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Samenvatting 

Met de ondertekening van de Green Deal Duurzaam GWW, heeft de Provincie Zeeland 

zich gecommitteerd aan de afspraak om duurzaamheid een integraal onderdeel uit te laten 

maken van alle grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW) middels de Aanpak 

dGWW. Provincie Zeeland heeft Movares gevraagd een routekaart op te stellen om de 

Aanpak dGWW structureel te verankeren in de projectorganisatie met het doel om 49% 

CO2-reductie ten opzichte van 1990 te behalen in 2030.  

 

De routekaart volgt een gestructureerde aanpak met focus op ‘Mens’ en ‘Resultaat’ met 

drie stappen: 1) Wat is er al? – De uitgangssituatie, 2) Wat past er? – 

Verduurzamingskansen voor ‘Mens’ en ‘Resultaat’ en 3) Hoe komen we daar? – uitrollen 

Zeeuwse Routekaart Duurzaam GWW. In de route naar de doelstelling in 2030 is het van 

groot belang dat ‘Mens’ en ‘Resultaat’ aan elkaar worden verbonden. Het zijn namelijk 

uiteindelijk de mensen die de duurzaamheidsdoelen gaan realiseren en dit in hun dagelijkse 

werk zullen moeten verankeren. Voortgang op het verwezenlijken van de doelen is het 

‘Resultaat’: met heldere Key Performance Indicators (KPI’s) de impact van projecten 

monitoren. 

 

Stap 1 (Wat is er al?)  

In deze stap is de huidige gang van zaken rondom duurzaamheid in het inkoopproces 

geanalyseerd. Er vallen vier zaken op: 1) projectleiders krijgen veel vrijheid in het 

implementeren van duurzaamheid in projecten, dat maakt verduurzaming van projecten ad 

hoc, 2) duurzaamheidsmaatregelen en de impact daarvan worden nog niet worden 

gemonitord, 3) ambitiewebsessies zijn niet opgenomen in het MVI-actieplan, waardoor 

deze nu vaak te laat in het proces worden toegepast en 4) het vaker uitvragen van UAV-GC 

contracten in plaats van bestekken zou duurzaamheid binnen de organisatie kunnen 

stimuleren. Op basis van deze punten stellen we vast dat het momenteel nog ontbreekt aan 

een structurele aanpak, waardoor er nog weinig zicht is op hoe duurzaamheid wordt 

geïmplementeerd in de projectorganisatie en in hoeverre de bestaande maatregelen 

bijdragen aan de doelstelling. Dit zorgt voor het ontbreken van handelingsperspectief voor 

de mensen in de organisatie.  

Ook wordt in deze stap een zwaartepuntanalyse uitgevoerd op basis van de CO2-footprint 

uit 2016 om focuspunten aan te brengen in het maatregelenpakket. Er wordt vastgesteld dat 

sinds de inkoop van groene elektriciteit in 2017 en door een forse stijging van asfalt 

verhardingen (77%) tussen 2016 en 2020 de categorie ‘verhardingen’ voor meer dan 80% 

zal bijdragen aan de huidige CO2-footprint.  

 

Stap 2 (Wat past er?)  

In deze stap worden de belangrijkste aspecten belicht voor het bestendigen van 

duurzaamheid in de projectorganisatie: 

1. Bieden van handelingsperspectief aan relevante stakeholders: we adviseren in het 

MVI-actieplan 2021-2024 explicieter aan te geven welke projecten wanneer verplicht 

zijn de Aanpak Duurzaam GWW te doorlopen. Ook adviseren we om voor alle 

projecten voor het aanvragen van budget een ambitiewebsessie te laten uitvoeren en 

expliciet de uitrol van Aanpak dGWW en beheer van MVI-actieplan bij werkgroep 

dGWW te beleggen.  

2. Budgettering van duurzaamheid voor projecten: wij adviseren voor EMVI-BPKV, en 

eventuele andere duurzame kansen uit ambitiewebsessies, budget te reserveren. 
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3. Communiceren van best practices, zodat er draagvlak ontstaat voor het verduurzamen 

van projecten 

4. Procesaanpak voor monitoring van de effecten van de duurzame aanpak: wij adviseren 

het bijhouden van monitoringsformulieren waarbij kan worden gemonitord en 

geanalyseerd in hoeverre een aanbieding duurzamer is dan het contract (bijv. een 

MKI-waarde) en in hoeverre de realisatie overeenkomt met de aanbieding.  

Verder is er in deze stap berekend dat de maximale uitstoot in 2030 met de doelstelling van 

49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 3.254 ton CO2 zou mogen bedragen. Ten opzichte 

van 2020 dient er nog 418 ton CO2 gereduceerd worden om te voldoen aan de 

Klimaatdoelen van 2030. Om dit te bereiken is een maatregelenpakket voorgesteld. Met 

elektrisch maaien en asfalteren, het stapsgewijs verlagen van de MKI-waarde van asfalt 

tussen- en deklagen en het toepassen van cementloze grasbetontegels zou de maximale 

CO2-reductie in totaal 1342 (321% van streefdoel) bedragen. In het ‘realistische’ scenario, 

waarbij rekening wordt gehouden met de markt en een leercurve van de processen aan de 

‘Mens’-kant, is een CO2-reductie berekend van 858 ton CO2 (205% van streefdoel).  

 

Stap 3 (Hoe komen we daar?)  

In deze stap wordt er aangekaart wat er benodigd is om draagvlak te krijgen in de 

organisatie voor het verder brengen van zowel de aspecten van de ‘Mens’ als het 

maatregelenpakket (‘Resultaat’) die dienen te worden geborgd in de projectorganisatie. De 

routekaart zal middels een iteratief proces tot stand komen, door telkens de gekozen aanpak 

te toetsen en bij te sturen. 

   

1. Vanuit het hoger management van de Provincie Zeeland is commitment nodig voor 

het uitvoeren van de aanpak van de Zeeuwse Routekaart dGWW 2030, in het kader 

van extra budget en FTE (gelijk aan eisen voor certificering op de CO2-

prestatieladder). 

