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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond van certificering van IenW op de CO2-Prestatieladder 
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) met Rijkswaterstaat (RWS) als grootste 
uitvoeringsdienst hebben samen de ambitie om het gehele ministerie opnieuw te laten certificeren 
op de CO2-Prestatieladder (hierna ook wel CO2PL). Het streven is om in 2018 een certificaat te 
behalen op trede 4 en uiterlijk in 2020 trede 5. 
 
Op 16 februari 2017 is het CO2-bewust certificaat van de CO2-Prestatieladder trede 3 uitgereikt aan 
de staatssecretaris van IenW. 
 
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 ligt voor de hand om ook intern déze methodiek te gaan hanteren. In een aantal 
stappen wordt zo gewerkt aan de volwassenwording van ons ‘corporate’ klimaatbeleid. 
 
Met dit CO2-managementplan 2017-2018 (en het separaat opgestelde CO2PL-communicatieplan 
2017-2018) neemt IenW de tweede stap op de CO2-Prestatieladder. De focus van deze tweede stap is 
het verankeren van alle CO2PL-eisen in de organisatie, op basis van de stand van zaken in de 
systemen per medio 2017. Dit gaat in de eerste plaats over het proces. 
 
Tegelijkertijd zijn binnen IenW ook inhoudelijk 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 m.n. de Service Level Agreement (SLA). 
Daarin worden niet alleen aanvullende maatregelen afgesproken voor het CO2-reductiedoel van 30%, 
maar wordt tevens voorgesorteerd op het uiteindelijke doel van een volledig klimaatneutrale 
organisatie en energieneutrale netwerken. Daarnaast is in juni 2017 een de visie en ambitie van IenW 
vastgesteld in de Bestuursraad waarin meer dan alleen CO2- en energiebesparingsdoelen een plaats 
hebben gekregen. 
 
Met het werken met de CO2PL committeert het ministerie zich aan een voortdurende verbetering 
van het systeem en van de resultaten. Daarnaast wil het ministerie als onderdeel van trede 4 ook 
naar de CO2-emissies in de keten gaan kijken en uiteindelijk doorstappen naar trede 5 van de ladder. 
Tot slot is de gedachte om ook de sturing op andere duurzaamheidsdoelen te zijner tijd een plaats te 
gaan geven in de sturingscyclus die voor de CO2PL is ingericht. 
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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, voor 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 trede 3 en 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. 
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 bv. het verbranden van 
kolen). In scope 3 valt de uitstoot van CO2 in de keten. 
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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 treden 
Elke invalshoek van de CO2PL is onderverdeeld in vijf treden, op de ladder. Het grootste verschil 
tussen de verschillende treden is de scope van CO2-emissies die wordt beschouwd. Daarin zit het 
grootste verschil tussen trede 3 en trede 4: treden 1, 2 en 3 richten zich op de CO2-uitstoot door de 
eigen werkzaamheden van de organisatie (Scope 1 en 2), terwijl vanaf trede 4 ook naar CO2-uitstoot 
in de keten (Scope 3) wordt gekeken. De treden zijn cumulatief, d.w.z. dat een organisatie die wil 
presteren op een bepaalde trede ook aan de eisen op alle onderliggende treden moet voldoen. 
 
Relatie met andere normen 
De CO2PL streeft uniformiteit na en sluit daarom aan bij reeds bestaande normen. Daarom wordt 
o.a. gevraagd om een “emissie-inventaris” conform ISO 14064 en een “energie-
managementactieplan” 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.1 Met de certificering op de CO2-Prestatieladder op trede 3 voldoet IenW ook aan de 
Europese Energie-Efficiency richtlijn (EED). 
 
 

                                                            
 
 
1  Een verschil tussen GHG-Protocol en 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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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 alle betrokkenen moeten 
zich hierin kunnen vinden, zodat de focus vaststaat. 
 
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 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. 

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 trede 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 energiemanagement-
actieplan wordt ingevuld). De eisen voor invalshoek C (communicatie) worden opgenomen in een 
afzonderlijk Communicatieplan 2017-2018. 
 
Dit stuk is opgesteld voor het behalen 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) 
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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 Energiemanagementactieplan conform ISO 50001 Eis 3.B.2 en 4.B.1 
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2 Beschrijving van de organisatie 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bestaat uit de bestuurskern (directoraten-generaal 
en centrale diensten) en een drietal agentschappen. In totaal heeft IenW ca. 12.000 fte aan 
medewerkers in dienst. Deze zijn gehuisvest op de hoofdkantoren in Den Haag en op diverse 
regionale locaties verspreid over het land. 
 

 

 
Figuur 2: Beschrijving van IenW 
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2.1 Afbakening 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bestaat uit de bestuurskern (directoraten-
generaal en centrale diensten) en een drietal agentschappen. 
 
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 Kennis, Innovatie en Strategie; 
k. het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid; 
l. het Planbureau voor de Leefomgeving; (PBL, kennisinstituut) 
m. het Stafbureau deltacommissaris; 
n. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; (KNMI, agentschap) 
o. de Inspectie Leefomgeving en Transport; (ILT, agentschap) 
p. het directoraat-generaal Rijkswaterstaat. (RWS, agentschap) 

3. Secretariaten van adviesorganen van het ministerie zijn 
a. het secretariaat van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; 
b. het secretariaat van de Adviescommissie Water, dat dienstonderdeel is van het directoraat-generaal 

Ruimte en Water; en 
c. het secretariaat van de Technische commissie bodem. 

 
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: 
 

 Dienstonderdelen binnen de scope Aantal fte 
(per 31-12-16) 

Huisvesting 

1 Bestuurskern 1.695 Rijnstraat 8 Den Haag (R8 DH) 
2 RWS, agentschap 8.618 R8 DH + door het land 
3 ILT, agentschap 1.121 R8 DH + door het land 
4 KNMI, agentschap 383 De Bilt 
5 PBL, “semi-agentschap” 216 Bezuidenhoutseweg 30 DH 

 TOTAAL 12.192  
 secr. Raad voor Leefomgeving en 

Infrastructuur (RLI) 
(28)* B30 DH 

 secr. Adviescommissie Water (4)* R8 DH 
 secr. Technische Commissie Bodem (TCB) (6)* Plesmanweg DH 

*  zit in de telling van 1 
Tabel 1: Onderdelen van IenW  
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Het PBL is een onderdeel dat m.b.t. bedrijfsvoering zaken eigen zeggenschap heeft, vergelijkbaar met 
de agentschappen. Bij de nieuwe kabinetsvorming 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.  

2.2 Statement bedrijfsgrootte 
De totale CO2-uitstoot van het ministerie van IenW bedroeg in 2016 120,4 kton CO2. Het ministerie valt 
daarmee in de categorie “Groot bedrijf” (categorisering cf. 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-duurzaamheids-
doelen, 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 van het RWS- onderdeel Water, Verkeer en 

Leefomgeving (WVL). 
Het directeurenoverleg Duurzaamheid (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 gezamenlijk verzorgen de inbreng van de CO2PL-stukken in de 
stuurgroep.  
 
Voor de coördinatie en uitvoering van alle acties i.h.k.v. de CO2-Prestatieladder wordt een “CO2PL-
team“ ingesteld, dat structureel tenminste bestaat uit een IenW-trekker (bij het Programma 
Duurzame Bedrijfsvoering, IBI), een RWS-trekker (bij WVL) 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 (zie hieronder genoemde personen voor huidige 
invulling). 
 
Ten tijde van het opstellen van dit plan worden deze rollen vervuld door: 

• CO2PL-trekker – IenW   : Richard Hovinga 
• CO2PL-trekker – RWS scope 1 en 2  : Renske Gillissen 
• CO2PL-trekker – RWS scope 3  : Mandy Willems 
• CO2PL-team – monitoring   : Rudy van Mierlo 

 
De verantwoordelijke directeuren zijn: 

• Directeur IenW/IBI    : Michel Bouten 
• Directeur RWS WVL/LO   : Arjan de Zeeuw 

  



 
 

CO2-managementplan ministerie IenW 2018  Pagina 13 van 63 

3 Emissie-inventaris 

De CO2-Emissie-inventaris geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikas-
gassen: 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 2016. 2009 is het referentiejaar voor de CO2-reductie-
doelstelling voor Scope 1 en 2. Over de eerste helft van 2017 is een separate voortgangsrapportage 
opgesteld.  

