
Ambitie:
het ministerie van 

IenW wil uiterlijk in 
2030 netto geen 

CO₂ meer uitstoten 
en energie-

neutraal zijn 

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

Daartoe ontwikkelde het ministerie 2 strategieën: 

Energie- en 
klimaatneutraal IenW: 

die van toepassing 
is op ons eigen 

energieverbruik.

Klimaatneutrale 
en circulaire 

Rijksinfraprojecten: 
die van toepassing is op 
het energieverbruik in 

onze inkoopketen.
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De CO₂-Prestatieladder vereist continue 
verbetering van inzicht in CO₂-uitstoot, 

maatregelen, interne en externe communicatie 
en samenwerking met de grond-, 

weg- en waterbouw sector. 

Het ministerie van IenW is sinds 2016 
gecertificeerd volgens de CO₂-

Prestatieladder en streeft ernaar
 om zich in 2020 op het hoogste

niveau 5 te certificeren.

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

de CO₂-Prestatieladder. 

CO₂-Prestatieladder

Energie- 
en klimaat-

neutraal 
IenW

Hiervoor werken we volgens het 
Plan-Do-Check-Act principe. Daarnaast wordt 

de CO₂-Prestatieladder door IenW ook gebruikt 
als inkoopinstrument bij aanbestedingen: 

aannemers die gecertificeerd zijn, ontvangen 
een voordeel bij inschrijvingen.

Inzicht in onze 
CO2-voetafdruk: 

Ontwikkeling CO₂-uitstoot IenW (kton)

waar staan 
we nu?

CO₂-uitstoot
IenW per 
categorie
Totaal 113

kton in 2019

46%
Elektriciteit

9%
Wagen

park

31%
Brandstof schepen

Rijksrijderij

5%
Huisvesting

gas en warmte

4%
Vliegreizen

4%
Privé auto’s voor
 zakelijk verkeer

1%
Diesel en

propaan beheer

<1%
Openbaar vervoer 

zakelijk verkeer
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113 kton
CO₂-uitstoot

Dat is 36% 
reductie ten 
opzichte van 
ons basisjaar 

In 2019
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Gerealiseerde CO2



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

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

In onze inkoopketen veroorzaken 
materialen die aannemers gebruiken, 

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

nat grondverzet de grootste uitstoot. 

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

Nieuwe 
doelen 

voor IenW 40% reductie
IenW streeft naar 

van CO₂ in 2024 tov 2009

De totale uitstoot 
in de inkoopketen 

bedraagt ruim 
612 kton CO₂

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

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

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

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

Totale CO2 
uitstoot van 

de keten
612 kton

12%
74 kton CO2
Droog grondverzet 
en overige mobiele 
werktuigen

31%
188.764 ton CO2
Kustlijnzorg en
vaargeulonderhoud

24%
149.849 ton CO2
Kunstwerken

33%
199.630 ton CO2
Wegverharding

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

De doelstelling 
voor asfalt luidt: 

De doelstelling voor inzet 
van materieel bij droog
grondverzet luidt:

Een greep 
uit de reductie-

maatregelen
die we 

treffen:

Naar klimaatneutrale 
en circulaire 

Rijksinfraprojecten