2. Er dient expliciet te worden belegd dat werkgroep dGWW de uitrol van de Aanpak 

dGWW en het MVI-actieplan beheert. Naast het uitrollen van de Aanpak dGWW, 

adviseren wij ook dat werkgroep dGWW gaat toetsen of de gekozen aanpak werkt en 

zo nodig bijstuurt.  

3. Conform de CO2-prestatieladder1 kan het helpen om – samen met de afdeling 

Communicatie – een communicatieplan op te stellen. Daarnaast is het advies dat de 

werkgroep dGWW bij werkoverleggen van verschillende disciplines (bv. inkoop, 

projectleiders, contractmanagers, etc.) aanwezig is om draagvlak voor de routekaart te 

gaan creëren en voor het communiceren van best practices. 

 

In de uitrol van routekaart kunnen een aantal knelpunten optreden, namelijk capaciteit, 

kennis en budget. Mocht één van deze knelpunten verdere uitrol van de routekaart 

verhinderen, is de aanbeveling bepaalde taken (goedkoper) uit te besteden. In dat geval kan 

er voor worden gekozen om jaarlijks de duurzaamheidsdoelen en -maatregelen zelf te 

bepalen, en kunnen de impactberekeningen en ook het actualiseren van de routekaart bij 

een extern bureau belegd kunnen worden. Tenslotte is het aan te bevelen om een 

marktconsultatie te organiseren met lokale ondernemers om lokale spelers niet uit de markt 

te prijzen met de uitvraag van bepaalde duurzaamheidseisen. De routekaart kan worden 

afgestemd op de bevindingen van de marktconsultatie.   

 
1 Handboek CO2-prestatieladder v3.1 (22 juni 2020) 
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Afkortingen 

BPKV    Beste prijs-kwaliteitverhouding 

dGWW   Duurzaam Grond- Weg en Wegenbouw 

EMVI    Economisch Meest Voordelige Inschrijving 

GWW    Grond- Weg en Wegenbouw 

HVO    Hydrotreated Vegetable Oil 

I&V    Infrastructuur en Vastgoed 

KPI    Key Performance Indicator 

MKI    Milieukostenindicator 

MVI    Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

PR     Partiële Recycling 

RES    Regionale Energie Strategie 

SDG    Sustainable Development Goals 

UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde 

Contractvormen 
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Overzicht externe bestanden 

We geven hier een overzicht van de verschillende Excel-bestanden waarnaar wordt 

gerefereerd in de rapportage. Het betreft bestanden die zijn opgesteld door Movares in 

het kader van de routekaart, maar ook bestanden die worden geleverd als hulpmiddel in 

het uitrollen van de routekaart. In de tekst wordt gerefereerd naar de bijhorende 

documentnaam.  
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1 Inleiding 

Klimaatverandering zorgt wereldwijd voor desastreuze gevolgen. Er is actie nodig om 

onze planeet leefbaar te houden voor deze én voor volgende generaties. De Provincie 

Zeeland neemt zijn verantwoordelijkheid en wil bijdragen aan de doelen van het 

Klimaatakkoord om in 2030 in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen 

uit te stoten in vergelijking met het jaar 1990.  

 

Met de ondertekening van de Green Deal Duurzaam GWW heeft de Provincie Zeeland 

zich gecommitteerd aan de afspraak om duurzaamheid een integraal onderdeel uit te 

laten maken van alle grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW) middels de 

Aanpak dGWW. Binnen de Provincie Zeeland is de werkgroep duurzaam GWW 

(dGWW), onderdeel van de afdeling Infrastructuur & Vastgoed (I&V), opgezet voor 

verdere implementatie van de Aanpak dGWW binnen de Provincie. De werkgroep 

dGWW is verantwoordelijk voor het opstellen én monitoren van de 

duurzaamheidsdoelen van zowel eigen bedrijfsvoering als van de projectorganisatie.  

 

Provincie Zeeland heeft Movares gevraagd een routekaart op te stellen om de Aanpak 

dGWW structureel te verankeren in de projectorganisatie met als doel de 

Klimaatdoelen te behalen in 2030. De routekaart volgt een gestructureerde aanpak met 

drie stappen: 

 

1. Wat is er al? - De uitgangssituatie 

2. Wat past er? - Verduurzamingskansen voor ‘Mens’ en ‘Resultaat’ 

3. Hoe komen we daar? – uitrollen Zeeuwse Routekaart Duurzaam GWW 

 

In de routekaart wordt ingezet op zowel ‘Mens’ als ‘Resultaat’, omdat het voor het 

succes van de routekaart van belang is om beide met elkaar te verbinden. Uiteindelijk 

zijn het de mensen in de organisatie die de duurzame doelen moeten verwezenlijken. 

Door concreet te maken hoe ze dit in hun dagelijks werk kunnen verankeren, is het 

makkelijker de duurzame doelen te halen. Voortgang op het verwezenlijken van de 

doelen is het ‘Resultaat’: met heldere Key Performance Indicators (KPI’s) de impact 

van projecten monitoren. 

 

Drie stappen zijn gebruikt als leidraad voor het ontwikkelen van de Zeeuwse 

Routekaart dGWW 2030. Per stap werd zowel de kant van de ‘Mens’ als de kant van 

het ‘Resultaat’ onderzocht. Het onderzoek omvatte de volgende werkzaamheden om te 

komen tot de routekaart: 

 

Stap 1: Wat is er al?  

o ‘Mens’: door middel van interviews met verschillende stakeholders werd een 

swimlane diagram opgesteld om inzicht te krijgen in het inkoopproces. Dit 

inkoopproces werd geanalyseerd om de huidige gang van zaken rondom 

duurzaamheid vast te stellen. Bijlage I bevat meer informatie over de 

afgenomen interviews. 

