouwd 

naar led. Naast de overstap naar led leidt het 's nachts uitzetten van de verlichting tot een 

aanzienlijke reductie. Vanaf medio 2013 was het beleid dat circa 80% van de lichtpunten op het 

hoofdwegennet ’s nachts tussen 23:00 en 5:00 wordt uitgezet. Dit beleid is gedeeltelijk gerealiseerd 

en heeft tot eind 2017 een reductie gerealiseerd van circa 2.6 KTon/ jaar; volledige uitvoering zou 
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nog een reductie van circa 6.5 KTon/ jaar opleveren. Echter, per augustus 2018 is verdere uitvoering 

van het beleid bevroren al gevolg van uitspraken in het regeerakkoord. In 2019 wordt duidelijk wat 

het beleid voor verlichting op snelwegen ’s nachts er in het vervolg zal zijn. 

 

Het elektriciteitsverbruik van tunnels is substantieel en groeiende. Het gaat hier om energie-

intensieve objecten waarbij verlichting en ICT systemen 24/7 actief zijn. Bij individuele tunnels wordt 

energie bespaard, met name door plaatsing van ledverlichting. De Vlaketunnel was bijvoorbeeld de 

eerste volledig ledverlichte tunnel. Ook bij de Heinenoordtunnel is er door het gebruik van 

ledverlichting ongeveer 20% energie bespaard ten opzichte van de situatie met conventionele 

verlichting. Het aantal tunnels groeide van 16 in 2009 naar 26 in 2017. In 2017 is de Koning Willem-

Alexandertunnel in Maastricht geopend, met een jaarverbruik van 15 TJ. De Beneluxtunnel wist in 

2017 22% te besparen door ledverlichting en een betere instelling daarvan. Voornamelijk hierdoor 

bleef de stijging van het totale elektriciteitsverbruik van tunnels beperkt tot 11 TJ (8%). 

4.4.2          Energieverbruik kantoren 

Bij het totaalverbruik van kantoren is een afname waar te nemen in het energieverbruik. Belangrijke 

maatregelen die hieraan hebben bijgedragen zijn: 

· Het afstootprogramma van kantoren, mede door verdere toepassing van Het Nieuwe 

Werken. Een voorbeeld is de verhuizing medio 2017 van twee grote IenW-

hoofdkantoren (Plesmanweg en Koningskade) naar het nieuwe energie-efficiënte 

rijksverzamelkantoor aan de Rijnstraat 8; 

· Energiebesparende maatregelen zoals ledverlichting, zuinigere pc’s en de toepassing van 

warmtepompen. 

Ondanks een dalende trend is er nog voldoende potentie voor energiebesparing.   

Er zijn recent 15 energiescans uitgevoerd bij districtskantoren en verkeerscentrales. Hierbij is het 

huidige energielabel bepaald en is onderzocht hoe een beter energielabel gehaald kan worden. 

Daarnaast zijn maatregelen geïnventariseerd met een terugverdientijd binnen 5 jaar en zijn de 

maatregelen geïnventariseerd tussen 5 jaar en de levensduur van de installaties. Aan de hand 

hiervan wordt een pakket van maatregelen vastgesteld en uitgevoerd. In de loop van 2018 wordt 

hierover meer duidelijk.  

 

Voor een grotere groep gebouwen wordt de komende jaren vergelijkbare energiescans uitgevoerd 

als onderdeel van een nieuw afgesloten beheer- en onderhoudscontract. Het contract biedt 

bovendien mogelijkheden om deze maatregelen tevens te realiseren. 

4.4.3          Brandstofverbruik schepen (Rijksrederij) 

De Rijksrederij beheert zo’n 100 schepen voor verschillende departementen. Voor het 

brandstofverbruik van de Rijksrederij is een maandelijkse monitoringsystematiek opgezet waarmee 

gebunkerde brandstof per schip individueel in kaart wordt gebracht. Maatregelen om brandstof en 

CO₂-emissie te besparen worden dan ook  afgestemd op de uitkomsten van deze maandelijkse 

overzichten. Voorbeelden hiervan zijn: 

•                    Gebruik van biobrandstoffen. De zeegaande schepen vertegenwoordigen 

een relatief groot aandeel in de emissie. Daarom is in 2015 een pilot gestart voor 

het bijmengen van hoogwaardige biobrandstoffen (HVO) voor in eerste instantie 

drie zeegaande schepen. Deze pilot is in 2016 uitgebreid met negen extra 
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zeegaande schepen en in 2017 gecontinueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar 

verdere uitbreiding. Er wordt bijgemengd met hydrotreated vegetable oil (HVO), 

het bijmengpercentage is 30%. In 2018 blijft het aantal schepen dat vaart op 

HVO en het bijmengpercentage gelijk. Er is voor wat betreft het gebruik een 

samenhang met de ingebruikname van de hybride vaartuigen; als de batterij leeg 

is zal het schip verder varen op een mengsel van biobrandstof en reguliere 

brandstof.  

•                    Gebruik van walstroom. Ter voorkoming van dieselgebruik voor schepen 

zolang ze aan wal liggen, gaat het gebruik van walstroom meer worden 

gefaciliteerd. Omdat de hybride schepen die in gebruik genomen zijn en worden 

‘s avonds aan de wal hun batterij opladen zal het elektriciteitsverbruik 

toenemen; 

•                    Gedragsbeïnvloeding. Met het programma ‘voortvarend besparen’ wordt 

beoogd om het brandstofverbruik bij alle schepen te reduceren. Er wordt 

gezocht naar een nieuwe aanbieder voor de training voor schippers en 

stuurlieden omtrent ‘voortvarend besparen’. Naar verwachting gaat de nieuwe 

training medio 2019 van start;  

•                    New concept of operations4. Vooral oudere schepen zijn uit de vaart 

genomen. Daarnaast worden (moderne) schepen efficiënter en flexibeler (multi-

purpose) gebruikt. 

•                    Hull vanes. In het najaar van 2018 wordt onderzocht of de plaatsing van 

zogenaamde hull vanes (draagvleugels) onder schepen leiden tot een significante 

(10% of meer) besparing van brandstofkosten. Als dat het geval is wordt in 2019 

gestart met het plaatsen van hull vanes onder diverse schepen.  

 

 

In 2018 zal het eerste hybride schip in de vaart gaan. Het grootste deel van de dag kan het elektrisch 

varen en ’s avonds wordt het opgeladen met walstroom. Hiermee wordt zowel energie als de CO₂-
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uitstoot gereduceerd. Het gaat om drie elektrische schepen die binnenkort in de vaart genomen 

worden. Deze kunnen vijf uur autonoom elektrisch varen op batterijen. 

 

De trend van het verbruik door schepen is positief. Het besparingsbeeld is in de afgelopen jaren 

echter grillig en daarmee is de voorspellende waarde beperkt. Daarnaast kunnen de verbruiken erg 

fluctueren, bijvoorbeeld wanneer extra buitenlandse inzet is gewenst. De Rijksrederij blijft daarom 

inzetten op besparing en op gebruik van biobrandstoffen. Daarnaast wordt een verbeterde 

monitoring opgezet om beter te kunnen sturen op CO₂-verbruik en maatregelen.  

4.4.4          Brandstofverbruik wagenpark 

De uitstoot van het leasewagenpark wordt veroorzaakt door diesel- en benzineverbruik van de 

auto’s. Naast RWS draagt ook ILT significant bij aan de totale uitstoot van de leasewagens.  

Bij het wagenpark wordt de CO₂-emissie bepaald aan de hand van het aantal liters getankte diesel en 

benzine. Ten opzicht van 2016 is het energieverbruik in 2017 nagenoeg gelijk gebleven. Er is in het 

afgelopen jaar gestuurd op het verlagen van het aantal wagens (van 1948 naar 1874 wagens, 

peildatum 22-2-2018). In de toekomst zal het mogelijk zijn om wagens te delen tussen de 

ministeries, wat een kans geeft om het aantal wagens verder te reduceren. Het is momenteel 

onduidelijk in welke  mate IenW gebruik kan gaan maken van rijksbrede deelauto’s. De impact 

daarvan op ons verbruik is daarom vooralsnog onduidelijk.  focus voor besparing zal de komende 

jaren liggen op: 

● De mogelijkheid van elektrisch rijden; gericht op (op termijn) een wagenpark zonder 

emissies; 

● Houding en gedrag (Het Nieuwe Rijden); 

● Het voorkomen van reizen, bijvoorbeeld door een toenemend gebruik van 

videoconferencing en Het Nieuwe Werken. 

  

In de Green Deal elektrisch rijden heeft de rijksoverheid toegezegd dat in 2020 minimaal 20% van 

het eigen wagenpark zal bestaan uit elektrische auto’s (300 auto’s), naar verwachting beschikt IenW 

in 2020 over 500 elektrische auto’s. IenW in op het behalen van de doelstellingen van de Green Deal 

door: 

  

● In 2017 zijn 100 volledig elektrische auto’s aangeschaft ter vervanging van 

dieselauto’s die ingezet worden als poolauto. Doel voor 2018 is 105 nieuwe 

elektrische voertuigen ter vervanging van bestaande benzine- en dieselpoolauto's en 

persoonsgebonden auto's.  

● Samen te werken met andere wagenparkbeheerders binnen het Rijk en het 

Rijksvastgoedbedrijf door het kopen van elektrische auto’s én het realiseren van 

laadinfrastructuur (1 laadmogelijkheid per deelauto5). 

  

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. IenW kiest dan bij vervanging voor type auto's met minimale CO₂-uitstoot. 

                                                
5 De problematiek wordt complexer wanneer ook de persoonsgebonden auto’s worden vervangen (vanaf 2019/2020). 
Deze voertuigen hebben zowel een laadpaal thuis nodig als een (gedeeltelijke) laadvoorziening op het werk. Hiervoor is 
een bedrag gereserveerd. 
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Tabel 3: aantal voertuigen IenW per ‘brandstofsoort’ 

 

Het doel is om in 2020 minimaal 30% van het wagenpark van Rijkswaterstaat elektrisch te laten 

rijden. Dit gebeurt voornamelijk door vervanging bij einde levensduur van wagens. 

4.4.5          Vliegreizen 

De uitstoot als gevolg van vliegreizen heeft in verhouding met de totale uitstoot en met de uitstoot 

van het leasewagenpark een relatief groot aandeel, ten opzichte van gemiddelde 

(kantoor)organisaties. 

 

IenW stimuleert om zoveel mogelijk duurzaam te vliegen door: 

·      Zo min mogelijk te vliegen. Reizen korter dan 500 kilometer dienen per trein afgelegd te 

worden. Veel overleggen vinden plaats via een videoconferentie. Naar steden binnen Europa 

reizen werknemers zoveel mogelijk met de trein. Werknemers vliegen alleen als een 

treinreis onevenredig veel tijd zou kosten (te beoordelen door het bevoegd gezag). Daarbij 

wordt altijd afgewogen of het noodzakelijk is dat een medewerker die bijeenkomst of dat 

congres bijwoont. Als dat het geval is, gaat hij/zij in principe alleen. Intercontinentaal reizen 

medewerkers zoveel mogelijk met rechtstreekse verbindingen vanaf Schiphol; 

·      De uitstoot van iedere gevlogen kilometer te compenseren met Gold Standard certificaten. 

Van elke reis wordt de CO₂-uitstoot berekend waarna deze volledig gecompenseerd wordt 

via de ondersteuning van duurzame projecten; 

·      Tot in elk geval 2019 deel te nemen aan het KLM Corporate Biofuel Programma. Dit 

programma stelt organisaties in staat om een gedeelte van hun vluchten te verduurzamen 

door het gebruik van biokerosine. IenW doet hieraan mee voor een periode van drie jaar 

sinds eind 2016. In 2017 ging dit om 22% van de CO₂ uitstoot door vliegreizen. De 

verwachting is dat dit percentage, bij een gelijkblijvend aantal vliegkilometers, in 2018 gelijk 

blijft.  

  

In 2017 hebben werknemers van IenW 14,8 miljoen kilometer gevlogen. Dit komt overeen met circa 

1250 retourvluchten naar New York. Werknemers hebben in 2017 11% minder gevlogen dan in 

2016. De uitschieter in 2016 moet voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan het EU-

voorzitterschap gedurende de eerste helft van dat jaar. 
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De CO₂-uitstoot van vliegreizen is afgenomen met 30%. Dit is het resultaat van minder 

vliegkilometers én van het gebruik van biokerosine. 

 

IenW heeft geen concrete doelstelling om minder te vliegen, wel om zo duurzaam mogelijk te 

vliegen. Dat doet IenW door tot in ieder geval 2019 deel te nemen met EUR 200.00 per jaar aan het 

het KLM Corporate Biofuel Programma. Na 2019 zal IenW aansluiten bij de Rijksbrede toetreding tot 

het KLM CBP (bedrag/wijze van toetreding zal later worden vastgesteld) . En door gevlogen 

kilometers te blijven compenseren. 

Verduurzaming van de luchtvaart, en in het bijzonder het stimuleren van het gebruik van 

biobrandstoffen, is onderdeel van het regeerakkoord. Daarnaast is op 19 april 2018 de motie 

Paternotte (11407 31936-471) aangenomen. Hierin wordt de regering verzocht om alle Rijksonderdelen, 

net als IenW, te laten participeren in het KLM Corporate Biofuel Programme (CBP), om zo het 

gebruik van en onderzoek naar duurzame biobrandstof als transitiebrandstof voor de luchtvaart 

verder te stimuleren. De Tweede Kamer vindt het belangrijk dat de rijksoverheid zelf het goede 

voorbeeld geeft door hun vliegreizen te laten uitvoeren met duurzame biobrandstof. Dit past ook in 

het verduurzamen van het reisbeleid van de ministeries. Het doel voor 2018-2019 is dan ook dat de 

gehele Rijksoverheid toetreedt tot het KLM CBP om op deze wijze CO₂ te reduceren. De uitkomsten 

van dit proces zullen dan vervolgens ook gelden voor IenW. 

