
Uitvoeringsagenda 
Duurzame Infra

Presentatie 

Rijk & 
Medeoverheden 



› Landelijke afspraken maken tussen Rijk en medeoverheden over klimaatneutraal 
en circulair werken in de GWW-sector op basis van het klimaatakkoord en de 
strategie ‘naar klimaatneutrale en circulaire Rijksinfraprojecten’ 

› In samenhang met: Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, Schone Lucht 
Akkoord, Betonakkoord, Manifest DGWW 2030, etc. 

› Ambitie: gehele overheid werkt op het gebied van infra in 2030 zoveel mogelijk 
klimaatneutraal en circulair!

Ambitie – Wat willen we bereiken?
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We doen dit met z’n allen!
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Klimaatakkoord - de basis van deze 
afspraken
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Akkoord van 
Parijs

Maximaal
2 graden
stijging 

EU
40% reductie in 
2030 t.o.v. 1990

Klimaatneutraal in 
2050

NL
49% reductie in 
2030 t.o.v. 1990

Klimaatneutraal in 
2050



1. 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. 

2. De Rijksoverheid scoort bij aanbestedingen en uitvoering van GWW-projecten op CO2-uitstoot waarbij 
gunningsvoordeel wordt gegeven aan aanbieders met een lagere uitstoot. In 2019 werkt de 
Rijksoverheid een strategie en actieprogramma uit met als doel in 2030 zelf circulair te werken 
en klimaatneutraal te zijn in de GWW.

3. Overheden nemen het initiatief om de inzet van zero-emissie mobiele werktuigen en de principes van Het 
Nieuwe Draaien op te nemen in inkoopprocessen van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden en 
groenvoorziening. Hierbij streven de Rijksoverheid en andere overheden naar afspraken voor 
standaardisatie van uitvragen voor zero-emissie werkmaterieel. 

Afspraken Klimaatakkoord
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Hoe gaan we te werk? – ‘Naar klimaatneutrale en 
circulaire Rijksinfrastructuurprojecten’

CO2 uitstoot inkoop 

infraprojecten IenW: 
0,7 Mton



Transitiepaden en 
roadmaps 

Klimaatneutrale en 
Circulaire Infra

4. Kennisdeling/-
ontwikkeling

1. Nulmeting CO2-
impact en 

materiaalgebruik

2. Traject 
identificeren 

3. Hoe zet je dat in 
de markt?



1. Overheden brengen de opgave in beeld (0-meting CO2 impact en materiaalgebruik eigen infraprojecten) 

en monitoren de voortgang op de gemaakte afspraken.

2. Overheden, markt en kennisinstituten werken aan roadmaps, conform de opzet zoals deze is 

opgenomen in de Strategie KCI, voor die werkterreinen/transitiepaden waarvoor ze het verschil kunnen 

maken.

3. Overheden stemmen hun inkoopstrategieën af o.b.v. deze roadmaps. 

4. Overheden maken afspraken over aanbestedingscriteria en het opnemen van nul-emissie-eisen in 

aanbestedingen. 

5. Koplopers stellen hun kennis en ervaring in de transitiepaden beschikbaar (d.m.v. bijv. buyer groups

van PIANOo) om zo sneller te leren en kosten te besparen in de uitvoering. 

6. Overheden onderzoeken het gebruik van een interne CO2 prijs die voor de komende 4 jaar kan worden 

vastgesteld. 

Voorgestelde afspraken
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Inhoud uitvoeringsagenda

Op hoofdlijnen bevat de uitvoeringsagenda de volgende onderdelen:

• Procesbeschrijving: welke stappen moeten we zetten om te komen tot 
klimaatneutrale en circulaire infra?  

• Roadmaps Klimaatneutrale en Circulaire Infra

• Inzicht in samenhang met andere trajecten zoals Routekaart Schoon en 
Emissieloos Bouwen, Opvolger Green Duurzaam GWW 2.0, Betonakkoord, etc.

• (Uitvoeringsbudget)



Planning 

Op dit moment:
Verdiepend onderzoek bij medeoverheden naar stand van zaken klimaatneutraal en circulair 
bouwen. Waar lopen zij tegenaan, etc? -> input voor de uitvoeringsagenda

Na de zomer: 
• Uitwerking afspraken in werkgroepen
• Conceptagenda opstellen
• Bestuurlijke besluitvorming in Q4 van dit jaar

In lijn met Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen en de gereedkomen van de roadmaps van 
de transitiepaden KCI.