1.1 Aanleiding 

1.2 Methode 



 

9 

 

 

 
 

Zeeuwse Routekaart dGWW 2030 

Zeeuwse Routekaart dGWW 2030/ Proj. nr. MN002778/ Versie 1.0 / 19 november 2021 

 

o ‘Resultaat’: de basis hiervoor waren eerdere studies van Movares naar de 

CO2-footprint van het gehele infra-areaal van Provincie Zeeland uit 20162 en 

de CO2-footprint voor asfalt verhardingen over de periode 2016 tot 2020.3 De 

CO2-footprint voor asfalt verhardingen uit 2020 zijn gecombineerd met de 

asset-verhoudingen uit 2016 voor het totale infra-areaal om te komen tot een 

uitgangssituatie CO2-uitstoot 2020 voor het gehele infra-areaal van Provincie 

Zeeland. 

 

Stap 2: Wat past er?  

o ‘Mens’: zowel de CO2-prestatieladder4 als expert judgement zijn gebruikt als 

uitgangspunt voor het verankeren van processen in organisatie. 

o ‘Resultaat’: De uitgangssituatie in 1990 en de CO2-reductiedoelstelling voor 

2030 worden berekend op basis van de methode van het CBS5. Vervolgens 

zijn een literatuurstudie en expert judgement in combinatie met het gebruik 

van data uit DuboCalc 5.1 toegepast om duurzaamheidsmaatregelen voor de 

routekaart te selecteren en de impact daarvan te bepalen. Er worden meerdere 

scenario’s uitgewerkt om te zien hoe de maatregelen bijdragen aan de 

Klimaatdoelstelling. Ook de snelheid van opschalen en schaal zijn gebaseerd 

op literatuur en expert judgement.  

 

Stap 3: Hoe komen we daar? 

o Vormen van een advies door het combineren van de stappen 1 en 2. De 

bevindingen van ‘Mens’ en ‘Resultaat’ worden geïntegreerd.  

 

In de ontwikkeling van de Zeeuwse routekaart dGWW 2030 zijn er twee werksessies 

gehouden met de werkgroep dGWW en relevante stakeholders ter verificatie en 

validatie van de routekaart (zie Bijlage I data en aanwezigen werksessies). 

 

In Hoofdstuk 2 (stap 1: wat is er al?) wordt de huidige gang van zaken rondom 

duurzaamheid in het inkoopproces geanalyseerd om de vinger te kunnen leggen op 

mogelijke belemmeringen en verbeterpunten in de verduurzaming van de projecten. 

Ook wordt hier de trend in de CO2-uitstoot van asfalt verhardingen over de periode 

2016 tot 2020 gepresenteerd.  

Daarna zullen in Hoofdstuk 3 (stap 2: wat past er?) de belangrijkste aspecten worden 

belicht voor het bestendigen van duurzaamheid in de projectorganisatie. Ook worden 

de reductiedoelstelling voor 2030 en het verduurzamingsmaatregelenpakket in dit 

hoofdstuk gepresenteerd.  

In Hoofdstuk 4 (stap 3: hoe komen we daar?) verbinden we de resultaten van zowel 

‘Mens’ als ‘Resultaat’ uit stap 2 aan elkaar en beschrijven we wat er nodig is om de 

Zeeuwse Routekaart dGWW verder uit te rollen.  
Tenslotte worden in Hoofdstuk 5 mogelijke knelpunten voor implementatie van de 

routekaart en aanbevelingen beschreven. 

 

 
2 Zie Excel-sheet Movares Provincie Zeeland CO2-footprint 2016 provinciale infrastructuur  
3 Zie Excel-sheet Movares “Provincie Zeeland CO2-footprint 2016-2020 asfalt_v1.xlxs” (afgerond project) 
4 Handboek CO2-prestatieladder v3.1 (22 juni 2020) 
5 Zie Excel-sheet Movares Provincie Zeeland CO2-footprint 2016-2020 asfalt_v1.0  

1.3 Leeswijzer 
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2 Stap 1: Wat is er al?  

Binnen de Provincie Zeeland zijn er in de afgelopen jaren meerdere belangrijke visies, 

plannen en programma’s opgesteld met betrekking tot duurzaamheid, waaronder: 

 

• Ondertekening Manifest dGWW 2030 

• MVI actieplan 2021-2024  

• Actiejaarplan werkgroep dGWW 

• Transitiepaden 

• Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 

• RES 1.0 Provincie Zeeland (thema mobiliteit) 

De eerste drie beleidskaders schetsen een duidelijk beeld van de stand van zaken 

rondom dGWW bij de Provincie Zeeland. We lichten deze hier nader toe. 

 

Ondertekening Manifest dGWW 2030 

In 2013 ondertekende de Provincie Zeeland de Green Deal Duurzaam GWW 1.0, 

vanwege een gedeeld besef en noodzaak tot het sneller laten groeien van het aantal 

GWW projecten waarbij duurzaamheid een expliciet gunningscriterium is bij 

opdrachtverlening. Daarnaast zou de Green Deal Duurzaam GWW ook zorgen voor de 

implementatie en borging van de Aanpak Duurzaam GWW in projecten en 

bedrijfsprocessen, het betrekken van gemeenten bij de implementatie hiervan, het 

vroegtijdig betrekken van de markt bij discussies over duurzaamheid vooraan in het 

aanbestedingsproces en samenwerking in de keten.  

 

Het Manifest dGWW 2030 is een vervolg op de Green Deal dGWW. Het Manifest is 

een samenwerking tussen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen die achter de 

landelijke, regionale en lokale duurzaamheidsdoelen voor GWW staan en deze in de 

praktijk door toepassing van de Aanpak dGWW realiseren. Met dit manifest zal in 

2024 duurzaamheid een integraal onderdeel zijn van alle GWW-projecten. 