3.2 Directe en indirecte GHG emissies (scope 1 en 2) 
De directe- en indirecte emissies van het ministerie van IenW bedroegen in 2016 120,4 kton CO2. 
Hiervan werd 55,8 kton veroorzaakt door directe emissies (scope 1) en 64,6 kton door indirecte 
emissies (scope 2). Onderstaande figuren geven dit weer. 

 
Figuur 3: CO2-emissie inventarisatie 2016 per scope 
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Figuur 4: CO2-emissie inventarisatie 2016 per organisatieonderdeel 
 

 
Figuur 5: CO2-emissie inventarisatie 2016 per categorie 
 

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 zal de standaard CO2-emissiefactor worden gehanteerd voor B100 (HVO) conform 
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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) 
Er heeft geen broeikasgasverwijdering of -compensatie plaatsgevonden bij IenW in 2016. Ten 
aanzien van het gasverbruik worden wel 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 deze paragraaf zijn vastgesteld over het jaar 2016. De verwachting is dat deze emissies 
de komende jaren onderhevig zijn aan toenames door areaalgroei, wanneer daarop geen extra actie 
zou worden ondernomen. Naar verwachting gaat namelijk het aantal tunnels sterk toenemen, deze 
zijn energie-intensief. Op basis van de maatregelen waarover wordt gesproken (nog niet alle 
vastgesteld en gefinancierd) kan er echter wordt voor worden gezorgd dat de emissie ondanks 
areaalgroei niet toeneemt. 

3.3 Scope 3 emissies 

3.3.1 Samenvatting meest materiële emissie analyse (kwalitatief) 
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.   
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). 
  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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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. 

 

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

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

Potentiële 
invloed 
van de 
organisatie 
op CO2-
uitstoot 

Rangorde 

1  2 3 
Sector 

4 
Activiteiten 

5 6 
Score 

Positie  

Grond-, 
weg- en 
waterbouw 
(GWW) 

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

3 3 4 36 1 

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

3 3 3 27 2 

Grondverzet nat Energieverbruik materieel  3 3 2 18 5 
Grondverzet droog Energieverbruik materieel 3 3 3 27 2 
Staal Winning en productie 

materiaal, transport,  end-of-
life verwerking 

3 2 1 6 9 

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

3 1 4 12 7 

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

3 1 4 12 7 

Mobiliteit Personen- en 
goederenvervoer weg 
en water 

Energieverbruik gebruikers  
4 3 2 24 4 

Energie Energieopwekking op 
eigen areaal 

Energieverbruik voor 
energieopwekking 

4 4 1 16 6 

Kapitaalgoe
deren 

Schepen Winning en productie, end-of-
life verwerking 1 2 1 2 13 

Wagenpark  

Afval Eigen afval IenW Afvalverwerking  2 2 1 4 10 

Woon-
werkverkeer 

Voor zover niet in 
Scope 1 en 2  

Energieverbruik 
transportmiddelen 1 3 1 3 12 

Dienst-
verlening 

Inkoop diensten Energieverbruik ingekochte 
dienstverlening 

2 2 1 4 10 
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De top 10 in de rangorde van meest materiële Scope 3 emissies ziet er op basis van deze tabel als volgt 
uit:2 
1 Asfalt; 
2 Beton; 
2 Grondverzet droog; 
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 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 kon binnen de beschikbare termijn niet voldoende draagvlak 
worden gevonden voor een gekwantificeerde doelstelling; dit zal worden meegenomen bij de beoogde 
certificering trede 5. 

3.3.3 Inschatting omvang Meest Materiële Scope 3 emissies (kwantitatief) 
In 2015 zijn de meest materiële scope 3 emissies berekend voor RWS, conform GHG-Protocol en CO2-
Prestatieladder. In de tabel op de volgende pagina zijn de emissies voor de 8 relevante GHG Protocol 
categorieën weergegeven.  

                                                            
 
 
2 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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Scope 3 categorie* uit 
het GHG protocol Onderdeel  

Uitstoot berekening (ton 
CO2) in % 

Aannames voor de 
berekening 

1. Inkoop goederen en 
diensten     492.645 2,21% 

Materialen/diensten 
voor in 2014  

  Materialen 447.267     afgeronde projecten. 

  Aanleg 45.378     
Idem voor in 2014 
uitgevoerd onderhoud 

2. Kapitaalgoederen Wagenpark   1.428 0,01% 
Alleen wagenpark 
meegenomen. 

4. Upstream transport      380.155 1,7%   

  Transport materialen 380.155     

Obv categorie 1 
ingeschat. Los 
ingekocht 

  
Ingekocht overig 
transport 0     

transport niet 
meegenomen. 

5. Geproduceerd afval     483 0,002% afvalverzameling van 
de RWS locaties in 
2014 

6. Zakelijk verkeer Zakelijke reizen ov   9 0,0000% 
Alleen geregistreerde 
treinreizen 

7. Woon-werkverkeer Woon-werkverkeer ov   3.477 0,02% 
OV-type onbekend, 
gemiddelde gebruikt 

11. Gebruik      21.209.505 95% 
Gebruik van gehele 
infrastructuur in  

  Wegennet 18.779.505     
beheer gedurende 1 
jaar. Hoofdwegen- 

  Hoofdvaarwegennet 2.430.000     
net gelijkgesteld aan 
totaal areaal RWS 

12. End-of-life      248.946 1,1%   

  Sloop 33.167       

  Afvalverwerking 215.779       

  recycling 0       

Totaal     22.336.649     
 
Inschatting omvang Meest Materiële Scope 3 emissies RWS  
* Alleen naar verwachting relevante Scope 3 categorieën zijn meegenomen; in totaal geeft het GHG 
Protocol 15 categorieën, waarvan er 7 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. 

3.5 Emissiefactoren 
Voor de inventarisatie van de CO2-uitstoot van IenW over het jaar 2016 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. 
 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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Voor de berekening van de CO2-emissie-inventaris van 2016 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. 

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; 
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 2016; 

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

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

5. Afhankelijk van de lengte van een vlucht geldt een hogere of lagere emissiefactor. Omdat de 
beschikbare informatie over vluchtkilometers geen onderscheid bevat in 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. De bepaling van 
gereden zakelijke kilometers in privé-wagens vindt plaats op basis van de gedeclareerde 
kilometers. De mogelijkheid dat niet alle zakelijke kilometers worden gedeclareerd geeft een 
onzekerheid in de emissiecijfers. De emissie binnen deze categorie betreft 3% van de totale 
footprint in 2016; 

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

7. 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 2016, 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. 



 
 

CO2-managementplan ministerie IenW 2018  Pagina 20 van 63 

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. 

 
Tabel 2: Kruistabel ISO 14064-1 
 

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 
 P Statement in accordance with ISO 14064-1 3.8 
 Q Verification 3.7 
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4  Energiebeoordeling 2016 

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 2016  
Het totale eigen energieverbruik van het ministerie van IenW in 2016 bedroeg 1402 TeraJoules (TJ).  
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het grootste deel van het verbruik (93%). Van het overige 
verbruik wordt 4% veroorzaakt door de bestuurskern van IenW (BSK), en de rest door 
achtereenvolgens het KNMI (2%), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (2%), en het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 
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Het totale energieverbruik 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 (30%) 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).  
 
Het totale energieverbruik van Rijkswaterstaat in 2016 is 1305 TJ (TeraJoules). Het totale 
elektriciteitsverbruik is in geringe mate toegenomen in de afgelopen jaren, van 654 TJ in 2009 naar 
669 TJ in 2016 (+2%). 
 

 
 
Het totale energieverbruik van IenW lag in 2016 3% lager dan in het jaar 2009. De laatste 2 jaren is 
een licht stijgende trend te zien. 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 werken we aan opwekking van 
energie op ons eigen areaal. Uiterlijk in 2030 willen we dat we met hernieuwbare energie van eigen 
areaal geheel in ons eigen energieverbruik kunnen voorzien.  
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4.2 Belangrijkste energiestromen  
In onderstaande grafiek is de CO2-footprint van 2016 weergegeven, onderverdeeld per categorie.  

 
Elektriciteit is de belangrijkste veroorzaker van uitstoot (45%). De grootste bijdrage aan de uitstoot 
uit elektriciteit wordt geleverd door het energiegebruik van het areaal, met name OV, VRI, tunnels, 
sluizen, stuwen, pompen en gemalen. Daarnaast levert het energiegebruik van kantoren een 
belangrijke bijdrage aan het totale elektriciteitsverbruik.  
 
