
Goed op  
weg met 
CO₂-reductie
Het CO₂-Managementplan 2019-2020 in het kort



Energie- en klimaatneutraal in 2030

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil uiterlijk in 2030 
volledig energie- en klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat we geen 
CO2 meer willen uitstoten zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij  
de uitvoering van onze projecten. 

Het tussendoel is in 2020 een CO2-uitstoot die 30% tot 40% lager ligt 
dan in 2009.
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Ambitieus aan de slag
Het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en alle 
andere onderdelen van het ministerie – zoals het 
KNMI, het Planbureau voor de Leefomgeving 
en ILT – zijn ambitieus bezig met CO2-reductie. 
De doelstellingen gaan verder dan op landelijk 
niveau is afgesproken. In dit document geven 
we op hoofdlijnen weer hoe het ministerie met 
CO2-reductie aan de slag is.

CO2-Prestatieladder –  
instrument biedt houvast 
CO2-reductie vraagt om een goed georganiseerde 
aanpak. Daarom maken we gebruik van de 
CO2-Prestatieladder. Dat is een instrument 
dat organisaties helpt om op structurele wijze 
met CO2-reductie aan de slag te gaan: binnen 
de bedrijfsvoering, én in de keten.

In het CO2-Managementplan, waarvan we in dit 
document de hoofdlijnen weergeven, leggen 
we vast hoe we de Ladder inzetten en welke 
concrete stappen we nemen om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen.

Plan, Do, Check, Act
CO2-reductie begint met het bepalen van ambities 
en het maken van plannen (Plan). Deze plannen 
voeren we uit (Do) en daarbij kijken we nauw-
lettend of we het gewenste resultaat behalen 
(Check). De resultaten vormen vervolgens de basis 
voor het bijstellen en/of aanscherpen van de 
plannen en het zetten van nieuwe stappen (Act).

De laddersystematiek in het kort
De CO2-Prestatieladder is een CO2-manage-
mentinstrument dat bestaat uit 5 niveaus. Bij de 
eerste 3 niveaus staat de uitstoot van de eigen 
organisatie centraal. Vanaf niveau 4 zijn we ook aan 
de slag met de CO2-uitstoot in de keten. Een 
onafhankelijke externe auditor controleert of we 
aan de eisen voldoen die horen bij het desbetref-
fende niveau. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat is momenteel gecertificeerd op niveau 4 
en heeft de ambitie om in 2020 door te groeien 
naar niveau 5.



Inzicht, reductie, 
transparantie en 
participatie

Om te kunnen voldoen aan de eisen die de CO₂-Prestatieladder stelt gaat het erom dat we: 
-  inzicht hebben in onze eigen CO₂-footprint; 
-  ambitieuze doelstellingen hebben voor het reduceren van CO₂ en hiervoor 

maatregelen ontwikkelen; 
-  op een structurele en transparante wijze communiceren over de CO₂-reductieaanpak 

en laten zien wat we doen om deze aanpak in de praktijk te brengen;
-  deelnemen aan initiatieven in de sector op het gebied van CO₂-reductie.
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Inzicht
Om gestructureerd met CO₂-reductie aan de slag te gaan, is 
het allereerst van belang te bepalen waar we staan. Wat is, 
met andere woorden, onze CO₂-footprint? Daarbij kijken we 
naar de uitstoot van de eigen organisatie en naar de uitstoot 
in de keten.
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CO₂-footprint van de eigen 
organisatie 

In 2018 bedroeg de eigen CO₂-uitstoot van het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  
115 Kton CO₂. Dat staat gelijk aan de gemiddelde 
uitstoot van ongeveer 25.000 huishoudens.  
Ten opzichte van het referentiejaar 2009 was  
de uitstoot in 2018 34% lager.

De omvang van het areaal heeft grote invloed  
op het energieverbruik. In 2018 is het energie-
gebruik met 1% gedaald ten opzichte van 2017.  
Dit ondanks de inzet van extra pompen bij het 
gemaal Eefde vanwege de extreme droogte.  
Voor deze noodmaatregel is een grote hoeveel-
heid diesel verbruikt. De daling van het totale 
energieverbruik is onder meer het gevolg van  
het toenemend gebruik van ledverlichting, de 
verhuizing van het ministerie naar een duurzaam 
kantoor en het gebruik van biobrandstof door de 
schepen van de Rijksrederij. Ook is een deel van 
het wagenpark vervangen door elektrische auto’s. 
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CO₂-footprint van de keten

De CO₂-uitstoot van IenW is niet alleen het 
gevolg van het eigen energieverbruik. Ook bij 
uitvoering van IenW-projecten – zoals de aanleg 
van een (vaar)weg – ontstaat CO₂-uitstoot.  
De nieuwe (vaar)wegen worden vervolgens 
gebruikt en onderhouden. Deze gebruikers 
veroor zaken CO₂-uitstoot. Al deze aspecten 
samen noemen we onze keten. De CO₂-footprint 
die het resultaat is van de aankoop van goederen 
en diensten voor de aanleg van infrastructuur-
projecten (Grond,- Weg- en Waterbouw) bedroeg 
voor het jaar 2018 bij benadering zo’n 612 Kton 
uitgestoten CO₂. 
 