 

MVI actieplan 2021-2024 

De Provincie Zeeland is al sinds 2012 actief met duurzaam inkopen en heeft in 2017 

het MVI manifest van het ministerie van I&W ondertekend. Dit manifest verplicht 

ondertekenaars om concreet hun actiepunten op te stellen en behaalde resultaten te 

monitoren. Om de voortgang op het MVI te communiceren is Provincie Zeeland als 

‘launching customer’ een samenwerking aangegaan met het MVI Platform. Op het 

MVI Platform wordt de impact van inkoopprojecten in beeld gebracht en wordt de 

voortgang van de doelstellingen via een dashboard voor publiek zichtbaar gemaakt. 

Naar aanleiding van het succes van het eerste actieplan heeft Provincie Zeeland het 

MVI actieplan 2021-2024 (o.a. MKI en CO2-prestatieladder) opgesteld om hiermee 

middels eigen inkoop bij te dragen aan haar duurzame beleidsambities. In het actieplan 

worden de Sustainable Development Goals (SDGs) gebruikt als universele taal met het 

doel om een betere samenwerking te bewerkstelligen en meer impact te maken op 

duurzame ontwikkelingsdoelen.  

Er wordt in het MVI-actieplan beschreven dat er via inkoop eisen zullen worden 

opgenomen in de uitvragen om negatieve impact op de SDGs te voorkomen en dat de 

2.1 Beleidskaders 
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positieve impact zal worden vergroot door ambities te formuleren per inkoopproject. 

Alle aanbestedingen moeten tenminste voldoen aan ambitieniveau 1 ‘basis’, waarbij de 

eisen ervoor zorgen dat producten, diensten en werken die niet bijdragen aan een 

duurzame basis in de markt minder kans maken op gunning van de opdracht. Daarnaast 

moeten er volgens het MVI-actieplan elk jaar minimaal drie aanbestedingen met 

niveau 3 worden gekozen, waarbij er gebruik wordt gemaakt van meer ‘experimentele’ 

en functionele criteria voor het toepassen van nieuwe oplossingen en innovaties. Ook 

wordt er in het MVI-actieplan beschreven dat de voortgang van de ambities versus het 

resultaat zal worden gemonitord. 

Actiejaarplan werkgroep dGWW 

Het actiejaarplan wordt ieder jaar door de werkgroep dGWW opgesteld. Hierin staan 

de projecten, acties met bijhorende actiehouders en rollen vermeld die in dat jaar op de 

agenda van de werkgroep staan. Dit betreft onder andere de verschillende proeftuinen 

waarbij er kan worden geëxperimenteerd met verschillende 

duurzaamheidsmaatregelen, maar ook de verschillende samenwerkingsverbanden die 

dat jaar zullen worden opgezet. Onderdeel van het actiejaarplan werkgroep dGWW 

2021 zijn onder andere het implementeren van het ambitieweb, het uitvragen van CO2-

prestatieladder level 3 of 4 bij aanbestedingen, de CO2-prestatieladder certificering van 

de Provincie Zeeland zelf, de implementatie van het MVI actieplan 2021-2024 en de 

uitvraag van MKI-waarden bij asfaltprojecten en projecten waarbij grasbetontegels 

worden toegepast. 

 

In deze paragraaf presenteren we de stand van zaken wat betreft duurzaamheid in het 

inkoopproces binnen de organisatie. Met het inkoopproces wordt hier het proces 

bedoeld van het identificeren van de behoefte voor een bepaald product (of dienst) tot 

en met het bewaken en evalueren van de inkoop. Het in beeld brengen van dit 

inkoopproces is cruciaal, omdat er verschillende stakeholders zijn die invloed hebben 

op dit proces, en daarmee op de implementatie van duurzaamheid binnen projecten. De 

belangrijkste stakeholders die betrokken zijn in het inkoopproces zijn de 

beleidsmakers, de assetmanagers, de budgethouders, inkoopadviseurs, projectleiders, 

duurzaamheidsadviseurs, contractmanagement en de aannemers. 

We hebben het inkoopproces in kaart gebracht door middel van een swimlane diagram, 

waarmee inefficiëntie in het proces kan worden vastgesteld. In de swimlane diagram 

zijn de verschillende processtappen gevisualiseerd die moeten worden uitgevoerd door 

een stakeholder om tot een succesvol inkooptraject te komen (Figuur 1). De 

verschillende stroken geven de verbindingen, communicatie en overdracht tussen 

verschillende teams of collega’s weer. 

2.2 Mens: duurzaamheid 
in het huidige 
inkoopproces 
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Figuur 1. Overzicht van het inkoopproces van GWW-projecten met relevante 

stakeholders. 

Op basis van het procesdiagram zijn er een aantal opvallende zaken op te merken over 

duurzaamheid in het huidige inkoopproces. We lichten in paragraaf 2.2.1 tot en met 

paragraaf 2.2.4 vier punten toe. 

In het huidige inkoopproces wordt duurzaamheid nog niet altijd meegenomen. Uit 

verschillende interviews (zie Bijlage I) blijkt namelijk dat duurzaamheid nog niet 

structureel is geborgd in het inkoopproces, maar dat het nu vaker een ad-hoc aanpak 

betreft.  

Deze ad-hoc aanpak is vooral op te merken aan de hoeveelheid vrijheid die wordt 

gegeven aan projectleiders bij de implementatie van duurzaamheid in hun projecten. 

2.2.1. Duurzaamheid is 
vaak nog ad hoc 
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Doordat de projectleider er zelf voor kan kiezen om een duurzaamheids- en 

inkoopadvies in te winnen bij de werkgroep dGWW of bij de inkoopafdeling, is het 

ook de projectleider die bepaalt of duurzaamheid zal worden meegenomen in het 

project (bestek). Het bestek wordt nu namelijk vaak zelf opgesteld door de 

projectleider.6 Zodoende is in het huidige proces het toepassen van 

duurzaamheidsmaatregelen in projecten eerder ‘mensenwerk’ in plaats van dat het zit 

verankerd in het inkoopproces. Er wordt nu naar schatting in 20% van de projecten nog 

geen duurzaamheids- en/of inkoopadvies ingewonnen6 (aangegeven met een stippellijn 

in Figuur 1). 