Het brandstofverbruik van de Rijksrederij draagt ook significant bij aan de totale uitstoot (32%). 
Verdere significante categorieën zijn het wagenpark  inclusief gedeclareerde kilometers (12%), 
verwarming van kantoren (5%) en vluchten (4%).   

4.3 Factoren die het energiegebruik beïnvloeden 
De omvang van het areaal is een belangrijke factor die met name het elektriciteitsverbruik 
beïnvloedt. We zien in de afgelopen jaren een fikse groei van de objecten en installaties die 
Rijkswaterstaat beheert, zoals tunnels, openbare verlichting en matrixborden boven de weg.   
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4.4 Identificatie grootste verbruikers scope 1 en 2 
De grootste CO2-emissiebronnen in 2016 van IenW  zijn: 

• Brandstofverbruik schepen (Rijksrederij):  32% 
• Elektraverbruik openbare verlichting en verkeersregelinstallaties:19% 
• Elektraverbruik tunnels: 11% 
• Brandstofverbruik eigen wagenpark: 9% 
• Elektraverbruik sluizen en stuwen: 6% 
• Verwarming kantoren: 5% 
• Elektraverbruik pompen en gemalen: 4% 
• Vluchten: 4% 
• Elektraverbruik overig primair proces: 4% 
• Gedeclareerde kilometers privéauto’s: 3% 
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Hierbij dient te worden opgemerkt dat het elektrische verbruik van kantoren in volume ongeveer 
even groot is als dat van tunnels. De kantoren worden echter volledig voorzien van elektriciteit uit 
Nederlandse windenergie, waardoor er binnen deze categorie geen sprake is van CO2-emissie. Een 
eventuele wijziging van de elektriciteitsinkoop (waarvan overigens geen sprake is) heeft tot gevolg 
dat de categorie kantoren wel geïdentificeerd wordt als significante emissiestroom. 
 
De afgelopen jaren zijn diverse energiebeoordelingen uitgevoerd over het elektra- en brandstof-
verbruik van IenW. Deze worden hieronder per categorie toegelicht. 

4.4.1 Elektraverbruik Rijkswaterstaat 
Het elektraverbruik 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 elektraverbruik, 
wordt dit verbruik voor het grootste deel dagelijks per kwartier gemonitord (zie Energiemeetplan in 
H7). Dit geeft inzicht in de ontwikkelingen van het verbruik per categorie, zoals is weergegeven in 
onderstaande figuur. 
 

 
 
Uit deze figuur is af te lezen dat de categorie openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 
(OV/VRI) het grootste aandeel heeft in het totaalverbruik (36%). 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 het nieuwe verlichtingsregime (dimmen of ‘s-nachts uit) indien 
mogelijk en het toepassen van LED-verlichting. Ondanks deze maatregelen is de trend van het 
verbruik nog niet dalende. Evenwel is nog niet alle potentie voor besparing gerealiseerd. Onderzoek 
wordt gedaan naar de resultaten en de beheersing van het nieuwe verlichtingsregime om de 
besparing hierdoor te vergoten. 
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Ook het elektraverbruik 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 LED-verlichting. De Vlaketunnel was bijvoorbeeld de 
eerste volledig LED-verlichte tunnel. Ook bij de Heinenoordtunnel is er door het gebruik van LED-
verlichting ongeveer 20% energie bespaard. Met name bij tunnels is er echter sprake van areaalgroei. 
Zo is het aantal tunnels al gegroeid van 16 in 2009 naar 25 in 2016. Dit heeft een grote impact op het 
totale elektraverbruik en de bijbehorende CO2-emissie. Zo verbruikt de nieuwe landtunnel in Utrecht 
bv. evenveel energie als een groot kantoor (4000 MWh). Het verbruik van de nieuwe 
Maastrichttunnel is naar verwachting nog groter. Het is dus van belang om focus te houden op de 
energie-efficiency van zowel bestaande als nog aan te leggen tunnels. Een voorbeeld is het nemen 
van energiebesparende maatregelen bij de renovatie van de Benelux tunnel, door het plaatsen van 
LED verlichting en het toepassen van energiezuinige noodstroomvoorziening. 

4.4.1.1 Energiescans 80 objecten met verbruik >50MWh 
Ten behoeve van beperking van het elektraverbruik zijn bij de 80 meest verbruikende objecten (meer 
dan 50 MWh per jaar) energiescans uitgevoerd. Per object is een rapport beschikbaar met daarin de 
energiebalans en een pakket van besparingsmaatregelen inclusief kostenraming. De regionale 
organisatieonderdelen zijn verantwoordelijk voor de het realiseren van de besparingen. Het resultaat 
is dat tussen 2009 en 2016 in totaal reeds een besparing van 11% (-20,5 TJ) is gerealiseerd op het 
verbruik van  de 80 meest verbruiken de objecten. 
Jaarlijks rapporteren de regionale diensten over deze objecten. Dit vormt een objectief beeld van het 
effect van besparingen, omdat hier sprake is van bestaande objecten zonder areaalgroei. 
Voortdurend worden hier nog nieuwe maatregelen genomen. 

4.4.2 Elektraverbruik kantoren  
Bij het totaalverbruik van kantoren is een positieve trend 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-hoofkantoren 
(Plesmanweg en Koningskade) naar het nieuwe energie-efficiënte (rijksverzamel)kantoor aan 
de Rijnstraat; 

• Bestaande bouw is energiezuiniger gemaakt door energiebesparende maatregelen; 
• Verandering van houding en gedrag in het gebruik van de kantoren. 

Ondanks een dalende trend is er nog voldoende potentie voor energiebesparing. 
 
In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van het gemiddelde energieverbruik van 
huisvesting van de diverse onderdelen, afgezet tegen een benchmark. 
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Onderdeel Aantal fte % kWh kWh/fte Aardgas in 
m3 

Warmte in 
aardgaseq.3 

m3/fte 

KNMI 383 3% 4.017.179 10.489 220.896 
 

577 
PBL 216 2% 1.118 5 

 
43 0,2 

ILT 1.121 9% 1.409.882 1.258 113.022 
 

101 
BSK 1.695 14% 7.920.446 4.673 324.726 271 191 
RWS 8.618 71% 26.901.860 3.122 2.425.992 260 282 
Benchmark gemiddeld4   2.586   239 
Benchmark spreiding2   1.200-

4.400 
  133–

578 
 

Wat opvalt in dit overzicht is dat er onderling grote verschillen zijn in het verbruik per FTE. Zo is het 
verbruik van BSK een veelvoud van ILT, terwijl er ongeveer evenveel medewerkers werken. Het 
verbruik van het KNMI en BSK ligt hoog. Bij KNMI betreft het een kantoor met intensieve datacenters 
en meetapparatuur, waardoor het relatieve verbruik hoog is. Het is aan te bevelen om uit te zoeken 
waar dit door komt, mogelijk op basis van bestaande energieonderzoeken. Dit biedt mogelijk 
aanknopingspunten voor gerichte maatregelen. Tegelijkertijd valt op wat het effect van het zeer 
duurzame pand van PBL is: een zeer laag gemiddeld energieverbruik ten opzichte van de benchmark. 

Om onnodig gasverbruik en elektraverbruik te voorkomen worden enkele grote kantoren continu 
gemonitord. Sinds begin 2016 worden dagelijks automatisch afwijkingen gedetecteerd op basis van 
dagprofielen per uur of per kwartier. Als een warmtepomp van een kantoor bijvoorbeeld tijdelijk niet 
goed functioneert en het gasverbruik sterk toeneemt, wordt hier direct op ingegrepen waardoor 
verspilling van energie wordt voorkomen.  

4.4.3 Brandstofverbruik schepen (Rijksrederij) 
De Rijksrederij – onderdeel van Rijkswaterstaat – 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 zeegaande schepen; 

• Gebruik van walstroom. Ter voorkoming van dieselgebruik voor schepen zolang ze aan 
wal liggen, gaat het gebruik van walstroom meer worden gefaciliteerd; 

                                                            
 
 
3 Overige warmte is omgerekend naar aardgasequivalenten in m3 op basis van MJ geleverde warmte. 
4 Bron: Milieubarometer, gemiddelde kantoororganisatie, Stimular.  

https://www.milieubarometer.nl/voorbeelden/kantoor/
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• Gedragsbeïnvloeding. Met het programma ‘voortvarend besparen’ wordt beoogd om het 
brandstofverbruik bij alle schepen te reduceren; 

• New concept of operations. Vooral oudere schepen zijn uit de vaart genomen. Daarnaast 
worden (moderne) schepen efficiënter en flexibeler (multi-purpose) gebruikt. 