 

4.4.6          Verwarming 

De emissie uit verwarming wordt veroorzaakt door aardgasverbruik en afgenomen (stads)warmte. 

Hoewel RWS ook hier de grootste bijdrage levert, is het aandeel van de andere 

organisatieonderdelen relatief groter dan bij andere emissiecategoriën door het primaire proces van 

Rijkswaterstaat (tunnels, openbare verlichting, Rijksrederij etc.). 

4.4.7          Zakelijke kilometers 

De zakelijke kilometers hebben een relatief grote bijdrage aan de uitstoot. Dit speelt met name bij 

RWS en BSK. Deze bijdrage hangt samen met het feit dat  alleen in zeer specifieke gevallen lease-

auto’s worden verstrekt, conform het Vervoersplan, en kilometers met privé-auto’s zodoende 

(onder voorwaarden) kunnen worden gedeclareerd. Onderzocht wordt hoe deze kilometers kunnen 

worden verminderd.  

4.4.8          Reductiepotentieel ILT, PBL en KNMI 

De organisatieonderdelen ILT, PBL en KNMI zijn betrokken bij de CO₂-Prestatieladder en kijken  waar 

zij specifieke kansen hebben voor reductie. Zij zijn veelal afhankelijk zijn van Concern 

Dienstverleners (Rijksvastgoedbedrijf, Facilitair Management Haaglanden, RWS Wagenparkbeheer, 

etc.) en hebben niet veel directe invloed op de CO₂-reductie. Toch hebben zij 

duurzaamheidscoördinatoren en projectgroepen die eigen duurzaamheidsplannen opstellen met 

concrete CO₂-reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen. Mobiliteit is de grootste bron 

van CO₂--uitstoot bij deze organisatieonderdelen. 

  

In 2017 heeft de ILT 1,9 kiloton CO₂ uitgestoten. De grootste bronnen van uitstoot bij de ILT zijn: 

Leasewagenpark (54%), vliegreizen (28%) en verwarmen (9%). 
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In 2017 heeft het KNMI 1,1 kiloton CO₂ uitgestoten. De grootste bronnen van uitstoot bij de KNMI 

zijn: Vliegreizen (39%), verwarmen (37%) en elektriciteit primair proces (niet zijnde gebouwen, 16%). 

Bedrijfsauto’s en OV dragen verder bij aan de uitstoot in relatie tot mobiliteit. Het relatief grote 

aandeel van verwarming wordt veroorzaakt door het feit dat de elektriciteitsvoorziening van het 

gebouw volledig groen is.  

  

In 2017 heeft PBL 503 ton CO₂ uitgestoten. De grootste bronnen van uitstoot bij de PBL zijn: 

Vliegreizen (91%), verwarmen (1%) en OV (7%). 

4.5        Conclusie van de Energiebeoordeling 

De volgende conclusies komen naar voren uit de energiebeoordeling: 

● Het totale elektriciteitsverbruik van IenW vormt het grootste deel van de totale 

emissie-inventaris. Opvallend is het grote aandeel van openbare verlichting en 

tunnels (en als geen groene stroom zou worden ingekocht kantoren); 

● Bij de Rijksrederij is sprake van een dalende trend door o.a. een efficiëntere inzet 

van schepen. Echter, de verbruiken kunnen erg fluctueren, bijvoorbeeld wanneer 

extra buitenlandse inzet is gewenst. Aandacht voor besparingsmaatregelen blijft 

daarom van belang; 

● Het verbruik door het eigen wagenpark is redelijk constant; 

● Het aantal vliegtuigkilometers is afgenomen. 

4.6        Reductiepotentieel 

Het reductiepotentieel voor geheel IenW is het meest effectief te behalen door middel van: 

● Het besparen op elektriciteitsverbruik door openbare verlichting en tunnels, 

bijvoorbeeld door toepassing van ledverlichting; 

● Verdere toepassing van energiemanagement om op die manier directer te sturen bij 

afwijkende energieverbruiken door het beschikbaar maken van een energie- en CO₂-

dashboard en automatische rapportages voor individuele objecten; 

● Het wagenpark verder elektrificeren; 

● Het reduceren van het aantal wagens en een meer flexibele (rijksbrede) inzet; 

● Efficiënter gebruik van kantoren (Het Nieuwe Werken) en centrale locaties dichtbij 

OV; 

● Het voorkomen van reizen indien mogelijk (Het Nieuwe Werken, 

videoconferencing); 

● Een “new concept of operations” bij de Rijksrederij voor een efficiëntere inzet van 

schepen; 

● Het bijmengen van hoogwaardige biobrandstof bij de zeegaande schepen. Dit geeft 

geen energiebesparing, maar wel een reductie van de CO₂-emissie; 

● Het gebruik van zuinigere motoren en/of alternatieve brandstofvoorziening bij 

schepen; 

● Het opwekken van duurzame energie op eigen areaal voor eigen gebruik, op korte 

termijn aangevuld met de inkoop van duurzame energie. 
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5         CO₂-Reductieplan scope 1 en 2: doelstelling en maatregelen 

In het CO₂-reductieplan dient een kwantitatieve doelstelling inclusief doeljaar en referentiejaar 

geformuleerd te worden, waarbij het effect op scope 1 en scope 2 apart wordt benoemd. De 

maatregelen die de doelstelling moeten realiseren zijn concreet gemaakt met een tijdspad, 

verantwoordelijken, middelen en KPI’s. In dit CO₂-managementplan worden de belangrijkste 

maatregelen benoemd; intern wordt daarnaast een uitgebreid document met maatregelen en meer 

gedetailleerde informatie gehanteerd. Vanuit de evaluatie van de voortgang van CO₂-reductie in de 

halfjaarlijkse voortgangsrapportages wordt ieder jaar de doelstelling geëvalueerd en waar nodig of 

wenselijk bijgesteld. 

5.1        CO₂-doelstellingen 

De Bestuursraad (BSR) van IenW heeft eind november 2017 besloten het CO₂-reductiedoel voor 

2020 op te hogen naar minimaal 30% met het streven naar 40% via structurele besparingen ten 

opzichte van 2009 voor de totale eigen bedrijfsvoering (scope 1 en 2). 5% wordt daarvan 

gerealiseerd binnen scope 1 en de resterende 25-35% binnen scope 2 (opgeteld 30-40%). 

  

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.  

 

De Bestuursraad van IenW heeft in juni 2018 de Strategie IenW Energie- en klimaatneutraal 2030 

vastgesteld. IenW is energie- en klimaatneutraal in 2030 voor het eigen energieverbruik (elektriciteit 

en brandstoffen). Dat wil zeggen: 

 De hoeveelheid energie die IenW verbruikt is gelijk aan de hoeveelheid hernieuwbare 

energie opgewekt op het eigen areaal t.b.v. dit eigen verbruik (energieneutraal). 

 De CO2-uitstoot als gevolg van ons elektriciteits- en brandstofverbruik is per saldo tot nul 

teruggebracht (klimaatneutraal). 

De reductiedoelstellingen voor 2020 zijn onderdeel van deze strategie.   

 

5.2        Kwantificering van de (resterende) reductieopgave 

Aangezien het doel van 30% in 2017 is gehaald, bestaat de resterende hoeveelheid te reduceren 

CO₂-uitstoot uit de toename van de uitstoot door groei van het areaal, met name door grote 

aanlegprojecten. Voor een hanteerbare doelstelling wordt de relatieve reductiedoelstelling van 30% 

vertaald naar een (resterende) absolute hoeveelheid te reduceren CO₂-uitstoot van 10 kton tussen 

2018 en 2020.Het huidige reductiepercentage is als volgt opgebouwd: directe emissies (scope 1) 

51,7 kiloton minder (6% ten opzichte van 2009) en indirecte emissies (scope 2) 66,9 kiloton minder 

(26% ten opzichte van 2009).   
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5.3        CO₂-reductieplan 

5.3.1          Stand van zaken medio 2018 

Ter invulling van de reductiedoelstelling voor scope 1 en 2 zijn in de afgelopen jaren reeds diverse 

reductiemaatregelen getroffen. Voor een deel hebben deze maatregelen al een zichtbaar effect op 

de CO₂-emissie, voor een deel zijn ze geprogrammeerd en moeten ze nog worden uitgevoerd en 

voor een deel moet er blijvend actie op worden ondernomen om het reductie-effect te behouden 

(denk aan de inkoop van groene stroom en biodiesel). 

  

Omdat IenW-breed volgens de CO₂PL-systematiek op maatregelen wordt gestuurd, wordt een lijst 

met uitgevoerde, geprogrammeerde en kansrijke maatregelen  bijgehouden. Deze lijst (zie een 

samenvatting hiervan in 5.5.3)  is opgesteld op basis van o.a. de energiebesparingsplannen van de 

verschillende onderdelen binnen IenW. 

De reductie werd tot nu toe grotendeels bereikt door voortzetting en uitbreiding van de inkoop van 

groene energie, te weten GVO’s van Nederlandse bodem voor elektriciteit en biobrandstof als 

vervanging voor diesel in de Rijksvloot. Per 2018 wordt aan grijze stroom meer CO₂ toegekend dan in 

vorige jaren vanwege meer inzet van kolencentrales. Om dit te compenseren koopt IenW extra 

groene stroom met Nederlandse oorsprong in. De overige reductie wordt geleverd door 

energiebesparing, opwekking van groene stroom op eigen areaal (start naar verwachting in 2019) en 

het elektrificeren van het wagenpark.  

 

5.3.2          Reductiestrategie komende jaren 

De reductiestrategie voor de komende jaren is uitgewerkt in scenario’s met maatregelenpakketten 

voor het halen van de doelstelling energieneutrale netwerken 2030. In 2018 en 2019 worden keuzes 

gemaakt in deze scenario’s en maatregelpakketten. Hieronder wordt een selectie weergegeven van 

hetgeen waartoe al besloten is. 

De strategie richt zich met name op technische maatregelen binnen de organisatiegrenzen van 

Rijkswaterstaat. Daarnaast wordt het beleid doorgetrokken om bij de aanschaf van directieauto’s 

naar hybride en elektrisch te gaan. Momenteel bestaat het gehele wagenpark (ingezet ten behoeve 

van  bewindspersonen en TMG-leden) volledig uit plug-in hybride voertuigen. Het voornemen is om 

voor eind 2018 tenminste  één (wellicht twee) hybride voertuigen te vervangen door zero-emissie 

voertuig(en). Bij vervanging (na een inzet van twee jaar) zal per voertuig bekeken worden of er (bij 

voorkeur) een zero-emissie voertuig ingezet kan worden . 

 

Ook worden vliegreizen kritisch bekeken. Bovendien wordt vanuit het programma Duurzaam IenW, 

in samenspraak met medewerkers, gezocht naar een enthousiasmerende maatregel die de 

dagelijkse praktijk van medewerkers treft. Betrokkenheid bij de CO₂-ambitie van de organisatie staat 

hierbij voorop; de relatieve bijdrage  aan het CO₂-doel zal naar verwachting gering zijn. 

  

Voor het grootste deel van de reductieopgave, nl. binnen de grenzen van RWS, geldt dat 

energieopwekking op eigen areaal en energiebesparende maatregelen een steeds grotere rol gaan 

spelen. De inkoop van groene stroom en energie (wel CO₂-reductie, maar geen bijdrage aan 

energieneutraliteit) kan daarmee op de langere termijn worden afgebouwd. Hiermee wordt gekoerst 

op een hogere ambitie dan de 30% CO₂-reductie in 2020, namelijk energieneutrale netwerken in 

2030. Zie het volgende figuur: 
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Figuur 7: Ambitie voor energieneutrale netwerken 

  

5.3.3          Maatregelen 2019-2020 

In de onderstaande tabel is het reductiepotentieel voor scope 1 en 2 tot 2020 opgenomen.    
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Energiebesparing           

 Huisvesting 6.5       4 

 
 

Gebouwen in beheer van RVB 1.7         

   Gebouwen in eigen beheer RWS 4.8 0.1 1 (2023) 3 (2030) 5 

 Vervoer 18.9         

 
 

Leasewagenpark 10.5 0.6 3,7  (2023) 9.1 (2030) 6 

 
 

Zakelijke dienstreizen           

 
 

Vliegreizen 3.4   - - 7 

 
 

Prive auto's en OV 5.0   - - 8 

 
Rijksrederij 34.5         

  
Energiezuinige schepen     7.0 (2021) - 

9 

  
Hull vanes   1.3 2.5 (2021) 2.5 (2021) 

 Netwerken 59.2       10 

  
OVL/ VRI - vervanging door LED; 's nachts 
dimmen of doven 

22.4 0.9 1.6 (2021) 19.1 (2030) 11 

  
Tunnels 14.6 0.7 0.8 (2022) 4.6 (2030) 

12 

 
  

Overig (sluizen, stuwen, pompen, gemalen, 
bruggen, dammen) 

22.2 1.8 3.0 (2022) - 

  TOTAAL 119.1 5.4 17.4 38.3   

  
      Energie van eigen areaal           

 
Zon (Afsluitdijk, daken, knooppunten, 
geluidsschermen) 

  0.5 9.9 (2022)   13 
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Wind (Maasvlakte 2)     210.9 (2023) 210.9 (2023) 

 Waterkracht   1.3 1.3 (2018)   

  TOTAAL   1.8 222.1 210.9   

        Inkoop van groene energie           

 
Inkoop GVO's (uitgedrukt in KTon CO2) 50.8         

 
 

door RWS 34.7 16.2   52.6 (2021) 
14 

 
 

door RVB tbv huisvesting I&M 16.1       

  
Rijksrederij bijmengen van HVO (uitgedrukt in 
KTon CO2) 

4.4     4.4 (2030) 15 

 

Tabel 4: Geprogrammeerde reducties in 2020 en in de periode na 2020, en de ambitie tot 2030.  