Het is onbekend in hoeverre duurzaamheids- en inkoopadviezen die wél zijn 

ingewonnen door projectleiders daadwerkelijk worden doorgevoerd in projecten. Ook 

is het onbekend hoe de overdracht verloopt van de ingewonnen en toegepaste adviezen 

naar andere teams die betrokken zijn bij het inkoopproces. Dit duidt op een gebrek aan 

monitoring binnen de projectorganisatie.  

Wel zijn er meerdere voorbeeldprojecten te noemen waarin er 

duurzaamheidsmaatregelen zijn opgenomen, zoals bij de Rotonde bij de A58/Marie 

Curieweg en bij de aanbesteding voor de kruising van afrit 33 van A58 en de N289 in 

de gemeente Reimerswaal. In beide projecten werd de Milieu Kosten Indicator (MKI) 

meegenomen in de uitvraag om de milieubelasting van het werk te berekenen. Hoe 

lager de MKI-waarde, hoe meer fictieve korting er op de inschrijfprijs werd gegeven 

aan inschrijvers op de aanbesteding7. Ook wordt bijvoorbeeld alle wegmarkering al 

retro reflecterend uitgevoerd en wordt bij alle lichtvervanging LED toegepast8.    

Echter ontbreekt het ook in latere projectfasen nog aan monitoring van duurzaamheid, 

omdat er na uitvoering van een project niet gecontroleerd wordt of een uitgevraagde 

duurzaamheidsmaatregel daadwerkelijk is gerealiseerd. Ook wordt er niet bijgehouden 

wat de impact is van die duurzaamheidsmaatregel na realisatie.   

Zonder effectenrapportages over toegepaste duurzaamheidsmaatregelen in projecten 

blijft het onduidelijk hoe effectief het duurzame organisatiebeleid is. Een gebrek aan 

impactdata kan daardoor invloed hebben op de budgettering en meerjarenplannen van 

de provincie in het kader van duurzaamheid.  

Uit de interviews komt naar voren dat de werkgroep dGWW steeds vaker wordt 

betrokken bij ambitiewebsessies binnen projecten en dat er een groeiende bekendheid 

is van de werkgroep binnen de organisatie9. Echter ontbreekt beleid voor het toepassen 

van ambitiewebsessies in het MVI-actieplan. Hierdoor worden ambitiesessies te laat in 

het project toegepast, vaak nadat er al budget is aangevraagd6,10. Er is ook nog geen 

zicht op wat er precies met de resultaten van de ambitiewebsessies gebeurd9. Dit ligt in 

lijn met de bevindingen uit de vorige paragraaf, waarbij er werd vastgesteld dat het 

ontbreekt aan monitoring van duurzaamheid binnen het inkoopproces. 

 
6 Mondelinge communicatie, interview 2 (Bijlage I) 
7 Bart Verhaege de Naeyer, mondelinge communicatie, 10 september 2021 
8 Schriftelijke communicatie, Tonny Francke via Bart Verhaeghe de Naeyer, 13 september 2021   
9 Bart Verhaeghe de Naeyer, mondelinge communicatie, 29 oktober 2021 
10 Mondelinge communicatie, interview 1 (Bijlage I) 

2.2.2. Ontbreken 
monitoring 
duurzaamheidsimp
act 

2.2.3. Ontbreken beleid 
ambitiewebsessies 
in MVI-plan  



 

14 

 

 

 
 

Zeeuwse Routekaart dGWW 2030 

Zeeuwse Routekaart dGWW 2030/ Proj. nr. MN002778/ Versie 1.0 / 19 november 2021 

 

Momenteel wordt het merendeel van de aanbestedingen uitgevraagd in de vorm van 

een bestek in plaats van een UAV-GC contract. Bij een bestek stelt de opdrachtgever, 

hier de Provincie Zeeland, het uitvoeringsontwerp op. Bij een UAV-GC contract geeft 

de opdrachtgever een Programma van Eisen met functionele specificaties, eventueel 

aangevuld met Voorlopig Ontwerp of ook een Definitief Ontwerp. Dit is dé fase waarin 

synergie tussen duurzaamheidsmaatregelen wordt bereikt en er belangrijke keuzes 

worden gemaakt. Met een UAV-GC contract worden aannemers eerder betrokken in 

het proces. De markt krijgt zo meer de ruimte om invulling te geven aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen van het project. De praktijk leert dat aannemers vaak 

beter op de hoogte zijn van duurzame ontwikkelingen dan opdrachtgevers, zij hebben 

tenslotte korte lijntjes met hun leveranciers. Daarom pakken UAV-GC contracten in de 

praktijk vaak duurzamer uit dan bestekken. Het vaker toepassen van UAV-GC zou  

duurzaamheid stimuleren binnen de projectorganisatie. 

Op basis van de analyse vallen een aantal zaken op, die wij hier kort samenvatten. We 

zien dat er in de meeste gevallen aandacht wordt besteed aan duurzaamheid door 

projectleiders door middel door het inwinnen van een advies bij collega’s van de 

dGWW stuurgroep en dat er ook een aantal voorbeeldprojecten uit voort zijn gekomen. 

Echter merken we op dat 1) projectleiders veel vrijheid krijgen in het implementeren 

van duurzaamheid in projecten en daardoor duurzaamheidsmaatregelen niet altijd 

worden toegepast en dat 2) duurzaamheidsmaatregelen en de impact daarvan nog niet 

worden gemonitord. Er ligt nog geen verantwoordelijkheid bij een groep of team om de 

monitoring uit te voeren en om duurzaamheidmaatregelen te borgen in de 

projectorganisatie door te zorgen voor een goede overdracht van deze maatregelen naar 

andere teams binnen het inkoopproces. Daarnaast valt het op dat 3) ambitiewebsessies 

nog niet concreet zijn opgenomen in het MVI-actieplan, waardoor deze nu vaak te laat 

in het proces worden toegepast en er geen zicht is op wat er met de uitkomsten hiervan 

gebeurd. Tenslotte zou 4) het vaker uitvragen van UAV-GC contracten in plaats van 

bestekken duurzaamheid binnen de organisatie kunnen stimuleren. 