In 2018 zijn we gestart met een nieuwe benade-
ring van onze keten. We kijken niet meer alleen 
naar de uitstoot per materiaalsoort, zoals beton 
en asfalt. We kijken voortaan ook naar functies 
zoals ‘wegverharding’ en ‘kustlijnzorg’. Deze 
benadering, die we ‘transitiepaden’ noemen, 
geeft ruimte aan CO₂-reducerende innovaties die 
niet gebonden zijn aan bijvoorbeeld een materiaal 
als ‘asfalt’ of een werkwijze als ‘baggeren’.

Hoe de uitstoot in de keten verdeeld is over de 
verschillende functies is in het diagram weer-
gegeven. Daarnaast leidde het gebruik van de 
infrastructuur (het hoofd(vaar)wegennet) in 2018 
naar schatting tot 21 Mton CO₂-uitstoot.

Uitstoot in de keten per transitiepad  
 

Inzicht



Reductie
Bij het terugdringen van het energieverbruik en het 
reduceren van de CO₂-uitstoot richten we ons op de eigen 
organisatie én op CO₂-reductie bij opdrachtnemers en 
ketenpartners. Bovendien willen we graag een bijdrage 
leveren aan de nationale klimaatdoelen en de energie-
transitie. Denk bijvoorbeeld aan het benutten van ons 
eigen areaal voor duurzame energieopwekking.
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CO₂-uitstoot eigen organisatie reduceren

Ons eigen energieverbruik en onze eigen uitstoot dringen 
we terug door energiebesparing, het opwekken van her-
nieuwbare energie op eigen areaal en door elektrificering. 
Zo worden tunnels, pompen en gemalen energie-efficiënter 
ingeregeld. Ook wordt gekeken naar de brandstoffen voor 
voer- en vaartuigen en de aandrijving van pompen en 
gemalen. Waar mogelijk wordt dit elektrisch uitgevoerd.  
Zo is het wagenpark al voor een deel elektrisch. 

Uitstoot in de keten verminderen

De uitstoot in de keten dringen we terug door duurzaam 
in te kopen en CO₂-reductie en circulariteit in onze aan-
bestedingen een prominente plek te geven.
Maatschappelijk verantwoord inkopen is een belangrijk 
instrument, maar ook samen werking en het maken van 
afspraken met alle partijen binnen een keten is cruciaal.

Reductie



Voorbeeld CO₂-reductie

IenW rijdt steeds meer  
elektrisch! 

Momenteel heeft Rijkswaterstaat al bijna 200 
elektrische auto’s op de weg. Dit aantal moet 
eind 2020 verdriedubbeld zijn. En in 2022 moet 
de helft van onze ruim 1800 auto’s elektrisch 
zijn. Per elektrische auto besparen we 60% 
energie en 100% CO₂ door het gebruik van 
groene stroom. 

De elektrificatie van werkvoertuigen, zoals de 
gele pick-up truck van de weginspecteur, volgt 
later omdat er op dit moment nog geen 
geschikte elektrische varianten beschikbaar zijn. 
Onze ambitie is: het gehele wagenpark in 2028 
volledig elektrisch! 
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Voorbeeld CO₂-reductie

Windpark Maasvlakte II levert stroom 
voor gehele ministerie

Rijkswaterstaat werkt in opdracht van het ministerie aan 
verschillende initiatieven om energieneutraal te worden. 
Het windpark Maasvlakte II, dat gebouwd wordt op eigen 
areaal, is daar een voorbeeld van. Als de windturbines 
eenmaal draaien voorzien zij het gehele ministerie 
volledig van eigen groene stroom. De aanbesteding 
hiervoor is gestart. Het park levert naar verwachting vanaf 
2023 jaarlijks ongeveer 350 GigaWattuur aan stroom. Dat 
is vergelijkbaar met het stroomverbruik van zo’n 100.000 
huishoudens. Die hoeveelheid is behoorlijk meer dan  
het ministerie van IenW op dit moment zelf verbruikt. 
Maar omdat het ministerie de komende tijd verregaand 
elektrificeert – fossiele brandstoffen vervangt door 
elektriciteit – is straks ook meer stroom nodig. 
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Voorbeeld CO₂-reductie

20% minder CO₂-uitstoot 
bij asfaltprojecten in 2025 

Asfalt is een materiaal dat een belangrijk aandeel heeft 
in de totale CO₂-footprint van IenW. Het verkleinen van 
de footprint is bijvoorbeeld mogelijk door hergebruik. 
Maar ook het maken van asfalt bij lagere temperaturen 
is een goede stap. Daarom maakt Rijkswaterstaat, 
samen met de markt, afspraken over de verduurzaming 
van asfaltstromen. Veel bedrijven zijn al volop aan de 
slag met circulaire innovaties op het gebied van 
wegverharding. Bijvoorbeeld door het toepassen van 
freesasfalt, het verlengen van de levensduur, asfalt-
productie bij lagere temperaturen en de inzet van 
biobased bindmiddelen.