Eenheid: KTon CO2/ jaar 

 

Opmerkingen bij de tabel: 

1. Maatregelen die begin 2020 zijn gerealiseerd, dragen nog bij aan de reductiedoelstelling in 

2020. Geprogrammeerd betekent: financiering beschikbaar. 

2. Reductie door maatregelen waarvan de programmering (vrij) zeker is. Jaartal tussen haken is 

het jaar waarin de maatregel (volgens planning) geheel is geïmplementeerd. 

3. Bron: Strategie IenW Energie- en klimaatneutraal, juli 2018. Jaartal tussen haken is het jaar 

waarin de maatregel (volgens planning) geheel is geïmplementeerd. 

4. De hier gepresenteerde gegevens hebben betrekking op verwarming o.b.v. fossiele energie.  

Alle gebouwen ontvangen groene stroom (via inkoop van GVO's), met als gevolg dat de 

emissie t.g.v. elektriciteit gelijk is aan nul. Een besparing op elektriciteit leidt daarom niet tot 

een reductie van de CO₂-emissie. De inkoop van GVO's voor de Rijkskantoren, waaronder het 

KNMI vindt plaats door het RVB; de inkoop van GVO's voor de gebouwen in beheer van RWS 

vindt plaats door IenW.   

5. In de periode tot 2030 worden alle 140 RWS-gebouwen in beheer van RWS (o.a. districts- en 

steunpuntkantoren, verkeerscentrales en bedieningsgebouwen) naar energielabel A 

gebracht, met een totale CO₂- reductie van 3.000 ton per jaar. Deze 140 gebouwen moeten 

in 2023 naar minimaal label C zijn gebracht (wettelijke verplichting). Een voorzichtige 

schatting van de hiermee gerealiseerde reductie is 1/3 van 3000 ton = 1000 ton.  

Op basis van een uit te voeren energiescan in 2019 wordt in kaart gebracht welke 

maatregelen per gebouw nodig zijn om naar label C en A te gaan. Tot 2020 zullen circa 5 van 

deze 140 RWS-gebouwen een flinke renovatie ondergaan (5 steunpunten). Bij deze 

renovatie wordt meteen gezorgd dat deze 5 gebouwen naar label A gaan; dat zorgt voor een 

CO2- reductie van ruim 100 ton (0,1 kTon) per jaar (berekening: 5/140 gebouwen* 3000 ton 

= 107 100 ton). 

6. Begin 2018 was circa 5% van het wagenpark elektrisch; begin 2020 zal dit circa 15% zijn. De 

reductie wordt veroorzaakt door de grotere energie-efficiëntie van elektrische auto's ten 

opzichte van conventionele auto's; daarnaast wordt de stroom vergroend door een extra 

inkoop van GVO's. Daarnaast wordt een programma uitgevoerd van minder en zuinig rijden; 

dit leidt tot een reductie van circa 0.7 KTon/ jaar in 2021. 

7. IenW heeft geen concrete doelstelling om minder te vliegen, wel om zo duurzaam mogelijk 

te vliegen. Dat doet IenW door tot in ieder geval 2019 deel te nemen met EUR 200,000  per 

jaar aan het KLM Corporate Biofuel Programma. Na 2019 zal IenW aansluiten bij de 

Rijksbrede toetreding tot het KLM CBP. 
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8. In de Actieagenda Corporate Duurzaam I&W is opgenomen dat DGB en DGMI werken aan 

een voorstel Duurzame Mobiliteit met als doel CO₂-reductie en het internaliseren binnen het 

departement.  RWS voert een aparte verkenning uit naar de vervoersmobiliteit (zakelijke 

dienstreizen en woon-werk verkeer) binnen de eigen dienst. I.v.m. onder meer 

arbeidsrechtelijke consequenties, is het resultaat moeilijk te voorspellen.  

9. In de periode 2018 - 2022 worden 14 schepen vervangen door nieuwe, duurzame schepen. 

Eind 2018 wordt het eerste schip opgeleverd; in 2019 5; in 2020 4; en na 2020 nog 4 

schepen. De emissie van deze schepen is lager door een combinatie van elektrificering 

(hybride voortstuwing, extra batterij pakketten voor de opslag van walstroom) en besparing 

(optimale rompvorm, een gladder onderwaterschip, terugwinnen van restwarmte). Bij de 

aanname dat het elektriciteitsgebruik wordt vergroend (via GVO's of energie van eigen 

areaal), en bij het huidige niveau van inzet leidt dit tot een reductie van circa 7.0 KTon/jaar. 

De nieuwe schepen hebben een proeftijd van enkele maanden waarin de te vervangen 

schepen nog in bedrijf zijn, met als gevolg dat de emissiereductie waarschijnlijk pas na 2020 

optreedt. Op te handhaven schepen worden waarschijnlijk hull-vanes gemonteerd. De 

werking van hull-vanes wordt voorjaar 2019 geverifieerd, waarna de bestaande schepen bij 

een volgende onderhoudsbeurt worden aangepast. Financiering wordt geregeld via de 

Duurzaamheidsversneller. Naar verwachting wordt de helft van de schepen in 2019 

omgebouwd; de tweede helft in 2020. 

10. In 2017 is een deel van de door IenW ingekochte GVO's toebedeeld aan de netwerken. Het 

gaat om 57 GWh, hetgeen overeenkomt met 34% van het elektriciteitsgebruik in de 

netwerken en een reductie van 30.0 KTon CO₂. 

11. Het energiegebruik door OVL/ VRI komt voor circa 65% op conto van de openbare 

verlichting. In oktober 2016 heeft het bestuur het besluit genomen om voortaan bij 

nieuwbouw en onderhoud waarbij armaturen worden vervangen, alleen ledarmaturen toe 

te passen. In de Strategie IenW Energie- en Klimaatneutraal is als ambitie aangegeven dat in 

2030 alle armaturen zijn omgebouwd naar led.  

Naast de overstap naar led leidt het 's nachts uitzetten van de verlichting tot een aanzienlijke 

reductie. Vanaf medio 2013 was het beleid dat circa 80% van de lichtpunten op het 

hoofdwegennet ’s nachts tussen 23:00 en 5:00 wordt uitgezet. Dit beleid is gedeeltelijk 

gerealiseerd en heeft tot eind 2017 een reductie gerealiseerd van circa 2.6 KTon/ jaar; 

volledige uitvoering zou nog een reductie van circa 6.5 KTon/ jaar opleveren. Echter, per 

augustus 2018 is verdere uitvoering van het beleid bevroren en wordt mogelijk zelfs 

teruggedraaid. In de tabel is aangenomen dat het beleid wordt bevroren. 

12. Gegevens uit de Energiebesparingsplannen van regionale onderdelen van RWS. 

13. Naar verwachting kan vanaf januari 2023 een deel van de groene stroom van windpark 

Maasvlakte II worden ingekocht en de inkoop van GVO's van buiten komen te vervallen. 

14. Door de inkoop in 2017 van 66  GWh aan GVO's door I&W is een emissie van 34.7 KTon CO2 

vermeden. Hiervan is 4.7 KTon toebedeeld aan de gebouwen in beheer van RWS (zie opm 4) 

en 30.0 KTon aan de netwerken (zie opm 10). Voor de jaren 2018 - 2020 koopt I&W 

wederom 66 GWh aan GVO's per jaar in plus tenminste 25 GWh aan GVO's per jaar extra ter 

compensatie van een hogere emissiefactor, verwachte areaalgroei en de groeiende 

enervoorziening voor elektrische auto's van IenW.  

Naar verwachting kan vanaf januari 2023 een deel van de groene stroom van windpark 
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Maasvlakte II worden ingekocht en de inkoop van GVO's van buiten komen te vervallen. 

15. Door de inkoop in 2017 van 1385 m3 zuivere HVO (4616 m3 B30) is een reductie van 4.4 

KTon CO₂  gerealiseerd.  Voor de jaren 2018 en verder is nog geen uitbreiding van de inzet 

van HVO geprogrammeerd. In de 'Strategie I&W Energie- en klimaatneutraal' wordt 

aangenomen dat de inzet van HVO gelijk blijft aan het niveau in 2017. 
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6         CO₂-Reductieplan scope 3: doelstelling en maatregelen 

Conform de eisen dienen in het CO₂-reductieplan voor scope 3 tenminste twee kwantitatieve 

doelstellingen inclusief doeljaar en referentiejaar geformuleerd te worden voor materiaalstromen. 

De aanpak voor realisatie van deze doelstellingen maakt onderdeel uit van bestaande programma’s. 

In dit CO₂-managementplan wordt de aanpak op hoofdlijnen geschetst. Verder zullen vanaf nu bij de 

evaluatie van de voortgang van CO₂-reductie ieder jaar deze doelstellingen worden meegenomen en 

waar nodig of wenselijk bijgesteld. Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd over de voortgang op de 

doelstellingen in de Voortgangsrapportages. 

6.1        CO₂-doelstellingen scope 3 

IenW streeft naar klimaatneutraliteit in haar opdrachten. Dit wordt geoperationaliseerd door middel 

van sturing binnen de ketens waarin we opereren. In november 2017 zijn daartoe in de Bestuursraad 

de volgende doelstellingen vastgesteld, op basis van de rangorde van meest materiële emissies en 

de ketenanalyses (zie paragraaf 3.3) : 

1. Doelstelling voor materiaalketen asfalt (positie één in de rangorde):  

20% CO₂-reductie per eenheid (m2) asfalt in alle asfalt aanleg en onderhoud projecten van 

RWS in 2025 ten opzichte van 2017  

Dit sluit aan op de inkoopstrategie en de Asfaltimpuls);  

2. Doelstelling voor inzet materieel droog grondverzet (positie twee in de rangorde):  

10% CO₂-reductie in 2020 ten opzichte van 2016 door mobiele werktuigen realiseren in tenminste 

5 projecten van RWS , waarbij de inzet van schonere brandstoffen / materieel kunnen worden 

meegewogen.  

Dit is conform de doelstelling van de Green Deal Het Nieuwe Draaien en aansluitend op 

inkoopstrategie) 

6.2        Voortgang 

Om daadwerkelijk CO₂-reductie  te kunnen rapporteren dient het eerst het proces van monitoring 

goed ingeregeld te worden. Hieraan wordt nog gewerkt. In de volgende paragrafen wordt de stand 

van zaken daarom vooralsnog kwalitatief weergegeven. 

 

6.2.1          Asfalt 

Binnen de materiaalstroom asfalt zijn een aantal stappen gezet op weg naar het gestelde 

reductiedoel. Voordat daadwerkelijk reductie in kwantitatieve zin gerapporteerd kan worden is het 

van belang om een referentiesituatie te kwantificeren én een goede monitoring in te richten die de 

emissies en dus ook de emissiereductie in kaart kan brengen.  

 

Reductie 

In opdracht van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat zijn in 2017 de milieuprofielen van de 17 

meest toegepaste asfaltmengsels vastgesteld door TNO. Met behulp van deze milieuprofielen 

bepaalt Rijkswaterstaat de referentie voor de CO₂ -uitstoot.  
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Binnen grote onderhoudscontracten wordt nu gestimuleerd om ten opzichte van die referentie 

duurzamere mengsels aan te bieden met behulp van EMVI-BPKV. In najaar 2018 worden de eerste 

resultaten bekend.  

 

Tegelijkertijd is er binnen Rijkswaterstaat vanuit het marktbeleid een Position Paper Asfalt tot stand 

gekomen, waarin geconstateerd wordt dat aanpassingen in het marktbeleid op het gebied van Asfalt 

wenselijk zijn: de kwaliteit (levensduur, duurzaamheid en circulariteit) moet omhoog en we willen in 

de toekomst kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelen. Daar waar deze conclusies leiden tot 

een versnelling van de aanpak zal dit een positieve uitwerking hebben op het reductiedoel voor de 

materiaalstroom asfalt in het CO2-managementplan. 

 

Monitoring 

Hiertoe is door SQ Consult een onderzoek gedaan en een notitie opgesteld die de methodiek 

beschrijft om deze monitoring te effectueren. Als vervolg op de notitie is een aantal pilots gestart 

waarin de methodiek wordt beproefd en eerste stappen worden gezet om de monitoring te 

operationaliseren. 

 

Materieel Droog Grondverzet 

Ook met betrekking tot het reductiedoel rond materieel is voortgang te melden. De aanpak komt 

grotendeels voort uit de memo “CO2-prestatieladder aan Stuurgroep Duurzaam Aanleg en 

Onderhoud (dd. 29 juni 2017)” en houdt in: 

1. In 2018 vastleggen referentiesituatie en vastleggen registratiemethodiek op basis van 

voorstel vanuit de bouwbedrijven. 

2. Brandstofbesparing gemeten op basis van handling van 1 m3 grond/ zand. 

3. In de VSE (Vraagspecificatie Eisendeel) worden maximale MKI-waarden opgenomen. 

4. In de aanloop wordt MKI als eis geïntroduceerd en door middel van BPKV wordt de markt bij 

een beperkt aantal projecten uitgedaagd. 

5. De eis wordt periodiek en op basis van BPKV-resultaten aangescherpt. 

 

 

Reductie 

Eén van de maatregelen is de inzet van elektrische mobiele werktuigen, een maatregel die de 

beoogde emissiereductie een stuk dichterbij brengt en direct financieel voordeel oplevert.  

Rond dit onderwerp is Rijkswaterstaat gestart met het organiseren van een aantal bijeenkomsten, 

waarin zowel overheid, markt als maatschappelijke organisaties hun opwachting maken.  

Na een succesvolle bijeenkomst op 29 juni is de wens uitgesproken om snel te komen tot een 

concrete invulling van een Roadmap en een bijbehorende challenges.  

 

Voorts is er is een voorlopige projectselectie gemaakt om de doelstellingen rond de inzet van 

materieel op te projecteren. Met vijf projecten zijn de eerste contacten gelegd. GPO en PPO 

bereiden besluitvorming voor om de projectenselectie definitief te maken.  

Met deze projecten wordt vervolgens overlegd wat de mogelijkheden zijn om lopende contracten 

open te breken om daar extra werkzaamheden aan toe te voegen m.b.t. referentiebepaling en 

monitoring. 