Er is momenteel geen structurele aanpak, waardoor er nog weinig zicht is op hoe 

duurzaamheid precies wordt geïmplementeerd in de projectorganisatie en in hoeverre 

de bestaande maatregelen bijdragen aan de doelstelling. Dit zorgt ervoor dat het ook 

nog ontbreekt aan handelingsperspectief voor de medewerkers binnen de organisatie 

om toe te werken naar de gestelde Klimaatdoelstelling. Daarnaast is er nog niet genoeg 

sturing om duurzaamheid verder op te schalen om de gestelde doelen te bereiken.  

In deze paragraaf geven we inzicht in de huidige stand van zaken wat betreft de CO2-

footprint van de Provincie Zeeland. De scope voor de routekaart wordt bepaald aan de 

hand van een zwaartepuntanalyse volgens het Europese Green House Gas protocol, 

waarbij is onderzocht welke categorieën de grootste emissie veroorzaken.  

Figuur 2 geeft de door Movares berekende CO2-footprint van de provinciale 

infrastructuur uit 2016 weer.  

2.2.4. Gebruik van 
bestekken versus 
UAV-GC contracten  

2.2.5. Samenvatting 
analyse ‘Mens’ 

2.3 Resultaat: huidige 
CO2-footprint 
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Figuur 2. CO2-footprint van de provinciale infrastructuur in 201611. 

 

In de CO2-footprint van 2016 is te zien dat vooral de categorieën ‘verhardingen’, 

‘energieverbruik’ en ‘groen’ de grootste bijdrage hebben aan de CO2-uitstoot van de 

Provincie Zeeland. De grootste impact wordt veroorzaakt door het aanleggen en 

onderhouden van verhardingen. Het energieverbruik had ook een grote impact, echter 

werd dit veroorzaakt door de inkoop van 'grijze' stroom en gas.  

 

Sinds 2017 koopt de provincie 'groene' energie in, waardoor er geen CO2-emissies 

meer zijn op het gebied van energieverbruik. Als gevolg daarvan is 'verharding' 

verantwoordelijk voor meer dan 80% van de CO2-footprint. Bij het bepalen van CO2-

footprints volgens het Green house Gas protocol is het toegestaan om te focussen op de 

80% grootste emissieveroorzakers. 

 

Zodoende is op basis van de zwaartepuntanalyse de CO2-uitstoot berekend van (groot) 

onderhoud en nieuwbouwprojecten voor de aanleg van asfalt wegen (verhardingen) om 

een indruk te krijgen van de trend over de periode 2016 tot 2020 (Figuur 3)12.  

 

 
11 Zie Excel-sheet Movares ‘Provincie Zeeland CO2-footprint 2016 provinciale infrastructuur 
12 Zie Excel-sheet Movares ‘Provincie Zeeland CO2-footprint 2016-2020 asfalt’ 
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Figuur 3. CO2-uitstoot van (groot) onderhoud en nieuwbouw projecten voor 

Verhardingen. 

 

In de periode 2016 tot en met 2020 is de CO2-uitstoot voor asfalt verhardingen 

gestegen met ongeveer 77% van 1354 ton CO2 naar 2403 ton CO2. Deze stijging is 

volledig te wijten aan een stijgend aandeel tonnages asfalt in de tijd: van 1165 ton 

asfalt in 2016 naar 2265 ton asfalt in 2020. Echter werd door de Provincie Zeeland 

genoemd dat deze stijging voornamelijk veroorzaakt werd door een samenkomst van 

onderhoudsmomenten aan het infra-areaal in deze periode13. Daarbij wordt de 

uitschieter in 2018 veroorzaakt door de uitvoering van een nieuwbouwproject in dat 

jaar, waardoor de CO2-uitstoot hoger uitkomt. Zonder het nieuwbouwproject bedraagt 

de CO2-uitstoot 1969 ton in 2018. Het is goed te realiseren dat een groei van 

verhardingen in het infra-areaal een negatief effect heeft op het behalen van de 

Klimaatdoelen.  

 

 

 
13 Mondelinge communicatie, werksessie 1, zie Bijlage (I) 
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3 Stap 2: Wat past er? 

Zoals besproken in paragraaf 2.2 is duurzaamheid vaak nog ad hoc en mist er nog een 

concreet actieplan voor het implementeren van duurzaamheid in projecten. Voor het 

bestendigen van duurzaamheid in de projectorganisatie zijn vier zaken van belang: 

1. Bieden van handelingsperspectief aan relevante stakeholders 

2. Budgettering van duurzaamheid voor projecten 

3. Communiceren van best practices 

4. Procesaanpak voor monitoring van de effecten van de duurzame aanpak 

Uit de interviews in paragraaf 2.2 bleek dat duurzaamheid nog niet expliciet in het 

inkoopproces is geborgd. Daarentegen is verduurzaming van de projectenstrategie 

deels geborgd in het MVI-actieplan 2021-2024. Op papier is er dus al wel een 

duurzame inkoopstrategie, maar in de praktijk wordt deze nog niet goed 

uitgevoerd/nageleefd: (1) er is nog veel vrijheid bij de projectmanager om 

duurzaamheid niet mee te nemen in het project, (2) daarnaast worden 

ambitiewebsessies te laat uitgevoerd in het project, nadat budget is aangevraagd en (3) 

ondanks dat het MVI-actieplan is opgesteld, wordt er nog niet gemonitord op het 

naleven ervan. De toepassing van ambitiewebsessies is echter zowel in theorie als 

praktijk nog niet goed geborgd. 

We adviseren in het MVI-actieplan 2021-2024 explicieter aan te geven welke projecten 

wanneer verplicht zijn de Aanpak Duurzaam GWW te doorlopen. Ons advies daarbij is 

om alle projecten voor het aanvragen van budget een ambitiewebsessie te laten 

uitvoeren. Op die manier wordt er voldaan aan het Manifest Duurzaam GWW 2030 om 

alle projecten uiterlijk in 2024 aantoonbaar te verduurzamen. Daarnaast kunnen er uit 

een ambitiewebsessie duurzame kansen komen die geen extra budget of risico vragen, 

maar door deze bewustwordingsslag worden geïdentificeerd. 