Rijkswaterstaat maakt samen 
met de markt, afspraken over de 
verduurzaming van asfaltstromen
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Participatie 
Hoe meer ketenpartners samenwerken in initiatieven voor 
CO₂-reductie, hoe groter de slagvaardigheid. Bovendien 
is het ministerie van IenW als beleidsdepartement 
verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de nationale 
klimaatopgave. Ook daarom brengen we partijen actief 
samen om gezamenlijk aan de slag te gaan met 
CO₂-reductie.
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Samenwerken aan CO₂-reductie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
brengt een groot aantal partijen actief bij  
elkaar met het doel gezamenlijk initiatieven  
te ont wikkelen om de uitstoot van CO₂ te 
verminderen. Eén van deze initiatieven is de 
Green Deal GWW 2.0 voor de sector Grond,- 
Weg- en Waterbouw. Deze deal is begin 2017 
ondertekend door ruim 60 partijen, waaronder 
(semi)overheden, bedrijfsleven, adviesbureaus 
en kennisinstellingen. 

De ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 
is dat duurzaamheid in 2020 een integraal 
onderdeel is binnen de sector. De GWW-sector 
biedt veel mogelijkheden voor CO₂-reductie en 
energie besparing. Met de Green Deal zetten we 
in op 50% minder gebruik van primaire grond-
stoffen in 2030 en een CO₂-reductie van 20%  
ten opzichte van 1990. 

Participatie



Transparantie
We laten actief zien wat onze aanpak is om de uitstoot 
van CO₂ te reduceren en wat we doen om die aanpak in 
praktijk te brengen. Dat doen we niet alleen met brochures, 
rapporten en allerlei digitale middelen, maar ook door 
met een groot aantal partijen in gesprek te gaan.
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Actief de dialoog aangaan 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
gaat actief de dialoog aan met externe partijen 
over het interne energie- en CO₂-beleid van het 
ministerie. Gesprekspartners zijn onder meer 
andere overheden, marktpartijen en NGO’s.  
In een gesprek tussen Lidewijde Ongering, 
secretaris-generaal van het ministerie, en 
Marjolein Demmers, directeur van Natuur & 
Milieu, zijn op constructieve wijze suggesties 
uitgewisseld om onze CO₂-reductie-aanpak 
verder te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan  
het meten van het effect van beleidskeuzes en 
het concreet doorvertalen van de corporate 
doelstellingen naar organisatieonderdelen en 
uiteindelijk naar iedere medewerker. Deze 
transparante werkwijze is typerend voor de 
CO₂-Prestatieladder.

Transparantie

‘Het is essentieel dat de corporate 
doelstellingen concreet worden 
doorvertaald naar organisatie
onderdelen en uiteindelijk naar 
iedere medewerker’

Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu
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Hoe verder? 

Reductiestrategie en vervolgstappen  
eigen organisatie
De tussendoelstelling van 30% CO₂-reductie  
voor de eigen organisatie en bedrijfsvoering is 
gehaald. Voor de reductieopgave in de jaren 
daarna – in 2030 stoten we helemaal geen CO₂ 
meer uit – geldt dat duurzame energieopwekking 
op eigen areaal en energiebesparing een steeds 
grotere rol gaan spelen. De inkoop van groene 
stroom en energie (wel CO₂-reductie, maar geen 
bijdrage aan energieneutraliteit) bouwen we 
daarmee af.

Reductiestrategie keten
De strategie voor CO₂-reductie in de keten is 
in belangrijke mate gebaseerd op het stellen  
van duurzaamheidseisen in aanbestedingen  
en contracten van Rijkswaterstaat. In overleg 
met marktpartijen worden hierover afspraken 
gemaakt. Zo zijn binnen de materiaalstroom  
asfalt inmiddels verschillende stappen gezet op 
weg naar het gestelde reductiedoel.

Sleutelwoorden bij CO₂-reductie in de keten zijn:
- Duurzaam ontwerpen
- Duurzaam inkopen
- Ruimte voor innovatie
- Samenwerken met markt en materiaalketen
- Bijdragen aan een circulaire economie 



Dit is een verkorte versie van het CO₂-Managementplan. 

Deze publicatie is een uitgave van:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901 | 2500 EX Den Haag
www.rijksoverheid.nl/ienw

Oktober 2019

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2018/10/15/co2-managementplan-2018-2019
http://www.rijksoverheid.nl/ienw
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