 
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. 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 2015 is het totaal aantal liters in 2016 nagenoeg gelijk gebleven. Er is in het 
afgelopen jaar gestuurd op het verlagen van het aantal wagens. 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 we gebruik kunnen gaan maken van 
rijksbrede deelauto’s. We zullen hier waar mogelijk gebruik van maken en ook onze deelauto’s 
aanbieden aan onze rijkscollega’s. De impact daarvan op ons verbruik is vooralsnog onduidelijk.  
Daarnaast wordt bij vervanging van wagens actief gestuurd op de meest duurzame oplossing. De 
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. Als IenW willen we daar zeker ook aan voldoen. 
Hier zetten we op in door: 
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• In 2017 100 volledig elektrische auto’s te kopen; 
• 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 ons 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. We kiezen dan bij vervanging voor type auto's met minimale CO2-uitstoot. 
 

Aantallen   2016   2015   2014 
Diesel/Benzine   1789   1685   1737 
Hybride/PHEV/Elektrisch/Waterstof   159   258   283 
Totaal   1948   1943   2020 

Tabel: aantal voertuigen per ‘brandstofsoort’ 

Het doel is om in 2020 30% van het wagenpark van Rijkswaterstaat elektrisch te laten rijden. Dit 
geschiedt voornamelijk door vervanging bij einde levensduur van wagens.  

4.4.5 Vluchten 
De uitstoot uit vluchten heeft in verhouding met de totale uitstoot en met de uitstoot van het 
leasewagenpark een relatief groot aandeel, ten opzichte van gemiddelde (kantoor)organisaties.  
 
Binnen de gehele rijksoverheid wordt de uitstoot van iedere gevlogen kilometer gecompenseerd met 
‘gold standard’-certificaten. Van elke reis wordt de CO2-uitstoot berekend waarna deze volledig 
gecompenseerd wordt via de ondersteuning van duurzame projecten. 
 
Sinds 1 oktober 2016 doet IenW in aanvulling op het compenseren via certificaten mee aan het KLM 
Corporate Biofuel Programma. Dit programma stelt organisaties die hun personeel groen willen laten 
vliegen in staat om een gedeelte van hun vluchten te verduurzamen door het gebruik van biokerosine. 
Ons ministerie doet mee voor een periode van twee jaar. Zo geven we een extra impuls aan 
vergroening van de luchtvaart. 
We zetten ook in op een reductie van het aantal kilometers dat we vliegen. Helaas zien we afgelopen 
jaren juist een stijging. In 2016 bedroeg die toename 13% ten opzichte van 2015. Dit is onder meer 
gerelateerd aan het EU-voorzitterschap en de daaruit voortvloeiende extra vertegenwoordiging bij EU-
overleggen over mondiale verdragen. Ook wordt de stijging deels veroorzaakt door intensivering van 
de internationale inzet van de watergezant. Een deel van deze activiteiten is in 2016 afgerond. Het 
aantal vliegbewegingen zal naar verwachting ook kunnen dalen door het beter benutten van 

                                                            
 
 
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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telewerkvoorzieningen en videoconferencing in het nieuwe rijkskantoorgebouw aan de Rijnstraat in 
Den Haag. 
 
In het laatste kwartaal van 2016 heeft IenW gevlogen op 39.000 liter biofuel waarmee 30% CO2 minder 
is uitgestoten dan met normale kerosine. 

4.4.6 Verwarming 
De uitstoot 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.  

 

4.4.7 Zakelijke kilometers 
De gedeclareerde zakelijke kilometers met eigen auto’s hebben een relatief grote bijdrage aan de 
totale uitstoot, in verhouding tot het eigen leasewagenpark. Dit speelt met name bij RWS en BSK.  
Onderzocht wordt hoe deze kilometers kunnen worden verminderd waarbij wel moet worden 
aangemerkt dat deze zakelijke kilometers door de organisatie als noodzakelijk worden beschouwd. Een 
mogelijkheid is dat het gebruik van de privéauto niet is toegestaan als dichtbij de woning  van de 
werknemer een commerciële deelauto beschikbaar is.  

 

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.  
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In 2016 heeft de ILT 2,1 kiloton CO2 uitgestoten. De grootste bronnen van uitstoot in 2016 bij de ILT 
zijn: Leasewagenpark (53,8%), vliegreizen (27,5%) en verwarmen (10,1%).  
 
In 2016 heeft het KNMI 1,2 kiloton CO2 uitgestoten. De grootste bronnen van uitstoot in 2016 bij de 
KNMI zijn: Vliegreizen (43,5%), verwarmen (33,9%) en elektriciteit primair proces (niet zijnde 
gebouwen, 14,6%).  
 
In 2016 heeft de PBL 503 ton CO2 uitgestoten. De grootste bronnen van uitstoot in 2016 bij de PBL 
zijn: Vliegreizen (82,8%), verwarmen (9,6%) en OV (6,5%). 

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, bv. 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 wederom toegenomen. 

4.6 Reductiepotentieel 
Het reductiepotentieel voor het gehele Ministerie van IenW is het meest effectief te behalen door 
middel van: 

• Het besparen op elektraverbruik door openbare verlichting en tunnels, bijvoorbeeld door 
toepassing van LED-verlichting; 

• Verdere toepassing van energiemanagement om op die manier directer te sturen bij 
afwijkende energieverbruiken; 

• 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 van het ministerie 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%). 
 
Deze kortetermijndoelstelling gaat verder dan de nationale CO2-reductiedoelstelling.  Hiermee 
geeft  IenW invulling aan de eigen verantwoordelijkheid en haar 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. Ten opzichte van andere overheden is IenW een koploper met het vaststellen van een 
absoluut doel voor 2020, waarbij dit integraal wordt aangepakt inclusief alle uitvoering. 
 
Voor de langere termijn (2030) wordt gestreefd naar een volledig klimaatneutrale organisatie en 
energieneutrale netwerken.  

5.2 Kwantificering van de (resterende) reductieopgave 
Voor een hanteerbare doelstelling wordt de relatieve reductiedoelstelling van 30% vertaald naar een 
(resterende) absolute hoeveelheid te reduceren CO2-uitstoot van 12,3 kton tussen 2017 en 2020. 
Voor de totstandkoming van dit getal is gekeken naar enerzijds de reeds gerealiseerde reductie en 
anderzijds de extra reductieopgave die areaalgroei met zich meebrengt. 
 
Op basis van de emissiecijfers 2009 betrof de initiële opgave bij 20% reductie een te behalen reductie 
van 34,5 kton. Bij een reductie van 30% is de opgave t.o.v. 2009 gewijzigd in 52,6 kton. Tot aan 2016 
is daar door areaalgroei 14 kton bijgekomen; in totaal dus 66,0 kton. In de periode 2009-2016 is 69,0 
kton reductie gerealiseerd inclusief reductie van areaalgroei. Ook voor de periode 2017-2020 zit er 
areaalgroei in de planning, hetgeen naar schatting een extra reductieopgave (ter compensatie van de 
met areaalgroei toegenomen emissies) van 15,3 kton geeft. In totaal brengt dit de resterende 
reductieopgave voor 2020 op een absolute hoeveelheid van 12,3 kton. 
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5.3 CO2-reductieplan 

5.3.1 Stand van zaken medio 2017 
Ter invulling van de 20%-reductiedoelstelling voor scope 1 en 2 zijn in de afgelopen jaren reeds 
diverse reductiemaatregelen getroffen, onder andere in het kader van het Lean & Green-programma 
en het Programma Energie van RWS. 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 is opgesteld 
op basis van o.a. de energiebesparings-plannen 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. De overige reductie wordt geleverd door energiebesparing, 
opwekking van groene stroom op eigen areaal en elektrificeren van wagenpark.  