Na het bepalen van duurzame ambities en het identificeren van kansen, is het de kunst 

dit in verdere fasen van een project te realiseren. Het ontwerp in het project doorloopt 

een aantal ontwerpfasen (van Schetsontwerp naar Voorlopig Ontwerp en Definitief 

Ontwerp), waarin allerlei duurzame ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden. 

Daarnaast gaat het project in de overgang van inkoop naar realisatie over op een ander 

team. Om te voorkomen dat in deze project-fase-overgangen duurzame informatie, en 

daarmee realisatie van duurzame kansen, verloren gaat, wordt geadviseerd om een 

overdrachtsdocument duurzaamheid te hanteren. We sturen u een voorbeeld mee van 

ProRail14, waarbij het projectteam de volgende informatie aanlevert: 

- Achtergrond van het project 

- Wat is er gedaan om het project te verduurzamen? 

- Tot welke besluiten heeft dit geleid? 

- Welke concrete maatregelen om te verduurzamen worden doorgevoerd? 

- Welk effect heeft dit op de volgende fase? 

 
14 Zie Overdrachtsdoc duurzaamheid_Prorail 

3.1 Mens 

3.1.1. Bieden van 
handelingsperspect
ief aan relevante 
stakeholders 
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Tot slot dient expliciet te worden belegd wie de uitrol van de Aanpak dGWW en MVI-

actieplan beheert. Bij ProRail heeft het Supportteam Duurzaam Werken, de evenknie 

van werkgroep dGWW in Provincie Zeeland, de regie over deze 

overdrachtsdocumenten: zij ondersteunen projectteams bij het invullen en beheren de 

formulieren. Geadviseerd wordt dit te beleggen bij werkgroep dGWW. Het is dan aan 

hen projectteams aan te spreken als zij niet voldoen aan de afgesproken werkwijze om 

projecten te verduurzamen.  

Bovenstaande aanpak vraagt een bewustwordingsslag bij alle relevante stakeholders 

van het inkoopproces. Voor het toetsen van draagvlak onder deze stakeholders is op 11 

november 2021 een werksessie georganiseerd (zie Bijlage I voor meer informatie). De 

ambitie om duurzaamheid nog beter te verankeren in de organisatie werd duidelijk 

uitgesproken tijdens de werksessie. Zo werd er bijvoorbeeld benoemd dat er meer 

proactief zou kunnen worden gehandeld wat betreft duurzaamheid en dat ze stelliger 

zouden moeten zijn om duurzaamheid onderdeel te laten zijn van het project15.  

Een succesvol actieplan om die verankering van duurzaamheid te bereiken bevat 

volgens de aanwezigen bij de werksessie een pragmatische aanpak, bevat een stip op 

de horizon, een aanpak die zorgt voor een goede positionering van de werkgroep 

dGWW en bevat een goede koppeling tussen beleid en praktijk. Uit de werksessie 

kwam naar voren dat er onder de verschillende stakeholders draagvlak is om met de 

routekaart en de ondertekening van het Manifest op hoger niveau commitment en 

ruimte te krijgen om met deze aanpak te experimenteren. Ook kwam uit de werksessie 

naar voren dat het wenselijk is dat er standaard een duurzaamheidsadviseur gekoppeld 

is aan een projectteam om zo maximaal invulling te geven aan duurzaamheid in het 

project. Projectteams ontberen soms de kennis en ervaring om invulling te geven aan 

duurzaamheid. 

De stakeholders uit de werksessie zijn echter een beperkte selectie van alle 

medewerkers die met deze nieuwe duurzame inkoopstrategie gaan werken. Daarom is 

het wenselijk om meerdere werksessies te organiseren om de nieuwe aanpak te 

presenteren en om best practices te delen.  

In de interviews (paragraaf 2.2) kwam naar voren dat ambitiewebsessies pas plaats 

vonden nadat budget was aangevraagd voor het project, en dat het daarna niet meer 

mogelijk was (aanvullend) budget aan te vragen. Daarnaast is er vastgesteld dat er geen 

structureel budget is voor duurzaamheid16. Dit vormt een risico bij verdere uitrol van 

de Zeeuwse Routekaart dGWW.  

Hoeveel budget is er nodig? 

Voor EMVI-BPKV-criteria is het benodigde budget afhankelijk van de beloningen die 

gehanteerd worden voor EMVI-BPKV. EMVI-BPKV kan verschillende 

beloningspercentages ten opzichte van de inschrijfsom krijgen, maar ervaring leert dat 

10%-25% EMVI-BPKV-korting duurzame resultaten geeft zonder noemenswaardige 

prijsstijging van het project.17 Daarentegen zal de contractvoorbereiding van een 

EMVI-BPKV-criterium wel meer tijd, en daarmee geld, kosten. Bij hogere EMVI-

 
15 Coen Verhoeve, afdelingsmanager I&V, mondelinge communicatie, 11 november 2021 
16 Bart Verhaeghe de Naeyer, mondelinge communicatie 
17 Jeroen ter Meer, Programmamanager duurzaamheid bij ProRail, mondelinge communicatie 19 november 2021 

3.1.2. Budgettering voor 
duurzaamheid 
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BPKV-kortingen wordt wel een meerprijs verwacht van het project, maar aangezien 

deze hogere korting recent is uitgerold bij ProRail en Rijkswaterstaat zijn hun 

ervaringen ons onbekend. Toch is het aan te raden voor EMVI-BPKV, en eventuele 

andere duurzame kansen uit ambitiewebsessies, budget te reserveren. 