 

https://www.dropbox.com/s/o5s9q70a2w4oltf/Notitie%20monitoring%20trede%204%20v1.0_def.docx?dl=0
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Monitoring 

De methodiek van referentiebepaling en wijze van monitoring is opgesteld in het eerder genoemde 

rapport van SQ Consult. Vastgesteld is dat er een nuanceverschil zit in het reductiedoel zoals 

beschreven in het CO2-Managementplan enerzijds en in de beschrijving zoals opgenomen in de 

memo aan de Stuurgroep Duurzaam Aanleg en Onderhoud: Het CO2-Managementplan beschrijft als 

enige een referentiejaar 2016. Dit houdt in dat bij de geselecteerde projecten niet alleen een 

projectreferentie dient te worden bepaald, maar ook moet worden nagegaan wat de referentie zou 

zijn geweest indien het project in 2016 zou zijn gestart. De aanname is dat dit niet op kwantitatieve 

wijze kan. Daarom zal dit op kwalitatieve wijze worden uitgevraagd, waarbij wordt aangehaakt op 

een enquête die vanuit de Green Deal Het Nieuwe Draaien wordt voorbereid onder ca. 100 GWW-

bedrijven. De uitvoering ervan ligt bij TNO. 

6.3        Doorkijk 

Asfalt 

De Asfalt-Impuls is een keteninitiatief dat moet gaan zorgen voor afstemming tussen de vele 

initiatieven én voor een versnelling van innovaties en is daarom een belangrijk hulpmiddel voor 

verduurzamingvan dit deel van onze keten. Aan de inhoud en organisatie van het programma Asfalt-

Impuls wordt gewerkt door alle partners in de asfaltketen, waarbij Rijkswaterstaat fungeert als 

coördinator. Er is een voorlopig programma met als doelstelling: ‘Verdubbeling gemiddelde 

levensduur van asfaltwegen, halvering spreiding in levensduur, halvering CO₂-productie, tegen 

gelijke of lagere kosten.’  

De ketenpartners achten deze CO₂-doelstelling voor asfalt sectorbreed haalbaar.  

 

Beton 

De materiaalketen beton kan mogelijk worden toegevoegd aan de scope van de CO₂-Prestatieladder 

nu het Betonakkoord is getekend. Een verkenning hiertoe start in het najaar van 2018. 

 

Nat grondverzet 

De doelstelling gericht op droog grondverzet kan naar verwachting eveneens snel worden verbreed 

naar een materieel doelstelling voor nat grondverzet. Hiervoor loopt reeds een aantal verkenningen 

in het kader van de Green Deal Scheepvaart, het contract kustlijnzorg en de Dutch Coastline 

Challenge. 

Een Green Deal Maritiem is in de maak, waarmee een ambitie vastgesteld gaat worden (tot 2024). 

RWS is in gesprek met de Vereniging van Waterbouwers over handhaving en monitoring. Dit 

ondersteunt op korte termijn de besluitvorming rondom verduurzamen baggerwerken en 

kustlijnzorg. Via het spoor innovaties in de Kustlijnzorg wil RWS voor de langere termijn op zoek naar 

duurzamere technieken dan nu in onze baggerwerken worden gebruikt. De procedure die gebruikt 

gaat worden om deze ideeën tot ontwikkeling te laten komen is de aanbestedingsprocedure 

“innovatiepartnerschap”.  

Via het spoor van de Dutch Coastline Challenge wordt onderzocht of de huidige wijze van omgaan 

met de kust houdbaar is op langere termijn, dan wel of veranderingen in de keten van het 

kustbeheer van Nederland nodig zijn om te komen tot duurzamere oplossingen (denk aan 

multifunctioneel gebruik, energietransitie). Onder het Deltaprogramma tot slot loopt een groot 
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onderzoekstraject (Kustgenese 2.0), dat uiteindelijk nieuw beleid moet opleveren voor het 

onderhouden van de Nederlandse kust, waarbij ook duurzaamheid kan worden meegewogen. 

6.4        CO₂-reductieplan scope 3 

In deze fase van implementatie 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-speerpunten op het gebied van Energie en Klimaat,  Circulaire Economie en 

Duurzame Gebiedsontwikkeling.  

  

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. Hier zal in de voorbereiding op de certificering  

niveau 5 meer expliciet aandacht voor komen in het CO₂-reductieplan, evenals voor de 

verduurzaming van het proces MIRT. 

6.4.1          Proces Aanleg en Onderhoud 

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 fasen 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 worden de vroege fasen van een project uitgevoerd. 

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. Zo staat Rijkswaterstaat 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. Er wordt een team ingesteld , dat verantwoordelijk wordt voor 

monitoring op onder andere duurzaamheid van deze opgave. De verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering (en planvorming) blijft in de lijn. Eind 2018 worden afspraken gemaakt over de inrichting 

van dit team en de monitoringsverantwoordelijkheden. 

 

6.4.2          Aanpak Duurzaam Aanleg en Onderhoud 

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 
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programma Duurzaam Aanleg en Onderhoud zet daarbij onder meer in op het terugdringen van de 

netto energiebehoefte en de emissie van broeikasgassen in projecten. Binnen projectscopes wordt 

gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van energiebesparende maatregelen en het 

opwekken van hernieuwbare energie enerzijds en voor het bevorderen van het gebruik van 

materialen met een lage CO₂-footprint anderzijds. 

Daarbij zijn de volgende generieke doelen gedefinieerd voor alle aanleg en onderhoud projecten: 

● 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 met ambitie energieneutraliteit; 

● Projecten monitoren tijdens de realisatiefase: 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 6.3.;  

● Kaderstellende documenten zoals basisspecificaties, object beheer regimes 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 is van zijn rol in het verder 

terugdringen van energiegebruik. 

6.4.3          Programma aansturing en middelen 

Binnen GPO is de Directeur Techniek en Technisch Management (T&TM ) verantwoordelijk voor het 

programma. Het GPO Directieteam wil in de aansturing van het programma de thema’s 

duurzaamheid en innovatie waar mogelijk slim koppelen. Daarom is binnen het managementteam 

T&TM het afdelingshoofd van Waterbouw en Ecotechniek (WET) en binnen het managementteam 

Inkoop- en Contractmanagement (I&CM) is het afdelingshoofd van Markt & Inkoop verantwoordelijk 

voor het programma. Bij 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 verantwoordt 

via de landelijke taken trimesterrapportages. Voor de jaren 2019 tot en met 2020 wordt een 

vergelijkbare behoefte van capaciteit en middelen voorzien. 

  

De certificering vraagt ondermeer intensievere monitoring, waarvoor extra mankracht nodig is bij 

GPO en PPO. Hiervoor is in 2017/2018 capaciteit vanuit de SLA duurzaamheid beschikbaar gesteld 

aan het programma duurzaam inkopen.  WVL stelt tevens in 2017/2018 capaciteit beschikbaar voor 

een met GPO afgestemd Plan van Aanpak monitoring. Voor de periode 2019/2021 zal capaciteit 

hiervoor naar verwachting opnieuw via de SLA worden gedekt. 

6.5        Kwantificering en monitoring reductie scope 3 

Kwantificering van bovengenoemde CO₂-reductie doelstellingen (opgave en realisatie, paragraaf 6.1) 

vindt plaats op basis van MKI-waarden (en een bijbehorende berekening van het CO₂-emissie deel in 
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de MKI op basis van DuboCalc). In de normen en richtlijnen die IenW hanteert worden maximale 

MKI-waarden opgenomen. Daarbij wordt de volgende lijn gevolgd: 

● In de aanloop van elk project wordt een MKI-waarde als eis geïntroduceerd; 

● Middels EMVI-BPKV criteria bij aanbestedingen wordt de markt verder uitgedaagd; 

● De eis wordt periodiek en op basis van BPKV resultaten en technische ontwikkelingen in 

afstemming met de markt aangescherpt. 

 

Om die reden wordt de MKI-methodiek tevens gebruikt om de CO₂-prestatie van projecten te 

monitoren. Half 2018 is hiermee gestart voor asfalt en droog grondverzet. 

 

De monitoring op MKI-waarden die tot nog toe is uitgevoerd is in onderstaande grafiek  

weergegeven. 

 

 
 

Figuur 8: Aanbesteden met DuboCalc 2010 – 2018, percentage van aangeboden MKI-waarden 

gegunde projecten (RWS, 2018). 

  

In de figuur staat weergegeven hoe in de loopt van de tijd bij projecten van GPO de door de winnene 

marktpartijen aangeboden MKI-waarde zich verhoudt tot de vooraf door RWS gestelde bovengrens. 

Uit de figuur is af te lezen dat met reeds in gang gezette projecten de vigerende doelstelling 20% 

reductie in 2020 (in termen van MKI-waarden t.o.v. de gestelde bovengrens) in individuele projecten 

en door koplopers in de markt al grotendeels worden gehaald (n.b.: let wel, het gaat hier om 

aangeboden MKI-waarden, niet om realisatie data). De uitdaging is om de nieuwe CO₂-

reductiedoelstellingen uiteindelijk bij alle projecten van RWS te halen, terwijl sectorbreed een level 

playing field blijft bestaan.  

 

De aanpak hiervoor en de wijze waarop de resultaten gemonitord worden is verder uitgewerkt in 

paragraaf 7.6. 

  

Voor scope 3 zullen nog “spelregels” en afspraken moeten worden gemaakt om de opgave en 

realisatie van klimaatneutraliteit in onze opdrachten te kunnen kwantificeren. Door het maken van 
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ketenanalyses is ervaring opgedaan met de soort informatie die voor monitoring nodig is, de huidige 

knelpunten bij het vergaren van data en kansen om dit proces in de toekomst te gaan stroomlijnen. 

Een systematiek hiervoor is uitgedacht en wordt nu getoetst in een aantal pilotprojecten. In 

november wordt het monitoringplan opgeleverd en in besluitvorming gebracht. 
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7         Het Energiemeetplan 

In het Energiemeetplan wordt vastgelegd wat de brongegevens voor de emissie-inventaris zijn en uit 

welke bronnen deze verzameld worden. Het Energiemeetplan bevat een aantal vaste onderdelen 

voor het up-to-date houden van het CO₂-management binnen IenW. Het plan is opgezet om te 

zorgen dat het gehele systeem voldoet aan de eisen van ISO50001 en ISO 14064-1 en dat gedurende 

het jaar continue verbetering plaats vindt. Er wordt halfjaarlijks gerapporteerd in de 

Voortgangsrapportage over de Scope 1, 2 en 3 emissies. 

  

De monitoring van scope 3 emissies, inclusief de bijbehorende verantwoordelijkheden en de 

gehanteerde aanpak, is nog in ontwikkeling en wordt apart besproken in paragraaf 7.6. 

7.1        Verantwoordelijkheden 

  

De monitoringverantwoordelijke is de RWS-CBE vertegenwoordiger in het CO₂PL-team. De 

monitoringverantwoordelijke voor de CO₂PL heeft de documenten die betrekking hebben op het 

CO₂-beleid in beheer. Voor scope 3 worden de documenten vooralsnog beheerd door GPO, maar 

worden de monitoringgegevens beschikbaar gesteld aan en beheerd door de 

monitoringverantwoordelijke. 

7.2        Berekeningsmethodiek 

De gehanteerde organisatorische grenzen en Scope-indeling worden beschreven in Hoofdstuk 1 en 2 

van het CO₂-managementplan. Eventuele wijzigingen worden beschreven in de 

Voortgangsrapportages die elk half jaar worden opgesteld. Ook de gehanteerde aannames, 

uitsluitingen en onzekerheden worden benoemd in de Voortgangsrapportages. 

  

Voor het kwantificeren van de CO₂-uitstoot wordt gebruik gemaakt van een CO₂-managementtool 

(smarttrackers.nl) die voldoet aan de eisen van de CO₂-Prestatieladder. In deze tool kunnen alle 

energieverbruiken worden ingevuld. Vervolgens worden de daarbij behorende CO₂-emissies 

automatisch berekend en vergeleken met het basisjaar. 

  

Voor de inventarisatie van de CO₂-uitstoot van IenW worden de actuele emissiefactoren van de 

website www.co2emissiefactoren.nl gehanteerd, conform het Handboek 3.0. Alle gebruikte 

emissiefactoren zijn inzichtelijk in de berekening van de emissie-inventaris via de softwaretool. IenW 

zal voor de emissiefactoren altijd meegaan met wijzigingen in de emissiefactoren van de CO₂PL. Dit 

wordt door de software tool automatisch doorgevoerd op het moment dat dergelijke wijzigingen 

zich voordoen. Als er een wijziging optreedt in de emissiefactoren, wordt de impact van de wijziging 

beschreven in de Voortgangsrapportage. 

7.3        Planning meetmomenten 

De brondata die wordt gebruikt om het energieverbruik en de CO₂-uitstoot vast te stellen wordt 

verzameld conform onderstaande tabellen. Hierbij is ook vermeld welke aannames en conversies 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.co2emissiefactoren.nl/
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worden gehanteerd. Alle brondata wordt minimaal halfjaarlijks verzameld en ingevoerd in de 

software tool, waarbij wordt aangesloten op de halfjaarlijkse cyclus van Voortgangsrapportages. 

  

Scope 1 emissies 

Categorie Meetmoment Wie* Toelichting 

Gasverbruik 

(in m
3

 aardgas) 

Elk half jaar monitoring-
verantwoordelijke 

Alle gas grootverbruik aansluitingen 
zijn voorzien van op afstand 
uitleesbare meters. Deze meters 
worden beheerd door een rijksbreed 
ingehuurde meetverantwoordelijke. 
De meetverantwoordelijke stuurt 
dagelijks bestanden met 
gevalideerde verbruiken naar het 
monitoringssysteem van het Rijk. 
Overige verbruiken worden geschat 
op basis van standaard 
jaarverbruiken (gecorrigeerd naar 
graaddagen). 
Beheer van aansluitingen vindt 
plaats via een online 
aansluitingenregister met workflow 
berichten in samenwerking met de 
leverancier, ten behoeve van borging 
en actualiteit van gegevens. 