5.3.2 Reductiestrategie komende jaren 
De reductiestrategie voor de komende jaren wordt momenteel verder ontwikkeld. 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 
voertuigen naar hybride en elektrisch te gaan. 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 hogere ambitie dan de 30% CO2-reductie in 2020, namelijk energieneutrale netwerken in 2030. 
Zie het volgende figuur: 

 
Figuur 6: Ambitie voor energieneutrale netwerken 
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5.3.3 Maatregelen 2018-2020 
In de onderstaande tabel zijn onder variant 1 de maatregelen opgenomen die voor de CO2-reductie 
van 30% in 2020 zorgen en onder variant 2 de maatregelen voor het streven naar 40% CO2-reductie 
in 2020 welke worden onderzocht in hoeverre deze haalbaar zijn: 
 

    REFERENTIE VARIANT 1 VARIANT 2 
      

Geprogrammeerd 
en huidig niveau 

van GVO's en HVO 

Extra impuls op 
besparing en 

beperkte ophoging 
van GVO's 

      
        
Emissie (kton/ jaar) 120 123 105 
Reductie t.o.v. 2009 (175 kton/jaar)       
   Totaal -31% -30% -40% 
   Scope 1 -4% -7% -7% 
Groene stroom als % van elektr-gebruik  
(ivm. richtlijn SKAO CO2-Prestatieladder) 48% 46% 57% 

Uitbreiding areaal tm 2020 (kton/ jaar)  8.7 8.7 
REDUCTIES    
Energiebesparing (kton/ jaar)       
  Huisvesting   -0.7 -1.2 + PM (*) 
  Elektrificering leasewagenpark   -1.6 -1.6 
  Rijksrederij   0.0 0.0 

  Openbare verlichting (HWN)       
   ‘s nachts uitzetten     -6.5 
   naar LED   -1.1 -3.0 
  Tunnels    -0.9 -1.6 
  Overig netwerken   -0.2 -1.1 
Energie van eigen areaal (kton/ jaar)   -1.0 -1.0 
Inkoop HVO (Rijksrederij)      
  Reductie (kton/ jaar) -3.6 -1.2 -1.2 
  m3 HVO/ jaar 1141 1530 1530 
Inkoop GVO's       
  Reductie (kton/ jaar) -35 0 -7 
  GWh/ jaar 66 66 79 
Reducties in emissie zijn negatief; toenames in emissie zijn positief.  

Tabel 3: Maatregelen 2018-2020 

5.4 Prognose 
Figuur 15 geeft de reductieopgave, de autonome ontwikkeling van CO2-emissies (door areaalgroei) 
en de prognose van de feitelijke CO2-emissies weer. 
 
Uit de figuur is af te lezen dat met de reeds uitgevoerde, in gang gezette en geprogrammeerde CO2- 
en energiebesparende maatregelen de CO2-reductiedoelstelling van meer dan 30% in 2016 al 
grotendeels is gehaald. Er zijn enkele extra maatregelen nodig om ook de emissietoename door 
areaalgroei te kunnen blijven “compenseren”. 
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Voor het behalen van de doelstelling is het van belang dat de huidige en meest effectieve 
maatregelen, de inkoop van Nederlandse groene stroom en de inkoop van biodiesel voor de 
Rijksrederij, worden voortgezet. Voor de langere termijn, 2030, streeft IenW naar energieneutrale 
netwerken en een klimaatneutrale organisatie; hiermee kan de inkoop van groene stroom worden 
afgebouwd. Het is nu nog niet zeker of dit in 2020 al leidt tot het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid 
groene stroom van eigen areaal. Indien dit niet het geval is, gaan we er in de onderstaande figuur 
vanuit dat de inkoop van Nederlandse groene stroom kan worden voortgezet. 
 

 
Figuur 7: Doel en prognose van de CO2-emissie scope 1 en 2 
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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 
Er is gekozen voor een doelstelling voor een materiaalketen en een doelstelling gericht op CO2-reductie 
bij inzet van materieel, 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 
(aansluitend op inkoopstrategie en 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 (conform doelstelling van de Green Deal Het Nieuwe Draaien en aansluitend 
op inkoopstrategie), waarbij de inzet van schonere brandstoffen / materieel kunnen worden 
meegewogen. 

6.1.1 Onderbouwing ambitieniveau doelstellingen 
In het kader van verduurzaming van de Service Level Agreement (SLA) tussen IenW en RWS zijn drie 
materiaalstromen geselecteerd die een grote milieu-impact kennen. Voor nu zijn dit asfalt, beton en 
baggerspecie/grondverzet. Rond deze materiaalstromen is een proces opgezet waarmee continu in 
beeld wordt gebracht hoe de materiaalprestaties kunnen worden verbeterd en hoe deze ketens 
verder kunnen worden verduurzaamd. Dit gebeurt (bij voorkeur) steeds vaker in samenwerking met 
partners in de materiaalketens. 
In 2016 is verkend wat IenW al doet en potentieel nog kán doen aan CO2-reductie via duurzaam 
inkopen, keteninitiatieven en green deals en middels verduurzaming van het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De analyse heeft geleid tot inzicht in “the gap” tussen 
huidige aanpak en gewenste aanpak. Tevens kon aan een aantal CO2-Prestatieladdereisen invulling 
worden gegeven (materialiteitsanalyses, ketenanalyses, overzicht huidige en toekomstige 
maatregelen). De volgende conclusies uit de verkenning hebben geleid tot de keuze voor de CO2-
doelstellingen: 

• Het is zaak om door te pakken met asfalt, om de vele kansen die zijn gecreëerd te 
verzilveren. Niet alleen heeft asfalt de grootste de scope 3up “footprint”, IenW is ook een 
grote speler in de Nederlandse markt (35% tegen bijvoorbeeld beton 2%). Daarmee heeft 
IenW de invloed om de asfaltmarkt als collectief uit te dagen haar keten verdergaand te 
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verduurzamen. De markt zelf zou in potentie de aanleg van asfalt kunnen combineren met 
duurzame energiewinning en –levering (warmte uit asfalt,  inductieladen); 

• Er is een inhaalslag nodig voor grondverzet. IenW heeft in vergelijking met beton en asfalt 
een relatief lage inspanning op maatregelen voor transport, terwijl deze emissies wel 30% 
van de materialiteit en bepalend zijn voor nat- en droog grondverzet. Green Deals Het 
Nieuwe Draaien en Duurzame Bouwlogistiek zijn belangrijke stappen, maar missen nog de 
belangrijkste “maatregelenscope” binnen transport: “schoner” vervoer (voertuig, gedrag en 
brandstof) over de weg. Prikkels voor CO2-reductie via transportmiddelen en werktuigen op 
schonere brandstoffen, brandstofbesparende maatregelen en zuiniger rijgedrag zitten 
bovendien nog niet in Dubocalc. LCA’s voor brandstof zijn nu wel voor handen. Binnen RWS 
WVL is veel kennis aanwezig om de markt te helpen bij de energietransitie op het gebied van 
brandstoffen en voertuigen.  

 
IenW wil als eerste opdrachtgever ervaring opdoen met de doelstellingen voor deze twee ketens, in 
aanloop naar de beoogde certificering op trede 5 (zie hierna in paragraaf 6.1.2, 6.2 en 6.3). 

6.1.2 Doorkijk CO2-doelstellingen 
De Asfalt-Impuls moet gaan zorgen voor afstemming tussen de vele initiatieven én voor een 
versnelling van innovaties. Daarmee is dit keteninitiatief een veelbelovend hulpmiddel om de 
potentie in deze sector te verzilveren. Aan de inhoud en organisatie van het programma Asfalt-
Impuls wordt gewerkt door alle partners in de asfaltketen. Daarbij zullen nieuwe projectvoorstellen 
worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Eind 2017 moet de definitieve vorm en inhoud van het 
programma gereed zijn. Rijkswaterstaat is coördinator van de Asfalt-Impuls. 
De ketenpartners achten de CO2-doelstelling voor asfalt sectorbreed haalbaar. Deze materiaalketen 
doelstelling kan met het oog op certificering trede 5 worden uitgebreid met een doelstelling voor 
beton (door de doelstelling uit het Betonakkoord te adopteren).  
De tweede doelstelling kan naar verwachting eveneens snel worden verbreed naar een materieel 
doelstelling voor nat grondverzet. Hiervoor loopt reeds een verkenning. 

6.2 CO2-reductieplan scope 3 
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. In deze fase van implementatie van de CO2-
Prestatieladder ligt de focus bij, c.q. wordt de lijn die in het programma Duurzaam Aanleg en 
Onderhoud is uitgezet gevolgd (inkoopstrategie).  
 
