
Biedt kader voor:

1.Ambitie: Wat willen wij bereiken?

2.Transitiepaden: Waar kunnen wij het 
verschil maken?

3.Aanpak: Hoe gaan wij te werk? 

Opgave: hoe ziet de route tot 2030 
er uit?

Strategie klimaatneutrale en 
circulaire infrastructuur 



De ambitie

2

Klimaatneutraal en circulair werken betekent dat er door 
IenW netto geen broeikasgassen worden uitgestoten door 
opdrachtnemers en ketenpartners, met hoogwaardig 
hergebruik van alle materialen en halvering van het 
gebruik van primaire grondstoffen. Zo verminderen we ook 
de uitstoot van fijnstof en stikstof. 

Ambitie I&W

In 2030 volledig 
klimaatneutraal en 

circulair werken

Max 2̊ C
Klimaat-neutraal in 2050

40%
in 2030 t.o.v. 1990

Klimaat-neutraal in 2050

49%
in 2030 t.o.v. 1990

Klimaatakkoord

Akkoord van Parijs EU NL



205020302019

100%
0

1

2

Strategie bevat expert judgement roadmap voor elke transitiepad

Inschatting autonome reductie bij voortzetten 

ingezette koers zonder verdere versnelling.

Versnelling gericht op huidige maatregelen 

implementeren

Verdere reducties mogelijk met systeeminnovaties.
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 Per transitiepad concretiseren en 

kwantificeren van de route tot 2030



• Instrument om kwalitatieve en kwantitatieve 
tussendoelen en stappen vast te leggen

• Leidraad voor opdrachtgevers op tussendoelen en 
stappen

• Duidelijkheid richting opdrachtnemers op tussendoelen, 
route en inkoopstrategie

• Draagt bij om vanuit een gezamenlijke blauwdruk en 
referentiekader te werken

• Referentiekader om aan te spiegelen of we goed op 
weg zijn

Waarom roadmaps?



Proces opstellen roadmaps transitiepaden

• Vanuit de verantwoordelijkheid voor de rijksinfraprojecten nemen IenW, Rijkswaterstaat en 
ProRail samen het voortouw om roadmaps per transitiepad op te stellen. 

• In totaal gaat het om 6 roadmaps die relevant zijn voor de rijksinfraprojecten. 

• Medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te 
doen.

• De roadmaps zijn een belangrijk onderdeel van de Uitvoeringsagenda Klimaatneutrale en 
Circulaire Infrastructuur, die eind dit jaar wordt vastgesteld. Transitiepad Kustlijnzorg & 
vaargeulonderhoud en Transitiepad Bouwplaats & bouwlogistiek worden vastgesteld binnen 
de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen.

• In 2024 evaluatie van de strategie klimaatneutrale en circulaire infrastructuur en bijstellen 
roadmaps
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Uitvoeringsagenda Klimaatneutrale en Circulaire Infra

Rijk & Medeoverheden 

1. 0-meting CO2/ CE impact + monitoring
2. Roadmaps ontwikkelen en vaststellen
3. Inkoopstrategieën afstemmen
4. Afspraken over aanbestedingscriteria
5. Kennis en ervaring beschikbaar stellen
6. Onderzoeken gebruik interne CO2 prijs

Afspraak Klimaatakkoord:
Bij Grond-, Weg- en Waterwerken (GWW) zal de Rijksoverheid met regionale overheden de 
inkoopkracht vergroten en uiterlijk in 2020 afspraken maken om in 2030 zoveel mogelijk 
klimaatneutraal en circulair te werken (werktuigen, materiaalketens), inclusief 
aanbestedingen en standaardisatie van uitvragen.
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Klimaatneutrale en Circulaire 
Infraprojecten 
(GWW & spoorsector)

Klimaatneutrale en Circulaire 
Infraprojecten 
(GWW & spoorsector)

Schoon en Emissieloos Bouwen 
(mobiele werktuigen en bouwlogistiek)

Roadmaps:
- Wegverharding
- Kunstwerken
- Bovenbouw Spoor
- Energievoorziening 

Spoor
(buiten scope SEB)

Roadmaps:
- Kustlijnzorg & 

Vaargeulonderhoud 
- Bouwplaats & 

Bouwlogistiek 

B&U
- Woningbouw
- Utiliteitsbouw

(buiten scope KCI)

GWW 
(grond en 
wegenbouw, spoor 
waterbouw, 
energieprojecten)

• Reductiepaden CO2, NOx, fijnstof
• Uitvoeringsagenda
• Afspraken over aanbestedingscriteria en 

inkoopstrategieën
• Toezicht & handhaving, monitoring
• Subsidieplatform
• Handreikingen
• Kennis en innovatieagenda

Uitvoeringsagenda klimaatneutrale en circulaire 
infra
1. 0-meting CO2/ CE impact + monitoring
2. Roadmaps ontwikkelen en vaststellen
3. Inkoopstrategieën afstemmen
4. Afspraken over aanbestedingscriteria
5. Kennis en ervaring beschikbaar stellen
6. Onderzoeken gebruik interne CO2 prijs

Samenhang Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen en strategie KCI

Transitiepaden  
“materieel” 

vastgesteld in 
Routekaart SEB



9 15 april 2021Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Start 
bijeenkomst 

15 April

Juli: Plenaire 
bijeenkomst

Sessie over financiering 
met financiele instellingen

Sessies met werkgroep om 
routekaart op te stellen

Aansluiting op 
routekaart SEB

K&V

Aansluiting op 
routekaart CE

Sept: Plenaire 
bijeenkomst

Dec: plenaire 
bijeenkomst 
vaststellen 
roadmaps

WV

KW

EV

BS

Mei: input roadmap Doorontwikkelen roadmap Juni: valideren 
roadmap

Juni: brede toetsingssessie 
concept routekaart

Mei: Verdiepingssessies met deelnemers 
medeoverheden, kennisinstellingen, markt

Juni: Toetssessies in bestaande gremia van 
medeoverheden, kennisinstellingen, markt

Sessie over financiering en 
flankerend beleid met IenW/EZK/BZK

B&B
Mei: Verdiepingssessie via Buyergroup + 
met deelnemers van medeoverheden, 

kennisinstellingen, markt

Juni: Toetsingssessie 
met breder gezelschap

Apr/mei: Interviews met individuele 
organisaties, bedrijven, 

medeoverheden

Planning roadmaps