Warmteverbruik 
kantoren 
(in GJ) 

Elk half jaar monitoring-
verantwoordelijke 

Inventarisatie van het verbruik vindt 
plaats aan de hand van ontvangen 
maandelijkse facturen en deels op 
afstand uitleesbare meters. 

Brandstofverbruik 
schepen 
(Rijksrederij) 

Elk half jaar monitoring-
verantwoordelijke 

Gebunkerde diesel wordt per schip 
geregistreerd in het 
bedrijfsadministratie systeem van 
IenW (SAP). Hieruit volgen 
maandelijks totaaloverzichten die 
per half jaar omgerekend worden 
naar CO₂. 
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Brandstofverbruik 
wagenpark 

Elk half jaar monitoring-
verantwoordelijke 

De getankte liters diesel en benzine 
worden geregistreerd bij iedere 
tanktransactie. Een bronbestand van 
het leasebedrijf met deze 
tanktransacties dient als basis voor 
het bepalen van het aantal liters per 
half jaar. 

Brandstofverbruik 
materieel 

Elk half jaar monitoring-
verantwoordelijke 

Brandstofleveringen t.b.v. het 
primaire proces (sluizen, gemalen, 
verwarming indien geen gas of 
warmte-aansluiting) omvat diesel en 
propaanleveringen die in SAP 
worden geregistreerd. Op basis van 
totalen aan bestellingen en de 
gemiddelde marktprijzen van diesel 
en propaan wordt een schatting 
gemaakt van het verbruik. 

Tabel 4: Monitoring voor scope 1 
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Scope 2 emissies 

Categorie Meetmoment Wie Toelichting 

Elektriciteitsverbruik 
(in kWh) 

Elk half jaar Monitoring- 
verantwoordelijke 

Het betreft hier de categorieën 
huisvesting, tunnels, sluizen en 
stuwen, pompen en gemalen, 
bruggen en dammen, openbare 
verlichting en 
verkeersregelinstallaties, en overige 
primair proces. 
Beheer van aansluitingen vindt 
plaats via een online 
aansluitingenregister met workflow 
berichten in samenwerking met de 
leverancier (ten behoeve van 
borging van actualiteit van 
gegevens). 
Ongeveer 95% van het elektra 
verbruik van IenW is op 
kwartierbasis op afstand uit te 
lezen. Van 
grootverbruikaansluitingen worden 
dagelijks gevalideerde data 
ontvangen van de 
meetverantwoordelijke. Voor 
kleinverbruik aansluitingen vindt 
achteraf een verschillenanalyse  
plaats aan de hand van 
maandstanden per kwartaal. Voor 
de overige 5% van het verbruik 
wordt een schatting gemaakt op 
basis van door de leverancier 
geschatte jaarverbruiken. 

Zakelijke reizen met 
privé-auto 

Jaarlijks monitoring-
verantwoordelijke 

Via het HR-portaal (P-Direkt) voeren 
medewerkers declaraties in voor de 
vergoeding zakelijke reizen met 
privéauto. Het aantal kilometers 
wordt hierbij geregistreerd. De 
totalen per organisatieonderdeel 
worden gebruikt voor de emissie-
inventaris. 
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Zakelijke reizen met 
openbaar vervoer 

Elk half jaar monitorings-
verantwoordelijke 

Op basis van alle in- en uitcheck 
transacties met de Shuttel kaart zijn 
de afgelegde afstanden met het OV 
bekend per categorie (bus, taxi, 
tram, trein e.d.). Hiervan wordt een 
deel toegewezen aan het zakelijke 
reizen. 

Zakelijke vliegreizen Elk half jaar monitoring-
verantwoordelijke 

Vluchtgegevens zijn bekend bij het 
reisbureau IenW. Totalen hiervan 
worden per periode opgevraagd ten 
behoeve van de emissie-inventaris. 

Tabel 5: Monitoring voor scope 2 

7.4        Documentatie 

De monitoringverantwoordelijke draagt zorg voor het juist archiveren en het versiebeheer van de 

documenten zodat de meest actuele versie van documenten altijd beschikbaar is en oudere versies 

eenvoudig achterhaald kunnen worden. Alle documentatie wordt bewaard op de G-schijf van 

CBE/klimaatmonitoring. Daarbij worden oudere versies van documenten minimaal twee jaar 

bewaard. 

  

De Smart Trackers software is online toegankelijk via een webportal. De software is voorzien van een 

back-up systeem dat beheerd wordt door de leverancier. 

7.5        Periodieke reviews en audits 

Om de kwaliteit van de emissie-inventaris en de brondata te waarborgen, worden regelmatig 

reviews en audits uitgevoerd met als doel: 

● Het routinematige en consistent uitvoeren van controles om de betrouwbaarheid en 

compleetheid van de data te garanderen; 

● Het identificeren en adresseren van fouten en omissies. 

  

De uitkomst van deze checks worden gebruikt om het systeem te verbeteren en zijn input voor de 

jaarlijkse directiebeoordeling. 
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Type Verantwoordelijke Wanneer Onderwerp 

Review data 
invoer (vier-
ogen- 
principe) 

Medewerker RWS-
CBE niet zijnde de 
monitorings- 
verantwoordelijke 

Halfjaarlijks na 
invoer Smart 
Trackers 

-         Juiste invoer van 
brondata in de software 

-         Herleidbaarheid van 
aannames 

-         Opslag van 
brondocumentatie 

Voortgangs- 
rapportage 

Monitorings- 
verantwoordelijke 

Halfjaarlijks bij 
opstellen 
Voortgangs- 
rapportage 

-         Onzekerheden 
-         Afwijkingen 

Interne audit ADR/BZ en IenW M1 Jaarlijks (Q3) -         Voldoen van het systeem 
aan de eisen van de CO₂-
Prestatieladder en ISO 
14064-1 

-         Correcte uitvoering van 
het CO₂-managementplan 

Verificatie Certificerende 
Instantie 

Minimaal 1x per 
3 jaar 

-         Verificatie van de 
emissie-inventaris conform 
ISO 14064-3 

Externe audit Certificerende 
Instantie 

Jaarlijks (Q4) -         Voldoen van het systeem 
aan de eisen van de CO₂-
Prestatieladder en ISO 
14064-1 

-         Correcte uitvoering van 
het CO₂-managementplan 

7.6        Aanpak om te komen tot monitoring scope 3 

In september 2017 is een project gestart om een monitoringsysteem in te richten voor niveau 4 (zie  

paragraaf 6.3) en voor niveau 5. Inmiddels is een plan van aanpak opgeleverd dat een uitwerking 

omvat van de monitoring op niveau 4 en waarin de frequentie (meetmomenten) en 

verantwoordelijken zijn bepaald. Een visie op de monitoring voor niveaus 5 wordt in november 2018 

opgeleverd. 

 

De monitoring is gebaseerd op de door IenW gekozen aanpak om de CO₂-reductiedoelstellingen voor 

asfalt en droog grondverzet te realiseren door het introduceren van een maximum MKI-waarde als 
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eis bij aanbestedingen, gecombineerd met gunningvoordeel voor aanbieders die een lagere MKI-

waarde kunnen aanbieden. Dit werkt als volgt: 

● Per aanbesteding (aanleg of onderhoud) wordt door RWS een referentieontwerp gemaakt. 

Per relevante materiaalstroom wordt een scope voor de MKI-berekening bepaald en voor 

deze scope wordt, met gebruik van DuboCalc de MKI-waarde en afgeleide CO₂-uitstoot 

bepaald. 

● In de uitvraag van de aanbesteding wordt voor de relevante scope(s) een maximale MKI-

waarde (de referentiewaarde of lager) geëist en krijgt een inschrijver gunningvoordeel als 

deze een aanbieding doet met een lagere MKI-waarde dan geëist. 

● Bij inschrijving geeft de inschrijver een MKI-waarde af die contractueel wordt vastgelegd. 

Tijdens de uitvoering, en na oplevering, moet de uitvoerder de realisatie van de MKI-waarde 

kunnen aantonen, waarbij kan worden afgeweken van het oorspronkelijke schetsontwerp. 

● Bij start uitvoering (voortgangsrapportage) en oplevering levert de uitvoerder ook een 

onderbouwing op (MKI-berekening op basis van DuboCalc en een bijbehorende berekening 

van het CO₂-emissie deel in de MKI). Indien niet voldaan wordt aan de contractueel 

vastgelegde MKI-waarde volgt een boete. 

 

Voor projecten en regio’s is het inmiddels mogelijk om een “technische duurzaamheidseis” voor 

asfalt te stellen, in de vorm van een maximale MKI-waarde en een verificatiemethode. Projecten 

waarbij duurzaamheid in de scope zit, kunnen binnen best value uitbesteding duurzaam asfalt als 

prestatiecriterium uitvragen, of een specifieke uitvraag doen door een producteis (een lagere MKI-

waarde) te stellen. In 2018 wordt hiermee proefgedraaid binnen enkele projecten met contracten 

voor inkoop van duurzaam asfalt. Eind 2018 wordt op basis van de uitkomsten de Eisenset 

Bovenbouw aangepast en is dan vanaf 2019 voor alle uitvragen van kracht. Uiterlijk in 2025 zullen de 

productcategorie-omschrijvingen uit de eisen bovenbouw dusdanig zijn dat op het gehele netwerk 

een CO₂ reductie van 20% wordt gerealiseerd. 

In 2017 heeft TNO op verzoek van Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat een LCA-onderzoek 

uitgevoerd om de MKI-waarde van 17 gangbare asfaltmengsels te bepalen. Deze profielen zijn 

aangeboden bij de nationale milieudatabase (NMD) en vormen voor Rijkswaterstaat de nieuwe 

referenties (MKI-waarde) voor asfaltprojecten. Projecten en marktpartijen zijn verplicht om deze 

geüniformeerde waarden te gebruiken in DuBoCalc berekeningen. 

  

De aanpak voor droog grondverzet zal grotendeels vergelijkbaar zijn. Eind 2018 zullen de 5 projecten 

uit de doelstelling zijn geselecteerd en voorgelegd aan de stuurgroep Duurzaam Aanleg en 

Onderhoud (zie ook paragraaf 6.1.2). De totstandkoming van een nieuw prestatiecontract Droog 

onderhoud is aangemerkt als monitoring pilot, om ervaring op te doen met verificatie en het 

uitvragen daarvan bij aanbesteding. Rijkswaterstaat beschikt namelijk nog niet, zoals bij asfalt, over 

referenties voor inzet van materieel bij droog grondverzet.  

 

De scope 3 monitoring zal uiteindelijk (in de visie voor niveau 5) uit twee delen bestaan. Een deel 

van de monitoringsystematiek richt zich op CO2–reductie in de reguliere projecten ten behoeve van 

aanleg en onderhoud van infrastructuur binnen de drie netwerken (Hoofdwegennetwerk - HWN, 

Hoofdvaarwegennetwerk - HVWN en Hoofdwaterveiligheid systeem - HWS) die Rijkswaterstaat 

beheert. In deze projecten moeten de concrete stappen worden gezet waaruit blijkt dat er 
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daadwerkelijk minder CO2-impact wordt gerealiseerd, in vergelijking met voorgaande projecten. 

Hierbij dient de MKI als gemeenschappelijk taal voor duurzaamheid, binnen Rijkswaterstaat en in 

relatie met marktpartijen. In ieder project wordt op systematische wijze van de belangrijkste 

onderdelen de referentie MKI-waarde, de geboden en de ‘as built’ MKI waarde vastgelegd. Daaruit 

kan de gerealiseerde CO₂-reductie worden afgeleid,  vergeleken worden met de projectdoelstelling 

en de referentie kan hiermee worden aangescherpt (de gemiddelde MKI ‘as built’ vormt de basis 

voor een reductie-eis in volgende aanbestedingen). Monitoring van de MKI is ook relevant voor 

andere duurzaamheidsaspecten, onder meer voor circulariteit in projecten. 

Het andere deel van de monitoringsystematiek richt zich op innovatieprojecten. Om de ambitie van 

IenW met betrekking tot klimaatneutraal in 2030 te realiseren zijn grote stappen in CO2-reductie 

nodig. Doorwerken op de bestaande wijze zal onvoldoende reducties teweegbrengen. Er is gerichte 

aandacht nodig om te innoveren: nieuwe technieken en werkwijzen ontwikkelen en daadwerkelijk 

toegepast krijgen. De Innovatiemonitoring ondersteunt verschillende beleidsagenda’s door het 

volgen van programma’s, thema’s en innovatieprojecten in verschillende fasen van ontwikkeling, 

waardoor inzicht ontstaat in toekomstige reductiepotentie. 

  

Beide onderdelen van de monitoring informeren en versterken elkaar. De monitoring van de 

reguliere projecten levert informatie over de gerealiseerde voortgang van CO2-reductie. Dit vormt de 

basis voor het treffen van maatregelen in de eigen beleidsvorming en programmering én om de 

markt uit te dagen te innoveren. De Innovatiemonitoring levert inzicht in de benodigde innovaties en 

in hun voortgang, op basis waarvan doelstellingen kunnen worden (her)gedefinieerd ten behoeve 

van CO2-reductie in de reguliere projecten. 

Op termijn zal deze monitoringsystematiek ook worden toegepast op andere materiaalstromen, 

zoals beton, nat grondverzet en staal. Naast die verbreding is het de bedoeling de monitoring verder 

te ontwikkelen tot een integraal onderdeel van de sturingscyclus om klimaatneutraal te worden. 

Hierbij valt te denken aan: 

● Projectmonitoring: 

○ De keuzes en CO₂-impact in het kader van het MIRT proces (Onderzoek, Verkenning, 

Planvorming), voorafgaand aan aanbestedingen; 

○ De impact van keuzes die gemaakt worden in het kader van de SLA (Service Level 

Agreement) afspraken ten behoeve van beheer en onderhoud. 