Daarnaast wordt ook de strategische samenwerking voortgezet binnen de bestaande keteninitiatieven 
(GD dGWW, Ketenakkoord Beton, Asfaltimpuls, GD Het Nieuwe Draaien, GD duurzame bouwlogistiek, 
‘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  trede 5 meer expliciet 
aandacht voor komen in het CO2-reductieplan, evenals voorde verduurzaming van het proces MIRT. 
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6.2.1 Proces Aanleg en Onderhoud  
Aanlegprojecten worden in het algemeen uitgevoerd conform het MIRT-spelregelkader en Beheer- en 
Onderhoudsprojecten vallen onder de SLA (zie figuur).  
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Figuur 16: MIRT en SLA proces 
 
Hoewel de landelijke RWS uitvoeringseenheden 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 een cruciale 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 Regio, 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, inbreng van PPO).  
De interne opdrachtverlening aan GPO en PPO gebeurt vanuit de Directies Netwerkmanagement van 
de Regio’s (District/SLU). 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 nadrukkelijkere rol. De komende decennia staat Rijkswaterstaat gesteld voor een 
indrukwekkende vervangingsopgave. Bij de overwegingen die in het programma Vervangingen & 
Renovaties worden gemaakt zullen de mogelijkheden om energie te besparen of duurzaam op te 
wekken worden meegenomen.  

6.2.2 Aanpak Duurzaam Aanleg en Onderhoud 
De ondersteuning van de projecten door het programma Duurzaam Aanleg en Onderhoud betreft 
dus 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 enerzijds voor het realiseren van energiebesparende maatregelen en 
het opwekken van hernieuwbare energie en anderzijds voor het bevorderen van het gebruik van 
materialen met een lage CO2-footprint.  
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. 
Realisatie van de CO2-reductiedoelstellingen voor asfalt en inzet van materieel bij droog 
grondverzet kent daarnaast een specifieke uitwerking, die wordt toegelicht in paragraaf 6.3.; 

 
Figuur 17: Programma-aanpak voor projecten 
 

• 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.  

6.2.3 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 
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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 Duurzaam Aanleg en Onderhoud wordt uitgevoerd als landelijke taken project bij 
GPO. Het programma krijgt in een jaarlijkse cyclus geld en uren toegewezen en verantwoordt via de 
landelijke taken trimesterrapportages. Voor 2016 en 2017 was al goedkeuring gegeven;  
voor de jaren 2018 tot en met 2020 wordt een vergelijkbare behoefte van capaciteit en geld 
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 (eigen en via een 
opdracht) beschikbaar voor een met GPO afgestemd Plan van Aanpak monitoring. Na 2018 is 
capaciteit hiervoor nog niet via de SLA gedekt. 

6.3 Kwantificering en monitoring reductie scope 3 
Kwantificering van bovengenoemde CO2-reductie doelstellingen (opgave en realisatie) vindt plaats op 
basis van MKI-waarden (en een bijbehorende uitvraag van het CO2-emissie deel in de MKI op basis 
van DuboCalc). In de normen en richtlijnen die IenW hanteert worden maximale MKI-waarden 
opgenomen. Zo zal dan bijvoorbeeld voor asfalt in het doeljaar 2025 sectorbreed een MKI-waarde 
worden geëist die tenminste 20% lager ligt t.o.v. de referentiewaarde in 2018. Daarbij wordt de 
volgende lijn gevolgd: 

• In de aanloop wordt een MKI-waarde als eis geïntroduceerd (n.b.: in 2017 wordt vanuit 
het programma Duurzaam Aanleg en Onderhoud in afstemming met de markt de MKI-
waarde hiervoor vastgesteld); 

• 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 te kunnen sturen op doelbereik en op periodieke aanscherping van de eis moet er gemonitord 
worden. De monitoring op MKI-waarden die tot nog toe is uitgevoerd is in onderstaande grafiek  
weergegeven. 
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Figuur 18: Aanbesteden met DuboCalc 2010 – 2017, percentage van aangeboden MKI-waarden 
gegunde projecten (RWS, 2017).  
 
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.  
 
Voor de langere termijn streeft IenW naar energieneutrale netwerken en een klimaatneutrale 
organisatie in 2030. Voor scope 3 zullen nog “spelregels” en afspraken moeten worden gemaakt om 
deze opgave en realisatie ervan te kunnen kwantificeren. Door het maken van 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. Dit wordt de 
komende tijd uitgewerkt in een monitoringplan 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. 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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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 
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 m3 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. 

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. 

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 
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Categorie Meetmoment Wie* Toelichting 
van diesel en propaan wordt een schatting 
gemaakt van het verbruik. 

Tabel 4: Monitoring voor scope 1 
 
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. 

Zakelijke reizen met 
openbaar vervoer 

Elk half jaar monitorings-
verantwoordelijke 

Op basis van alle in- en uitcheck transacties 
met de MobiltyMixx 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 
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Categorie Meetmoment Wie Toelichting 
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.  
 

Type Verantwoordelijke  Wanneer Onderwerp 
Review data 
invoer  

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/I&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 
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Type Verantwoordelijke  Wanneer Onderwerp 
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 
Vanaf september 2017 loopt een project om een monitoringsysteem in te richten voor trede 4 (zie  
paragraaf 6.3) en voor trede 5. In november is een plan van aanpak in concept opgeleverd dat een 
uitwerking omvat van de monitoring op trede 4 en waarin de frequentie (meetmomenten) en 
verantwoordelijken zijn bepaald.  
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 
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 oplevering levert de uitvoerder ook een onderbouwing op (MKI-berekening op basis van 
DuboCalc) van de gerealiseerde MKI-waarde. Indien niet voldaan wordt aan de contractueel 
vastgelegde MKI-waarde volgt een boete.  

• 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 MKI-waarde 
kan worden aangescherpt.  

Deze generieke wijze van monitoring is voor wegverhardingen (asfalt) al grotendeels toe te passen, 
voor droog grondverzet zal de toepassing nog verder moeten worden uitgewerkt aan de hand van de 
5 projecten genoemd in de doelstelling (er bestaat namelijk nog géén exacte scope definitie voor de 
MKI berekening). Op termijn zal deze monitoringwijze 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: 
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• Projectmonitoring: 
o De keuzes en CO2-impact in het kader van het MIRT proces (Onderzoek, Verkenning, 

Planvorming), voorafgaand aan aanbestedingen; 
o De impact van keuzes die gemaakt worden in het kader van de SLA (Service Level 

Agreement) afspraken ten behoeve van beheer en onderhoud. 
• Monitoring van innovaties gericht op CO2-reductie: 

o De ontwikkeling van innovaties en samenwerking binnen de materiaalketens; 
o Relevante projecten in de RWS innovatieagenda. 

• Circulaire economie: 
o Informatiebehoefte met betrekking tot circulair materiaalgebruik; 

• En tot slot monitoring van het gebruik van de netwerken (scope 3 down).  
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8 PDCA 

De sturingscyclus en -structuur die t.b.v. de CO2PL wordt ingericht verandert niets aan de bestaande 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van en tussen de verschillende organisatieonderdelen 
t.a.v. maatregelen en overige acties. De CO2PL-structuur voegt toe dat e.e.a. structureel en 
gestructureerd onder de aandacht van het bestuur wordt gebracht. 

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



 
 

CO2-managementplan ministerie IenW 2018  Pagina 49 van 63 

 
 

Figuur 8: 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 hun 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. 

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 Directieboordeling 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. 

 

Plan Do

CheckAct 

Afzonderlijke IenW onderdelen 
- Uitvoeren maatregelen incl. 

monitoring ervan 
- Uitvoeren communicatie en dialoog 
- Deelname/trekken initiatieven 
 
RWS (voor heel IenW) 
- Monitoring energieverbruik en CO2-

emissies Scope 1, 2 en 3 
- Inkoop groene stroom 
 

ADR 
Uitvoeren interne audit 
 
CO2PL-team  
- Monitoring i.r.t. doelbereik 

Scope 1, 2 en 3 
- Voorbereiden 

directiebeoordeling 

Certificerende instantie 
Uitvoeren externe audit 
 
Afzonderlijke IenW onderdelen 
Besluitvorming over maatregelen 
 
BSR  
Directiebeoordeling 

CO2PL-team 
Opstellen en actualiseren van: 
- CO2-managementplan  

(doelen, maatregelen, monitoring, 
participatie) 

- Communicatieplan  
(communicatie) 
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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’. 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 
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besluiten uit de organisatie worden gehaald, afstemming met de stuurgroep SLA en beleids DG’s 
plaatsvindt en dat dit via het DO-DZH 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 o.a. de jaarlijkse interne en externe 
audit te regelen. 
 