○ De keuzes die gemaakt worden in het VenR programma 

● Monitoring van innovaties gericht op CO₂-reductie: 

○ De ontwikkeling van innovaties en samenwerking binnen de materiaalketens; 

○ Relevante projecten in de RWS innovatieagenda. 

○ Naast de monitoring op basis van de MKI-waarde worden ook innovatie-aspecten 

van het project gemonitord. Hiermee moet worden bereikt dat het effect van 

innovatie en samenwerking in de keten inzichtelijk wordt en maatregelen in beeld 

komen die op grotere schaal kunnen worden ingezet (in andere projecten), c.q. op 

basis waarvan de referentie voor de MKI-waarde weer kan worden aangescherpt. 

● Circulaire economie: 

○ Informatiebehoefte met betrekking tot circulair materiaalgebruik; 

● En tot slot monitoring van het gebruik van de netwerken (scope 3 down). 



 

 

CO2-managementplan ministerie IenW 2018-2019      pagina 53 van 71 

 

 

De monitoringsystematiek zoals hier geschetst zal niet in één keer over de organisatie worden 

uitgerold. Ontwikkeling van de noodzakelijke kennis, ondersteunende tools en implementatie in de 

gehele organisatie zal een aantal jaren in beslag nemen. Implementatie van de 

monitoringsystematiek kan meegroeien met de gekozen strategie. In 2020 zal de monitoring zover 

dienen te zijn ingericht, dat monitoring van de doelstellingen in het kader van de niveau 4 

certificering mogelijk is. 
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8         PDCA 

De sturingscyclus en -structuur die ten behoeve van de CO₂PL is ingericht verandert niets aan de 

bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden van en tussen de verschillende 

organisatieonderdelen ten aanzien van  maatregelen en overige acties. De CO₂PL-structuur voegt toe 

dat een en ander structureel en gestructureerd onder de aandacht van het bestuur wordt gebracht. 

 

In 2018 zijn stappen gezet middels het naar voren halen van de planning van de cyclus; de interne 

audit vindt in 2018 vóór de zomer plaats en besluitvorming in de BSR direct na de zomer (in plaats 

van later in het najaar). Dat maakt dat maatregelen en afspraken nog kunnen landen in de 

managementcontracten die in het najaar worden vastgesteld en zodoende in de programmering 

voor 2019. Daarnaast wordt onderzocht hoe in zijn algemeenheid beter kan worden aangesloten bij 

de PDCA-cyclus van IenW, middels gesprekken met verantwoordelijken voor de zogenaamde 

concern sturing en control bij IenW. Dat leidt tot een voorstel in samenspraak met het programma 

Duurzaam IenW hoe in het vervolg beter kan worden aangesloten bij vaste momenten in de 

begrotings- en rapportagecyclus.  

 

PBL, KNMI en ILT zijn momenteel minder intensief betrokken bij de PDCA-planning van CO₂-

management van het ministerie. Gezien de grote bijdrage (94%) van RWS en BSK aan de CO₂-uitstoot 

van het ministerie is daar tot nu toe de meeste inspanning op CO₂-management geleverd.  

8.1        Beschrijving CO₂PL-sturingscyclus vanuit de vier invalshoeken 

In het CO₂-reductiebeleid van IenW is de PDCA-cirkel gericht op de vier invalshoeken van de CO₂ -

Prestatieladder: Inzicht, Reductie, Transparantie en Participatie. 

  

Inzicht: Volgens het Energiemeetplan (Plan) worden halfjaarlijks de emissies van het ministerie 

geïnventariseerd en de scope 3 emissies gekwantificeerd (Do). Vervolgens wordt door interne 

controle en een Energiebeoordeling (duiding van de emissiecijfers) geëvalueerd of het juiste inzicht 

is verkregen (Check), waarna de verbeterpunten uit de Energiebeoordeling worden meegenomen in 

het vernieuwde CO₂-reductieplan (Act). 

  

Reductie: Aan de hand van het opgestelde CO₂-reductieplan (Plan) worden de reductiemaatregelen 

uitgevoerd (Do) waarbij halfjaarlijks de voortgang van de CO₂-uitstoot en het behalen van de 

doelstelling worden geëvalueerd en wordt onderzocht of nog nieuwe maatregelen kunnen worden 

toegevoegd (Check). De nieuwe maatregelen worden vervolgens opgenomen in het CO₂-

reductieplan (Act). 

  

Transparantie: De TVB-matrix en het Communicatieplan (Plan) geven helderheid over de taken van 

verantwoordelijken en de momenten waarop gecommuniceerd wordt aan de interne en externe 

belanghebbenden (Do). Jaarlijks wordt beoordeeld of de wijze van communicatie voldoet en wordt 

de eventueel gegeven feedback van de belanghebbenden op het CO₂-reductiebeleid verwerkt in het 

Communicatieplan (Check) waarna de TVB-matrix en het Communicatieplan waar nodig worden 

geactualiseerd (Act). Halfjaarlijks wordt actief een dialoog met externe stakeholders georganiseerd 

(Check) en gepubliceerd over ontwikkelingsprojecten (Do). 
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Participatie: Aan de initiatieven waaraan IenW haar deelname toeschrijft (Plan) wordt actief 

deelgenomen, waarbij het erom gaat dat zowel informatie wordt gehaald als gebracht (Do). 

Halfjaarlijks wordt beoordeeld of deze initiatieven en het doel van deelname, namelijk het vergroten 

van kennis over CO₂-reductie in de eigen organisatie en in andere organisaties en het stimuleren van 

vernieuwende processen, diensten of producten die een CO₂-reductie tot gevolg hebben, nog 

actueel is (Check). Van toepassing zijnde maatregelen die voortkomen uit de initiatieven 

(ontwikkelingsproject van IenW en ketensamenwerking) worden opgenomen in het CO₂-

reductieplan (Act). 

 

Het volgende figuur maakt deze cyclus visueel inzichtelijk: 

 

 
 

Figuur 9: PDCA cyclus van de CO₂PL 

 

Het CO₂PL-team bestaat uit de belangrijkste betrokkenen die het CO₂-beleid en –maatregelen uit de 

diverse organisatieonderdelen vertegenwoordigen. In periodieke vergaderingen rapporteren zij elk 

over de voortgang van voor hen relevante maatregelen en processen. Met behulp van actielijsten en 

verslagen van deze vergaderingen wordt dit vastgelegd en beheerst. Als aanvullende informatie 

nodig is van andere betrokkenen, wordt een actie benoemd voor één van de leden van het CO₂PL 

team om dit op te halen. Indien het CO₂PL-team signaleert dat dit nodig is, bestaat er een 

escalatielijn richting de relevante directeuren (zie H2.3). Op deze manier kunnen benodigde acties 

en bijsturing plaatsvinden in de reguliere sturingslijnen.  
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8.2        Taken en verantwoordelijkheden i.h.k.v. de CO₂-Prestatieladder 

De Bestuursraad van IenW (BSR) 

De BSR is eindverantwoordelijk voor het behalen van de IenW-duurzaamheidsdoelen, waaronder die 

voor CO₂-reductie. De voortgang hiervan wordt ten minste twee keer per jaar in de BSR besproken 

(april en oktober; zie ook tijdspad in hoofdstuk 8). In het kader van de CO₂PL stelt de BSR eens per 

jaar de zogenaamde Directiebeoordeling vast. Daarmee wordt besloten over de volgende zaken: 

● Conclusies rond de werking van de CO₂-Prestatieladder 

● (een expliciete uitspraak in hoeverre de CO₂PL  binnen de organisatie functioneert zoals deze 

bedoeld is (doeltreffendheid, effectiviteit), op basis van de resultaten van de interne audit); 

● Conclusies over de waarschijnlijkheid van het behalen van eerder intern/extern 

gepubliceerde reductiedoelstellingen. 

En op basis van voorgaande conclusies: 

● Besluiten over prestaties, beleid, doelstellingen, reductiemaatregelen en 

initiatieven/deelnames op het gebied van energie en CO₂; 

● Besluiten over maatregelen ter verbetering van het systeem; 

● Besluiten over de benodigde middelen (budget of anderszins) om het functioneren van de 

CO₂PL binnen de organisatie te garanderen. 

 

Directeurenoverleg Duurzaamheid IenW 

● Dit directeurenoverleg vormt het voorportaal voor de BSR op het onderwerp eigen 

duurzaamheid, waaronder het eigen CO₂-beleid incl. de CO₂-Prestatieladder. De 

verantwoordelijke directeuren voor de uitvoering van de CO₂-Prestatieladder, zoals 

genoemd onder H2.3 voor het RWS-deel en de directeur IBI voor de rest van IenW, brengen 

de CO₂PL-stukken in bij de stuurgroep die deze, integraal afgewogen, doorgeleidt voor 

sturing door de BSR. 

 

Programma Duurzaam IenW 

● Duurzaamheid staat binnen het departement hoog op de agenda. Dat blijkt uit de talloze 

initiatieven om duurzaamheid praktisch in de bedrijfsvoering, uitvoering en beleid te 

integreren en de monitoring daarop in het jaarlijkse duurzaamheidverslag. Er is een 

eenduidige, verbindende visie op de verduurzaming van IenW opgesteld om de lopende 

initiatieven met elkaar te verbinden en versnelling en richting te geven aan toekomstige 

initiatieven op dit vlak. Dit heeft geresulteerd in een actieagenda. Het programmateam 

Duurzaam IenW jaagt deze actieagenda aan, vormt de koepel voor de verschillende 

duurzaamheidsactiviteiten en brengt vraag en aanbod van actuele kennis bij elkaar. 

 

Programma Duurzaamheid en leefomgeving RWS 

● Bij Rijkswaterstaat is in 2016 het programma Duurzaamheid en Leefomgeving van start 

gegaan. Het programma wordt getrokken door een programma-HID en beoogt de 

onderwerpen duurzaamheid en leefomgeving steviger te verankeren in het werk van 

Rijkswaterstaat. Speerpunten zijn de eerder door het bestuur van RWS vastgestelde 

onderwerpen ‘energie en klimaat’, ‘duurzame gebiedsontwikkeling’ en ‘circulaire economie’. 
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Het directeurenoverleg Duurzaamheid bij RWS wordt vanuit het programma voorbereid. 

Over de CO₂-Prestatieladder wordt nauw afgestemd met de programma-organisatie. 

 

Coördinatieteam voor de CO₂-Prestatieladder (CO₂PL-team) 

● Voor de coördinatie en uitvoering van alle acties i.h.k.v. de CO₂-Prestatieladder is een 

“CO₂PL-team“ ingesteld, dat structureel tenminste bestaat uit: 

● Een IenW-trekker (bij het Programma Duurzame Bedrijfsvoering, IBI); 

● Een RWS-trekker (bij RWS-WVL) voor scope 1 en 2 en een RWS-trekker (bij RWS-WVL) voor 

scope 3; 

● De monitoringverantwoordelijke bij het Coördinatiebureau Energie (CBE) van RWS. 

● Het CO₂PL-team zorgt ervoor dat de verschillende onderdelen van het CO₂-managementplan 

en het Communicatieplan periodiek worden geactualiseerd, dat daarvoor de benodigde 

informatie en besluiten uit de organisatie worden gehaald, afstemming met de stuurgroep 

SLA en beleids DG’s plaatsvindt en dat dit via het DO-DZH IenW twee maal per jaar (april en 

september) ter besluitvorming aan de BSR wordt voorgelegd. Tevens organiseert dit team 

dat aan de externe rapportage- en publicatieverplichtingen wordt voldaan, halfjaarlijks een 

dialoog op managementniveau wordt georganiseerd en dat het certificaat wordt 

onderhouden door onder andere de jaarlijkse interne en externe audit te organiseren. 

 

Auditdienst Rijk (ADR) 

● De ADR is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en verslaglegging van de jaarlijkse 

interne audit.  

 

Afzonderlijke organisatieonderdelen 

● De sturingscyclus en -structuur die ten behoeve van de CO₂-Prestatieladder wordt ingericht 

verandert niets aan de bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden van en tussen 

de verschillende organisatieonderdelen en gremia ten aanzien van maatregelen en overige 

acties. In de praktijk zal over veel maatregelen worden besloten in de stuurgroep SLA. 

●  In de periode tussen de eerste halfjaarlijkse vaststelling van de reductievoortgang 

(februari/maart) en de jaarlijkse vaststelling van een bijgesteld plan voor CO₂-reductie 

(september) vinden eigen afstemmings- en besluitvormingsprocessen plaats binnen en 

tussen de verschillende organisatieonderdelen die een rol hebben in de gemaakte en 

aanvullend op te stellen reductieplannen. 

8.3        Beschrijving van de CO₂PL-sturingscyclus door het jaar 

De jaarcyclus wordt globaal als volgt. 

● In januari/februari stelt het Coördinatiebureau Energie (CBE) van RWS de Emissie-inventaris 

van het voorgaande half jaar op, inclusief scope 3 emissies, waarvoor gegevens worden 

aangeleverd vanuit GPO (programma Duurzaam A&O); 

● In maart evalueert het CO₂PL-team op basis hiervan de voortgang van de CO₂-reductie en 

van de uitvoering van de afgesproken maatregelen uit het CO₂-reductieplan. Waar nodig 
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worden betrokken organisatieonderdelen geconsulteerd. Het team stelt een document op 

met opties voor bijstelling van maatregelen en doelen; 

● In april wordt dit via het DO-DZH IenWaan de BSR voorgelegd. De BSR neemt een 

principebesluit over de voorgelegde opties (welke worden uitgewerkt ter besluitvorming in 

het najaar); 

● In de maanden april t/m augustus zorgt het CO₂PL-team dat de door de BSR gemaakte 

keuzes met de betreffende organisatieonderdelen worden afgestemd en ander worden 

uitgewerkt en dat het communicatieplan wordt geactualiseerd; 

● In juni voert de ADR de jaarlijkse interne audit uit; 

● In juli/augustus stelt het CBE van RWS wederom de Emissie-inventaris van het voorgaande 

half jaar op; 

● Dialoog in voor- en najaar (OIM resp. Netwerkdag Energie & Klimaat); 

● Halfjaarlijkse publicaties over ontwikkelingsproject(en); 

● In augustus  stelt het CO₂PL-team een herzien CO₂-managementplan op, met daarin een 

definitief voorstel voor bijgestelde doelen en maatregelen. Dit op basis van de interne 

afstemming in de voorgaande maanden en de aanvullende voortgangscijfers van het 

afgelopen jaar; 

● In september / oktober stelt de BSR het nieuwe CO₂-managementplan en de 

Directiebeoordeling vast; 

● De uitkomsten hiervan worden opgenomen in alle relevante jaarplannen en jaarcontracten 

die in het najaar worden opgesteld. Zo worden de afspraken binnen RWS doorvertaald naar 

de eigen managementcontracten; 

● Na elk beslismoment van de BSR gaat zowel een intern als een extern nieuwsbericht uit. 

Tevens wordt de website geactualiseerd; 

● In oktober / november vindt de jaarlijkse externe audit plaats. 

●  De timing van genoemde processtappen is zodanig dat die in het voorjaar aansluit bij de 

vaststelling van het IenW-Duurzaamheidsverslag en in het najaar als input kan dienen voor 

jaarplannen van en jaarcontracten met dienstonderdelen. 

● Deze jaarplanning is in meer detail uitgewerkt in de TVB-matrix in het volgende hoofdstuk. 

8.4        Verbeterpotentieel sturingscyclus 

De in de TVB-matrix beschreven cyclus heeft een zodanige timing dat hij aansluit op de 

geïntegreerde concernsturings- en begrotings(jaar)cyclus van het ministerie. Op dit moment loopt de 

stukkenstroom daaraan nog parallel. Onderdeel van de voortdurende verbetering voor de 

sturingscyclus is, naast het integreren in de managementcycli van de afzonderlijke IenW-onderdelen, 

het integreren van de CO₂-reductiesturing in de algemene concernsturingscyclus van het ministerie. 

Rapportage over de voortgang van de CO₂-reductiedoelstelling zou dan standaard onderdeel kunnen 

worden van de rapportages. 
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9         TV-matrix 

Onderstaande matrix is een gedetailleerde invulling van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden conform de jaarcyclus zoals die in paragraaf 7.3 is geschetst. 

  

  

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 CO₂PL-team 

 Verbeteren PDCA-cyclus CO₂PL-team 

  Communicatie o.a.. d.m.v. nieuwsberichten, actueel houden websites CO₂PL-team 

Januari Actualiseren Energiemeetplan (H7) en doorvoeren evt. aanpassingen CBE (monitoringpersoon 
CO₂PL-team) 

  Opstellen Emissie-inventaris (H3) Scope 1, 2 en 3 CBE (monitoringpersoon 
CO₂PL-team) 

Februari Opstellen Emissie-inventaris rapport cf. ISO-normen CBE (monitoringpersoon 
CO₂PL-team) 

  Vaststellen Emissie-inventaris rapport (Voortgangsrapportage) Afdelingshoofd CBE 
(koppeling met akkoord 
cijfers i.h.k.v. het 
Duurzaamheidsverslag 
IenW) 

  Opstellen Energiebeoordeling (H4) CBE (monitoringpersoon 
CO₂PL-team) 

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

CO₂PL-team 

  Opstellen opties vernieuwd maatregelenpakket en evt. bijgestelde 
doelen 

CO₂PL-team 

April Voorleggen aan DO-DZH van: 
-        Emissie-inventaris + Energiebeoordeling 
-        evaluatie voortgang CO₂-reductie 
-        opties voor bijstelling maatregelen/doelen 
-        concept-BSR-nota 

CO₂PL-team / DO-DZH 

  Vaststellen van: 
-        Emissie-inventaris + Energiebeoordeling 
-        evaluatie voortgang CO₂-reductie 
Principebesluit over: 
-        opties voor bijstelling maatregelen/doelen 

BSR 
(ingebracht door CO₂PL-
team via DO-DZH) 
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Mei Organiseren afstemming binnen onderdelen cf. principebesluit BSR CO₂PL-team 

  Updaten communicatieplan CO₂PL-team 

Juni Organiseren afstemming binnen onderdelen cf. principebesluit BSR CO₂PL-team 

  Inventariseren actualiteit van participaties CO₂PL-team 

  Uitvoeren interne audit ADR  

Juli Organiseren afstemming binnen onderdelen cf. principebesluit BSR CO₂PL-team 

  Opstellen Directiebeoordeling CO₂PL-team 

  Actualiseren Energiemeetplan (H7) en doorvoeren evt. aanpassingen CBE (monitoringpersoon 
CO₂PL-team) 

  Opstellen Emissie-inventaris (H3) Scope 1, 2 en 3 CBE (monitoringpersoon 
CO₂PL-team) 

Augustus Organiseren afstemming binnen onderdelen cf. principebesluit BSR CO₂PL-team 

  Opstellen Emissie-inventaris rapport cf. ISO-normen CBE (monitoringpersoon 
CO₂PL-team) 

  Vaststellen Emissie-inventaris rapport (Voortgangsrapportage) Directeur CBE (koppeling 
met akkoord cijfers i.k.v. 
Milieujaarverslag) 

September Evaluatie voortgang CO₂-reductie o.b.v. Emissie-inventaris CO₂PL-team 

  Opstellen vernieuwd  integraal CO₂-managementplan o.b.v. resultaten 
afstemming en nieuwste voortgangsinformatie 

CO₂PL-team 

  Voorleggen aan DO-DZH ienW van vernieuwd integraal CO₂-
managementplan incl.: 
-        2 x Emissie-inventaris (H3) Scope 1, 2 en 3 en 1 x 
Energiebeoordeling (H4) 
-        Vernieuwd maatregelenpakket en evt. bijgestelde doelen Scope 1, 
2 en 3 (H5 en H6) 
-        Geactualiseerd Energiemeetplan (H7) 
-        Geactualiseerde PDCA-cyclus (H8/9) 
-        Geactualiseerd Communicatie- en participatieplan 
Met concept-BSR-nota 

CO₂PL-team / DO-DZH 

September/okt
ober 

Vaststellen van vernieuwd integraal 
CO₂-managementplan + Directiebeoordeling 

BSR 
(ingebracht door CO₂PL-
team via DO-DZH) 

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

CO₂PL-team 

  Uitdoen/goedkeuren van nieuwsberichten De verantwoordelijke 
directeuren CO₂PL 
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  Actualiseren IenW-pagina SKAO-website CO₂PL-team 

Oktober/ 
november 

Organiseren externe audit en voorbereiden IenW-onderdelen daarop CO₂PL-team 

  Uitvoeren externe audit Certificerende Instantie 

Tabel 6: TV-Matrix 
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10    Overzicht participaties en dialogen 

10.1    Actieve deelname aan initiatieven (niveau 3) 

Vanuit de CO₂-Prestatieladder wordt op niveau 3 gevraagd om deelname aan een sector- of 

keteninitiatief. De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die 

binnen de branche spelen en halfjaarlijks te evalueren op de actieve deelname aan lopende 

initiatieven. De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere 

bedrijven/organisaties informatie kan worden uitgewisseld en middels deze samenwerking nieuwe 

ideeën en ontwikkelingen op het gebied van CO₂-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel 

vraagt de norm om een actieve deelname. Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op 

zeker moment niet meer relevant zijn en de deelname wordt beëindigd, dan kan de inventarisatie 

van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander initiatief. 

  

IenW is als beleidsdepartement verantwoordelijk voor het landelijk klimaatbeleid. In die 

hoedanigheid is IenW dan ook actief in het samenbrengen en activeren van partijen welke gericht 

zijn op het reduceren van CO₂. Daaruit vloeien ook vele samenwerkingsinitiatieven, al dan niet in de 

vorm van Green Deals. Deze initiatieven worden eruit gelicht omdat: 

● IenW initiatiefnemer is; 

● Actieve blijvende betrokkenheid in heeft; 

● CO₂-reductie en beperking grondstofgebruik primair hoofddoel is; 

● Landelijke uitstraling en aandacht van TK hebben. 

  

Op dit moment wordt vanuit IenW onder andere actief bijgedragen aan de volgende 

samenwerkingsinitiatieven (niet uitputtend): 

 

Green Deal duurzaam GWW 2.0 

Op 10 juni 2013 is door IenW, EZK, Defensie, ProRail, Rijkswaterstaat en zeventien andere partijen 

de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw (Duurzaam GWW) ondertekend. Enkele doelen zijn meer 

duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Op 17 januari 2017 

is de green deal GWW 2.0 ondertekend door ruim 60 partijen uit de sector als follow op van de in 

2013 afgesloten deal. 

  

Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en 

wegenbouwsector versneld. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, 

opdrachtnemers als kennisinstellingen. Bij de Green Deal wordt gewerkt met de Aanpak Duurzaam 

GWW, een werkwijze die op alle fases in een aanbestedingsproces ingrijpt en ruimte biedt aan 

duurzame innovatie. Het is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet 

te maken en biedt hulpmiddelen om in alle fasen van het proces de ambitie op het gebied van 

duurzaamheid te formuleren en te realiseren (www.aanpakduurzaamgww.nl). 

  

Van IenW is vooral Rijkswaterstaat actief betrokken bij deze green deal door vertegenwoordiging in 

het directeurenoverleg en voorzitter van het Centraal Team.  
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GD Het nieuwe draaien 

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, 12% van de NOx-uitstoot en 8% van de fijnstofemissie. Partijen 

die de Green Deal Het Nieuwe Draaien (HND) ondertekenden willen deze uitstoot met 10% 

beperken. Om dat te realiseren ontplooien zij acties op een aantal terreinen. 

Gedragsverandering van chauffeurs/machinisten is een van de manieren waardoor het 

brandstofverbruik kan dalen. Daarnaast moet er een positieve impuls komen van aanbestedende 

partijen om energiezuinig werken te bevorderen. Maar ook is er aandacht voor: aanleren van 

energiezuinig gebruik in opleidingen, inzetten van biobrandstoffen, het inzetten van schoner en 

beter onderhouden materieel én op Europese schaal wordt aandacht gevraagd voor energiezuiniger 

werktuigen. 

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. 

Duurzame Logistiek in de Bouw  

Door de bouwlogistiek slimmer te organiseren is veel financiële en maatschappelijke winst te 

behalen: minder materiaalverlies, meer veiligheid, minder verkeer, minder uitstoot van CO₂ en 

minder overlast voor weggebruikers en omwonenden. Daarom stimuleert Rijkswaterstaat, als 

opdrachtgever in de bouw, verbetering van de logistiek.  

Namens IenW is Rijkswaterstaat deelnemer aan het Platform Logistiek in de Bouw. Daarnaast werkt 

RWS met andere publieke opdrachtgevers samen om werkzaamheden en de logistiek op elkaar af te 

stemmen. Vooral in stedelijke gebieden, met beperkte ruimte en waar snel overlast ontstaat, is 

afstemming en samenwerking belangrijk. Bijvoorbeeld door met meerdere bouwprojecten een 

gezamenlijk logistiek centrum (bouwdepot) te gebruiken en vervoer naar de bouwlocatie te 

combineren. Zo is er minder bouwverkeer, wordt de veiligheid vergroot en de overlast beperkt. 
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10.2  Dialoog 

De CO₂-Prestatieladder eist op 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. 

Hiervoor leent zich de stakeholderdialoog van IenW. Daarnaast wordt in deze actie voorzien via de 

derde Netwerkdag Energie en Klimaat,  georganiseerd op 8 november 2018. Een dagdeel van deze 

netwerkdag wordt besteed aan reflectie op het IenW energie- en CO₂-beleid alsook aan dialoog om 

samen kansen te verkennen. In het programma is ruimte opgenomen om de loco- SG (Dhr. Dronkers) 

in gesprek te laten gaan met in-en externe  betrokkenen, waaronder een vertegenwoordiger van een 

NGO ter reflectie op het CO₂-Management van de IenW-organisatie.  

10.2.1   Stakeholder dialoog 

In 2017 is gebruik gemaakt van het OIM en een expeditie om met stakeholders in gesprek te gaan. In 

2018 is IenW vanuit het programma Duurzaam IenW de dialoog met andere organisaties gaan 

voortzetten, maar niet meer in de vorm van het OIM. 

Op 6 maart 2018 heeft IenW gesproken met zijn stakeholders over wat zij belangrijk vinden in het 

duurzaamheidsbeleid (en rapportages daarover) van IenW. Via deze dialoog kan IenW zijn 

duurzaamheidsbeleid zodanig richten, dat het ook aansluit bij wensen en belangen van de 

stakeholders. Centraal in de dialoog staat de zogenaamde materialiteitsmatrix, waarin 

duurzaamheidsthema’s worden gescoord. De wens om de CO2-footprint naar 0 te krijgen scoort 

hierin het hoogst. De materialiteitsmatrix zal worden gebruikt in de aanstaande 

duurzaamheidsverslagen. 

 

In april heeft Rijkswaterstaat een stakeholderanalyse uitgevoerd in de vorm van een enquête. De 

enquête was erop gericht om een beeld te krijgen van de verwachtingen bij stakeholders richting 

Rijkswaterstaat in de activiteiten en maatregelen in relatie tot de CO2 Prestatieladder. De 

uitkomsten zijn gebruikt om op bepaalde punten het CO2-Managementplan aan te scherpen. Daar 

waar stakeholders aan gaven dat ze betrokken wilden blijven zijn de naam- en adresgegevens 

gebruikt voor de genodigdenlijst van de Netwerkdag op 8 november 2018. 

 

Op 21 juni 2018 is de CO₂-Prestatieladder geagendeerd bij het Gebruikersraad Droog, het periodieke 

overleg tussen de DG van Rijkswaterstaat met de directeuren van belangenorganisaties die gebruik 

maken van het hoofdwegennet (o.a. BOVAG, ANWB, Transport en Logistiek Nederland, RAI). 