Auditdienst Rijk (ADR) 
De ADR is verantwoordelijk voor de organisatie, uitvoering en verslaglegging van de jaarlijkse interne 
audit. De ADR betrekt daarbij de interne controller van RWS. 
 
Afzonderlijke organisatieonderdelen 
De sturingscyclus en -structuur die t.b.v. de CO2-Prestatieladder wordt ingericht verandert niets aan 
de bestaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden van en tussen de verschillende organisatie-
onderdelen en gremia t.a.v. maatregelen en overige acties. In de praktijk zal over veel maatregelen 
worden besloten in de stuurgroep SLA. Het CO2PL-team voert “slechts” de regie om te komen tot 
één integraal CO2-managementplan en communicatie daarover. 
 
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. Zie de figuur hieronder: 

CO2PL-team

DO-DZH

BSR

DO-DL

Bestuur 
RWS

IenW-breed Afzonderlijke onderdelen
(voor zover maatregelen hen betreffen)

ILT KNMI PBL overige organisatie-
onderdelenRijksrederij

 
Figuur 9: Onderdelen van IenW 
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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 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 aan 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; 

• In juni voert de ADR/controller 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 ontwikkelproject(en); 
• In september 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. Tevens worden de PDCA en het plan voor communicatie en participatie geactualiseerd; 

• Eind september / begin 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 en naar de afspraken met de opdrachtgevers binnen IenW; 

• Na elk beslismoment van de BSR gaat zowel een intern als een extern nieuwsbericht uit. Tevens 
wordt de website geactualiseerd; 

• In november / december 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. 
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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 stukken-
stroom 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 planning- en controlcyclus 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 TVB-matrix 

Onderstaande matrix is een gedetailleerde invulling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden conform de jaarcyclus zoals die in paragraaf 7.3 is geschetst. 
 
(Dit overzicht is tevens apart beschikbaar in een tabel met aparte deelkolommen voor de taken die te 
maken hebben met Inzicht, Reductie, Communicatie, Participatie, de PDCA of het Proces.) 
 

Moment Taak Verantwoordelijke 

Continu Realiseren CO₂-reductie doelstellingen BSR 
 Realiseren CO₂-reductie maatregelen 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 

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) 

Mei Organiseren afstemming binnen onderdelen cf. 
principebesluit BSR 

CO2PL-team 
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Moment Taak Verantwoordelijke 
 Opstellen nieuwsberichten voor interne en externe 

communicatie 
CO2PL-team 

 Uitdoen/goedkeuren van nieuwsberichten?  

Juni Organiseren afstemming binnen onderdelen cf. 
principebesluit BSR 

CO2PL-team 

 Inventariseren actualiteit van participaties CO2PL-team 
 Actualiseren eigen website(s) CO2PL-team 
 Opstellen geactualiseerd Communicatie- en 

participatieplan 
CO2PL-team 

 Organiseren en uitvoeren interne audit ADR i.s.m. RWS-controller en CO2PL-team 

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 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 participatie-

plan 
Met concept-BSR-nota 

CO2PL-team / DO-DZH 

Oktober Vaststellen van vernieuwd integraal 
CO2-managementplan + Directiebeoordeling 

BSR 
(ingebracht door CO2PL-team via DO-DZH) 
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Moment Taak Verantwoordelijke 
 Doorgeven BSR-besluiten aan betreffende 

organisatieonderdelen t.b.v. opname in jaarplannen 
CO2PL-team 

 Opstellen nieuwsberichten voor interne en externe 
communicatie 

CO2PL-team 

 Uitdoen/goedkeuren van nieuwsberichten De verantwoordelijke directeuren CO2PL 
 Actualiseren eigen website(s) CO2PL-team 
 Actualiseren IenW-pagina SKAO-website CO2PL-team 

November / 
december 

Organiseren externe audit en voorbereiden IenW-
onderdelen daarop 

CO2PL-team 

 Uitvoeren externe audit Certificerende Instantie 

    
Tabel 6: TVB-Matrix 
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10 Overzicht participaties en dialogen  

10.1 Actieve deelname aan initiatieven (trede 3) 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt op trede 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. In dit overzicht beperken we ons tot het opnemen en beschrijven van een 
aantal belangrijke initiatieven, zonder hiermee aan te geven dat dit de belangrijkste of enigen zijn. 
Wel zijn deze twee initiatieven van belang omdat: 
a) IenW initiatiefnemer is; 
b) Actieve blijvende betrokkenheid in heeft; 
c) CO2-reductie en beperking grondstofgebruik primair hoofddoel is; 
d) Landelijke uitstraling en aandacht van TK hebben. 
 
Op dit moment wordt vanuit IenW onder andere actief bijgedragen aan de volgende 
samenwerkingsinitiatieven:  
 
Nederlandse Klimaatcoalitie 
De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van het ministerie van IenW, MVO Nederland, Natuur 
en Milieu en het Nederlandse Klimaatverbond. Deze samenwerking is gelanceerd op 18 november 
2014 en per kamerbrief gemeld aan de Tweede Kamer (IENW/BSK-2014/246480).  
 
Leden van de Nederlandse Klimaatcoalitie beloven uiterlijk 2050 klimaatneutraal te ondernemen en 
ondertekenen hiervoor een Code of Conduct. Samen wordt gebouwd aan een brede coalitie die laat 
zien dat klimaatneutraal ondernemen en besturen, niet alleen goed haalbaar, maar ook heel 
rendabel is. Organisaties worden actief benaderd om deel te nemen aan activiteiten of om ook lid te 
worden.  
 
IenW heeft het initiatief gefinancierd. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/11/19/nederlandse-inzet-cop20-klimaatconferentie-lima
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Green Deal duurzaam GWW 2.0 
Op 10 juni 2013 is door IenW, EZ en 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. Vanuit GPO wordt de deelname 
gecoördineerd en jaarlijks middels een actiejaarplan over de voortgang van acties bij RWS  
gerapporteerd. Vanuit WVL wordt deelgenomen aan de werkgroep Monitoring. 

 

 

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. 
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De partijen kiezen voor een praktische insteek van de Green Deal; er worden tien 
voorbeeldprojecten geïnitieerd die meer inzicht geven over het verbruik van groot materieel en 
potentiële besparingen én de wijze waarop gedrag van gebruikers positief te beïnvloeden is. 

Van IenW is vooral Rijkswaterstaat actief betrokken bij deze green deal. 

 

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. 

10.2  Dialoog 
De CO2-Prestatieladder eist op trede 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 het bestaande Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM); zie paragraaf 10.1.1.  
Daarnaast wordt in deze actie voorzien via de tweede Netwerkdag Energie en Klimaat,  
georganiseerd op 7 november. Een dagdeel van deze netwerkdag wordt besteed aan reflectie op het 
IenW energie- en CO2-beleid alsook aan dialoog om samen kansen te verkennen. 

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

• Een expeditie bestaande uit bedrijfsbezoeken naar koplopers in duurzaamheid; 
• Een prijsvraag via www.battleofconcepts.nl om duurzame ideeën op te halen, vooral onder 

studenten en Young professionals (indienen kon tot en met 7 mei 2017 jl.); 
• Een OIM-overleg onder leiding van Jacques Wallage, om de opgedane ervaringen en lessen 

te integreren (10 mei 2017). 
 
De volgende adviezen zijn het resultaat van de expeditie en het OIM-overleg: 

1. Kies duidelijke doelen, op de langere termijn (de ‘stip op de horizon’), en vertaal deze naar 
concrete doelen op de kortere termijn (3-4 jaar); 
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2. Laat je ‘bottom up’ inspireren door 12.000 potentiële ambassadeurs; 
3. Gebruik je kracht als inkoper; 
4. Doe het niet alleen, betrek andere departementen en andere partijen; 
5. Doe het niet alleen voor IenW, maar ook voor het hele Rijk, en voor heel Nederland. IenM is 

wel hét ministerie van Milieu! 
6. Zorg voor een herkenbaar handelsmerk, een duidelijk visitekaartje; 
7. Veranker duurzaamheid op een praktische manier in de bedrijfsvoering. 

 
Jacques Wallage bood het verslag 8 juni 2017 aan de Secretaris Generaal aan; het verslag is te vinden 
op http://ledendomein.platformparticipatie.nl/publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=820436  
De adviezen zijn later in juni 2017 ook gepresenteerd in de bestuursraad en gelden als belangrijke 
leidraad voor het programma duurzaam IenW. 
 