Toegelicht is hoe Rijkswaterstaat en IenW omgaan met hun CO₂-reductiedoelen en wat de rol van de 

CO₂-Prestatieladder hierbij is. De presentatie werd gevolgd door een dialoog, waarbij de discussie 

zich focuste op scope 3-down-emissies. De uitkomsten van de discussie zijn besproken met de 

bestuursstaf en worden t.z.t. gebruikt voor de reductiestrategie voor scope 3 downstream. 

10.3    Ontwikkelingsproject 

Op niveau 4 dient IenW initiatiefnemer te zijn van een ontwikkelingsproject gericht op het 

ontwikkelen van vernieuwende maatregelen voor CO₂-reductie. 

  

Binnen IenW vinden diverse ontwikkelingsprojecten gericht op CO₂-reductie plaats. In dit kader is als 

ontwikkelingsproject gekozen voor één van de acties uit het MVI-actieplan. Dit Actieplan omvat alle 

acties om Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Duurzaam opdrachtgeverschap IenW 
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breed naar een hoger plan te brengen, conform het Manifest MVI. Het MVI-actieplan en de acties 

worden gecoördineerd vanuit FMC. Het ontwikkelingsproject betreft actie 3 onder prioriteit 1 - 

Klimaat en Energie: “de CO₂-Prestatieladder vanaf 2018 jaarlijks minstens 3 keer inzetten als 

criterium bij ICT-inkooptrajecten”. Deze maatregel is opgenomen in de SKAO-maatregellijst. 

 

Bij het uitvoeren van de actie wordt samengewerkt tussen FMC, de Directie Concern 

Informatievoorziening (DCI) van Integrale Bedrijfsvoering IenW (IBI) en de dienst Centrale 

Informatievoorziening (CIV) van Rijkswaterstaat.  DCI is verantwoordelijk voor generieke ICT-inkopen 

(bijvoorbeeld de standaard software). Door Rijkswaterstaat CIV worden hoofdzakelijk ‘maatwerk’ 

IV/ICT-leveringen en diensten ingekocht. Dit heeft te maken met de grote specifieke IV/ICT-

component in de GWW-werken en diverse andere eigen primaire processen bij Rijkswaterstaat 

(zoals de bediening, besturing en bewaking van objecten als tunnels en sluizen, het 

verkeersmanagement op weg en water, data-inwinning, etc.). Voor DCI verzorgt SSC-ICT, een 

zogenaamde concerndienstverlener, de inkoop van deze algemene ICT-voorzieningen. Ook deze 

partij wordt bij de actie betrokken. Daarnaast wordt samengewerkt met SKAO om kennis te delen 

over hoe de CO₂-Prestatieladder bij ICT-aanbestedingen kan worden meegenomen. 

  

De inzet richt zich op dat deel van de sector waar ze bijdraagt tot investeringen door bedrijven, 

onder meer het deel van de bedrijven dat nog niet gecertificeerd is. De verwachting is dat tenminste 

10 bedrijven per jaar worden bereikt. Door RWS CIV is geïnventariseerd welke aanbestedingen in 

aanmerking komen.  

 

De actie is in 2018 in eerste instantie opgepakt door het Dienstonderdeel Centrale 

Informatievoorziening (CIV) van Rijkswaterstaat. Dit dienstonderdeel  bestaat naast de directie 

Bedrijfsvoering en Inkoop uit drie directies. Om een zo breed mogelijk bereik te krijgen is het streven 

om een aanbesteding te selecteren in elk van deze drie directies. In eerste instantie betrof dit de 

volgende aanbestedingen: 

 

Directie Inwinning en Gegevensanalyse (IGA) Aanbesteding Meetwagen 

Directie IV RWS Netwerken (IRN)  Aanbesteding Mobile Only 

Directie Ontwikkeling Services RWS (OSR) Aanbesteding Videoketen 

 

Tussentijdse resultaten IGA 

Bij de aanbesteding van de meetwagen (een voertuig dat met sensoren is uitgerust om allerlei 

kwaliteitsmetingen op het hoofdwegennet te verrichten), bleek dat de inkoop specifiek gericht was 

op de carrosseriebouw en in mindere mate op ICT-inkoop. De inkoopafdeling zag bij nader inzien 

bovendien geen mogelijkheden om duurzame inkoopcriteria te formuleren rond het object van deze 

aanbesteding en uiteindelijk heeft de CO2-Prestatieladder in deze aanbesteding geen rol gespeeld. 

 

Tussentijdse resultaten IRN 

De aanbesteding van het Mobile Only-project bleek bij nader inzien onder een rijksbrede inkoop 

vanuit BZK te vallen, waarbij het ontbrak aan mogelijkheden om de CO2-Prestatieladder als criterium 

op te nemen. Wel is de CO2-Prestatieladder door IRN succesvol toegepast in een ander 

inkooptraject, te weten:  
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1. Bij het VODK-contract (Vast onderhoud DVM Keten (DVM = Dynamische 

VerkeersManagementsystemen)). Bij deze aanbesteding is sprake geweest van 5 inschrijvers 

die allen al bleken te beschikken over certificering op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. 

 

Tussentijdse resultaten OSR 

Door OSR is niet gekozen voor toepassing van de CO2-Prestatieladder in de aanbesteding van het 

project Videoketen. Wel is bij een tweetal andere aanbestedingen de CO2-Prestatieladder succesvol 

toegepast: 

 

1. Bij de aanbesteding ‘het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over 

de toestand van het Areaal ‘Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl’, met Service Support 

werkzaamheden,  in het beheergebied van Rijkswaterstaat Noord-Nederland’ . Deze 

aanbesteding zit nu in de beoordelingsfase. 

 

2. Bij het aanbesteden van het onderhoud  “VTS overige ketens” (VTS = vessel tracking system) 

is de CO2 prestatieladder toegepast. Met het VTS-systeem coördineren verkeersleiders van 

RWS de drukbevaren hoofdvaarwegen en de Waddenzee. Dit doen ze o.a. met een 

zogeheten radar volgdoelsysteem. De doelen zijn de schepen (net zoals dit bij de 

luchtverkeersleiding gebeurt voor vliegverkeer). Hierbij wordt gebruikgemaakt van 

specialistische radars en software om schepen op het water te volgen. 

 

Vervolg-/verbeteracties:   

● In Q4 van 2018 vindt overleg plaats om SMART-afspraken te maken rond inkoopprojecten 

die in 2019 starten en waar de CO2-Prestatieladder een criterium kan zijn bij de inkoop; 

● De betrokken van de CIV worden nauwer betrokken bij de sturingscyclus van de CO₂-

Prestatieladder (o.a. de audits); 

● De betreffende actie uit het MVI Actieplan en daarmee ook de 

doelstellingen van het ontwikkelingsproject voor de CO2-Prestatieladder zijn 

ingebracht als input voor het CIV Managementcontract 2019 - 2024, waarmee het 

een formele afspraak wordt tussen de DG en de HID van de CIV en daarmee onderdeel 

wordt van de reguliere werkzaamheden van deze directie. 

 

Relatie met het MVI-actieplan  

Het MVI-actieplan van IenW is extern gepubliceerd op 6 september 2017: 

www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-ministerie-

infrastructuur-milieu.pdf. In dit document is meer informatie opgenomen over de actieplanning, de 

betrokken partijen (zie paragraaf 5.2 en 5.4.3) en de benodigde middelen en expertise. Naast dat er 

vanuit het MVI-actieplan wordt gecommuniceerd en gerapporteerd over de voortgang (zie paragraaf 

5.3 en 5.4.3), zullen er voor dit ontwikkeltraject ook halfjaarlijkse externe publicaties plaatsvinden 

om meer bekendheid te geven aan deze maatregel. 

 

 

  

http://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-ministerie-infrastructuur-milieu.pdf
http://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-ministerie-infrastructuur-milieu.pdf
http://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-ministerie-infrastructuur-milieu.pdf
http://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-ministerie-infrastructuur-milieu.pdf
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11    Lijst van gebruikte afkortingen 

 

Afkorting Uitleg 

ADR Auditdienst Rijk 

ANVS Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 

B100 Een aanduiding voor blauwe diesel (zie HVO), waarbij het getal 100 aangeeft dat het 

mengsel voor 100% uit duurzame grondstoffen bestaat 

BPKV Beste prijs-kwaliteitverhouding: een gunningscriterium bij opdrachten waarbij niet 

alleen de laagste prijs telt maar ook zaken als prestatie- en kwaliteitscriteria 

BSK Bestuurskern, het centrale organisatieonderdeel van het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat 

BSR Bestuursraad, het wekelijkse overleg van de ambtelijke leiding van het ministerie van 

IenW 

BZK Het ministerie van Binnenlandse zaken 

CBE Coördinatiebureau Energie, een afdeling van Rijkswaterstaat 

CBR Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

CIV Centrale Informatie Voorziening, een dienstonderdeel van Rijkswaterstaat 

CO₂  Koolstofdioxide, doorgaans wordt hiermee CO₂-eq bedoeld: de CO₂-equivalent. Dit is 

een rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling 

te kunnen vergelijken. Het is gebaseerd op het ‘Global Warming Potential’ (GWP) - dat 

is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect. 

CO₂PL CO₂ Prestatieladder, het instrument waarmee Rijkswaterstaat haar CO₂ management 

heeft georganiseerd. 

DCI Directie Concern Informatievoorziening, een organisatieonderdeel van het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat 
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DG Directeur-Generaal 

DH Den Haag 

DO DZH Directeurenoverleg Duurzaamheid, een overlegstructuur binnen het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat 

DRIP Dynamische routeinformatie panelen 

DuboCalc Duurzaam Bouwen Calculator, software waarmee de milieuimpact van materialen kan 

worden berekend 

EED Europese Energie-Efficiency richtlijn 

EMVI Economisch meest voordelige inschrijving: een gunningscriterium bij opdrachten 

waarbij niet alleen de laagste prijs telt maar ook zaken als prestatie- en 

kwaliteitscriteria 

EZK Het ministerie van Economische zaken en Klimaat 

FMC Financiën, Management en Control, een organisatieonderdeel van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat 

Fte Full time equivalent 

GD dGWW Green Deal Duurzaam GWW 

GHG Green House Gas, meestal in relatie tot het GHGP: het Green House Gas Protocol: een 

internationale standaard om broeikasgassen te meten en te monitoren 

GPO Grote Projecten en Onderhoud, een dienstonderdeel van Rijkswaterstaat 

GVO Garantie van oorsprong 

GWW Grond-, weg- en waterbouw 

HID Hoofdingenieur Directeur, de eindverantwoordelijke binnen een dienstonderdeel van 

RWS 

HVO Hydrotreated Vegetable Oil, oftewel blauwe diesel. Blauwe diesel wordt volledig 

gemaakt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvalolie 
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IBI Integrale Bedrijfsvoering IenW, een afdeling van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IenW Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport, een agentschap van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat 

ISO International Organization for Standardization, doorgaans gevolgd door een getal 

waarmee een bepaalde internationale standaard bedoeld wordt 

IV Informatievoorziening 

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

KPI Kritische Prestatie Indicator 

kton Kiloton = 1.000 ton 

LCA Life Cycle Analysis, een methode om de milieudruk van een product of proces over de 

hele keten van productie tot eindverwerking te berekenen 

LED light-emitting diode 

MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 

MKI Milieukosten Indictaor, een eenheid om de totale milieuimpact van een materiaal in uit 

te drukken 

Nea Nederlandse emissie autoriteit 

NEN NEderlandse Norm, doorgaans gevolgd door een getal waarmee een bepaalde 

Nederlands normblad bedoeld wordt 

NMD Nationale Milieu Database 

NOV Netwerkontwikkeling en Visie, een afdeling binnen een regionaal dienstonderdeel van 

RWS 
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OIM Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu: het onafhankelijke overlegorgaan van het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar stakeholders elkaar ontmoeten en 

hun geluiden richting de bewindspersonen kunnen laten horen 

OV Openbare verlichting 

PBL Planbureau voor de Leefomgeving, een kennisinstituut en tevens semi-agentschap van 

van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

PDCA Plan do check act, een hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing, 

gebaseerd op de kwaliteitscirkel van William Edwards Deming 

PMC ProductMarktCombinatie 

PPO Programma's, Projecten en Onderhoud, een dienstonderdeel van Rijkswaterstaat 

R8 Een verkorte aanduiding voor Rijnstraat 8, de zetel van het Ministerie van IenW en 

tevens één van de kantoren van Rijkswaterstaat 

RDW Dienst Wegverkeer 

RWS Rijkswaterstaat 

SKAO Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 

SLA Service Level Agreement: de set aan afspraken tussen het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat en Rijkswaterstaat waarin prestaties en budgetten geregeld zijn; 

SMART Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden: een systematiek om 

doelstellingen te beschrijven 

T&TM Techniek en Technisch Management, een afdeling binnen het RWS-dienstonderdeel 

GPO 

TJ Terajoule 

TK Tweede Kamer 

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 

TTW Tank-to-wheel, een begrip dat duidt op emissies die ontstaan bij het gebruik van een 

energiedrager en dus een deel van de gehele keten (well-to-wheel) betreffen 
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waarbinnen emissies plaatsvinden 

TVB Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

VenR Vervanging en Renovatie, een programma van Rijkswaterstaat 

VRI Verkeersregelinstallatie 

WET Waterbouw en Ecotechniek, een afdeling binnen het RWS-dienstonderdeel GPO 

WTT Well-to-Tank, een begrip dat duidt op emissies die ontstaan bij de productie van een 

energiedrager en dus een deel van de gehele keten (well-to-wheel) betreffen 

waarbinnen emissies plaatsvinden 

WTW Well-to-wheel, een begrip dat duidt op emissies in de gehele keten van de productie 

tot het gebruik van een energiedrager (zie ook WTT en TTW) 

WVL Water, Verkeer en Leefomgeving, een dienstonderdeel van RWS 

ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan 

 

 