IenW blijft vanuit het programma Duurzaam IenW de dialoog met andere organisaties voortzetten, 
maar niet per se in de vorm van het OIM. 

10.3 Ontwikkelproject 
Op trede 4 dient IenW initiatiefnemer te zijn van een ontwikkelproject gericht op het ontwikkelen 
van vernieuwende maatregelen voor CO2-reductie. 
 
Binnen IenW vinden diverse ontwikkelprojecten gericht op CO2-reductie plaats. In dit kader wordt als 
ontwikkelproject gekozen voor een van de acties uit het MVI-actieplan. Dit Actieplan omvat alle 
acties om Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Duurzaam opdrachtgeverschap IenW 
breed naar een hoger plan te brengen, conform het Manifest MVI. Het MVI-actieplan en de acties 
worden gecoördineerd vanuit FMC. Het ontwikkelproject 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 nog niet opgenomen in de SKAO maatregellijst.  
 
De ICT-sector is energie-intensief, met name in telecom en datacenters, en is in 2008 toegetreden tot 
de MeerJarenAfspraken energie-efficiëntie (MJA3) met de overheid. Ruim 30 bedrijven – goed voor 
ruim 80% van het energieverbruik in de ICT-sector – doen mee aan de MJA3. Daarnaast 
ondertekende Nederland ICT het Energieakkoord in 2013 namens de ICT-sector. CO2-Prestatieladder 
gecertificeerde bedrijven in de sector zijn met name de grotere bedrijven.  
De ICT-sector is met een energiegebruik van 16 PJ (waarvan 97% elektriciteit) qua omvang de vierde 
MJA-sector (in 2014). Het absolute energiegebruik stijgt minimaal, terwijl dataverkeer enorm is 
toegenomen (energiegebruik daalt absoluut bij telecom en dienstverleners, maar stijgt bij 
datacenters). Naast de fysieke besparingsmaatregelen die mogelijk zijn binnen de eigen sector, kan 
ICT in andere sectoren bijdragen met slim energiemanagement, waardoor substantiële 
energiebesparing mogelijk  is in zowel gebouwen als in de openbare ruimte en in vervoer en logistiek. 
Tien met name grotere bedrijven in de sector zijn CO2-Prestatieladder gecertificeerd.  
 

http://ledendomein.platformparticipatie.nl/publicaties/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=820436
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Op basis van onderzoek is bekend dat de gemiddelde extra CO2-reductie bij een bedrijf dat de CO2-
Prestatieladder toepast circa 1,3% betreft. 6 De ICT-sector in Nederland is verantwoordelijk voor circa 
4-5 Mton CO2.7 Indien de gehele sector de CO2-Prestatieladder zou toepassen, zou dit op basis van 
deze gegevens naar schatting kunnen leiden tot circa 60 Kton CO2-reductie.  
 
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 actie is opgenomen in de managementcontracten en maakt derhalve onderdeel uit van de 
‘reguliere’ werkzaamheden. De actie 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 wordt momenteel 
geïnventariseerd welke aanbestedingen in 2018 in aanmerking komen. Voor de borging en 
zichtbaarheid van de actie worden uiteindelijke afspraken en de documenten die in de 
aanbestedingen worden gebruikt (inkoopplan e.d.) bijgehouden. Daarbij bestaat de intentie om met 
de betrokken bedrijven en met andere opdrachtgevers te evalueren wat de actie voor alle 
betrokkenen oplevert. Op basis hiervan kan de verwachte en gerealiseerde reductie nauwkeuriger 
worden bepaald en wordt gepubliceerd over de resultaten en vervolgstappen.  
 
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.   

                                                            
 
 
6 Targeting Energy Management, Martijn Rietbergen, 2015 
7 Zie #SMARTer2030 – ICT Solutions for 21st Century Challenges, GeSI, 2015. De ICT sector is verantwoordelijk 
voor circa 2,3% van wereldwijde emissies. Nederlandse emissies bedragen momenteel circa 200 Mton per jaar 
(bron: CBS). 

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 Energiemanagementactieplan 

Dit beknopte hoofdstuk heeft als doel om aan te tonen dat ministerie van IenW  aan alle onderdelen 
uit NEN50001 voldoet. De eisen aan een “energiemanagementactieplan” zijn geïntegreerd  in dit 
CO2-managementplan. Daarom wordt geen apart energiemanagementactieplan opgesteld, maar 
wordt in onderstaande kruistabel aangegeven met welk hoofdstuk/paragraaf van dit CO2-
managementplan invulling wordt gegeven aan welke eis van het energiemanagementactieplan. 
 

NEN 50001 Documenten IenW 
4.4.3 a Emissie-inventaris (H3) 
4.4.3 b Energiebeoordeling (H4), Emissie-inventaris (H3)  
4.4.3 c Energiebeoordeling (H4), Emissie-inventaris (H3)  
4.4.3 d Energiebeoordeling (H4), Emissie-inventaris (H3)  
4.4.3 e Energiebeoordeling (H4) 
4.4.4 a Energiebeoordeling (H4), Emissie-inventaris (H3) 
4.4.5 a CO2-reductieplan (H5 en H6) 
4.4.6 a CO2-reductieplan (H5 en H6) 
4.4.6 b CO2-reductieplan (H5 en H6) 
4.6.1 a Energiemeetplan (H7) 
4.6.1 b Energiemeetplan (H7) 
4.6.1 c Energiemeetplan (H7) 
4.6.1 d Interne audit 
4.6.1 e Energiebeoordeling (H4), Emissie-inventaris (H3) en interne audit 
4.6.1 f Interne audit 
4.6.1 g CO2-reductieplan (H5 en H6) 
4.6.4 a Interne audit 

 

Tabel 8: Monitoring voor scope 2 
 
 
 

Eisen van NEN 50001: 
 
4.4.3. Uitvoeren van een energie review (directiebeoordeling) 

a) Het energieverbruik en de gebruikte energiefactoren moeten gebaseerd zijn op metingen of andere data. 
b) Significant energieverbruik, in het bijzonder significante veranderingen, moeten in beeld worden gebracht. 
c) Een inschatting van het verwachte energieverbruik van de komende periode. 
d) Het identificeren van alle personen die werken voor de organisatie wiens acties kunnen leiden tot significante 

veranderingen in het energieverbruik. 
e) Identificatie van mogelijkheden om energie te besparen en het bepalen van de prioriteiten. 

 
4.4.4. Opstellen van referentiekader 

a) Basisjaar is 2009. 
 
4.4.5. Vaststellen van performance indicatoren voor monitoren (meten KPI’s) 

a) Beschrijven van de handelingen. 
 
4.4.6. Energie doelstellingen, doelen en programma’s 
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a) Het aanwijzen van verantwoordelijkheden. 
b) De middelen en het tijdspad voor het behalen van de verschillende doelen. 

 
4.6.1. Monitoring, meten en analyseren 

a) De organisatie maakt en beschrijft de bewaking en de eisen om de gestelde doelen te behalen. Er moet een energie 
meetplan worden geschreven en geïmplementeerd. 

b) De organisatie moet er voor zorgen dat het energieverbruik en bijbehorende energiefactoren op vooraf bepaalde 
momenten wordt gemeten en gedocumenteerd. 

c) De organisatie moet ervoor zorgen dat juistheid en herhaalbaarheid van de meetmethode die is gebruikt past bij de 
taak. 

d) De organisatie moet de relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren aangeven. En zal op vooraf bepaalde 
momenten de werkelijke situatie toetsen met de verwachte situatie. 

e) De organisatie moet alle significante afwijking van het verwachte energieverbruik documenteren, inclusief de 
mogelijke oorzaken. 

f) De relatie tussen het energieverbruik en de energie factoren moeten op vooraf bepaald tijdstip worden beoordeeld en 
waar nodig aangepast. 

g) De organisatie moet zijn energieverbruik, waar mogelijk, vergelijken met andere, gelijksoortige, organisaties. 
 
4.6.4. Afwijkingen, verbeteringsacties en preventieve maatregelen. 

a) De organisatie moet afwijkingen identificeren en binnen een vooraf gestelde tijdslijn verbeteringsacties uitvoeren. De 
organisatie moet alle relevante documentatie bewaren rekening houdend met de wettelijke termijn. 
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