 

Voor ambitiewebsessies geldt dat er slechts een kleine tijdsinvestering van het 

projectteam wordt geëist voor het toepassen van het ambitieweb, waarvoor aanvullende 

budgettering niet nodig lijkt. Mocht een ambitiewebsessie worden uitbesteed, dan is 

hier uit ervaring zo’n €3.000-5.000,- mee gemoeid.  

Hoe dit budget te organiseren? 

Er zijn verschillende vormen om dit budget te organiseren: 

- Er kan worden gekozen om het budget aan te vragen voordat de 

ambitiewebsessie plaats vindt. Het nadeel is hierbij dat er weinig budgettaire 

ruimte is voor duurzame maatregelen die meer kosten dan het oorspronkelijke 

projectbudget toelaat. 

- Het realiseren van een apart centraal duurzaamheidsbudget voor de 

ondersteuning van projecten, waar projectteams aanspraak op kunnen maken 

(centraal geregeld). 

- Tenslotte kan er worden gekozen om na een ambitiewebsessie gericht geld te 

vragen bij Provinciale Staten voor verduurzamingsmaatregelen (bv. project 

Kappellerbrug). 

Voor het verduurzamen van projecten is niet zozeer van belang hoe het budget is 

georganiseerd, maar dát er budget is om projecten te verduurzamen. Anders is er een 

groot risico dat – ondanks dat er een duurzame procesaanpak in de organisatie is 

geborgd, het resultaat uit 3.1.1 – duurzame ambities stranden bij een gebrek aan 

budget. 

 

De voorgaande paragrafen richtten zich op het bieden van handelingsperspectief aan 

relevante stakeholders. Echter, dit handelingsperspectief zal niet door iedereen worden 

omarmd en van de ene op de andere dag worden geïmplementeerd. Daarom is het van 

belang om hier structureel over te communiceren en best practices te delen. Vanuit de 

CO2-prestatieladder wordt geëist dat voor het uitdragen van de doelen van de CO2-

prestatieladder een communicatieplan wordt opgesteld. We adviseren om het 

communiceren van best practices af te stemmen met de afdeling Communicatie en 

eventueel te borgen in een Communicatieplan, zodat het niet verdwijnt in de waan van 

de dag. 

 

Zoals aangegeven in de inleiding (hoofdstuk 1): uiteindelijk zijn het de mensen in de 

organisatie die de duurzame doelen moeten verwezenlijken. Door concreet te maken 

hoe ze dit in hun dagelijks werk kunnen verankeren, is het makkelijker de duurzame 

doelen te halen. Voortgang op het verwezenlijken van de doelen is het ‘Resultaat’: met 

heldere KPI’s de impact van projecten monitoren.  

Momenteel wordt er nog niet gemonitord wat de duurzame impact is van (1) 

inschrijvingen ten opzichte van de uitgangssituatie en (2) realisatie ten opzichte van de 

inschrijving.  

3.1.3. Communiceren van 
best practices 

3.1.4. Monitoren van 
duurzame impact 
projecten 
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We eindigden het onderdeel ‘Mens’ met een procesbeschrijving voor het monitoren 

van de gerealiseerde MKI-impact. Deze monitoring krijgt pas betekenis als er een 

duidelijk uitgangspunt is met duurzame doelen richting de toekomst waarop je met 

verduurzamingsmaatregelen impact kan uitoefenen.  

We sturen u een formulier toe gebaseerd op het monitoringsformulier van Provincie 

Gelderland18 waarin zowel de aangeboden als de gerealiseerde MKI-waarde van een 

individueel project als voor het gehele infra-areaal (dus alle projecten) kan worden 

gemonitord en geanalyseerd (Figuur 4). In het monitoringsformulier wordt voor het 

contract de MKI-waarde per materiaal uitgesplitst. Op basis van de massa van de 

materialen, en daarmee hun bijdrage aan de totale MKI-waarde, wordt de totale project 

MKI-waarde bepaald. Deze zelfde strategie wordt toegepast voor de inschrijving, 

waarbij aangeboden materialen en hun bijbehorende MKI-waarde worden 

geregistreerd, en voor de realisatiefase, waarin naast materialen en gerealiseerde MKI-

waarde ook het gerealiseerde tonnages wordt geregistreerd. Op die manier is het 

mogelijk op projectniveau de inschrijving te vergelijken met het contract, en de 

realisatie met de inschrijving. Door alle projectresultaten te bundelen, kom je tot de 

duurzaamheidsimpact op provinciaal niveau. Wij adviseren dat werkgroep dGWW 

voor elk project dit monitoringsformulier verzamelt en monitort wat de provinciale 

duurzaamheidsimpact van deze projecten tezamen is. 

 

 

Figuur 4. Uitsnede van het monitoringsformulier van Provincie Gelderland, waarin het 

contract wordt vergeleken met de inschrijving en realisatie. 

 

In deze paragraaf zal eerst de CO2-footprint van 1990 worden berekend, wat het 

uitgangspunt vormt voor het bepalen van de CO2-reductie doelstelling die zal moeten 

worden behaald in 2030 (49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 conform 

Klimaatakkoord). Vervolgens zal het duurzaamheidsmaatregelenpakket worden 

gepresenteerd, die kan worden geïmplementeerd om de beoogde CO2-reductie te gaan 

 
18 Zie Excel-bestand Movares MKI-impact projecten asfalt_Provincie Gelderland 

Bestek nr XX/contractnaam xx

Bestek Inschrijving

Mengsel- MKI / ton A1-A3 Mengsel- MKI / ton A1-A3 MKI / ton A1-A3 MKI / ton A1-A3

Bestekpost omschrijving Hoeveelheid (ton) Branche repr. omschrijving / code Aangeboden Branche repr. Aangeboden

0,00 0

422310 AC 22 base OL-C 178,5 5,61 1001,39 0

422320 AC 22 base OL-C 69,3 5,61 388,77 0

422330 AC 22 base OL-C 38,25 5,61 214,58 0

422340 AC 22 base OL-C 148,5 5,61 833,09 0

422350 AC 22 base OL-C 146,6 5,61 822,43 0

Aanbieding versus realisatie

MKI contract 183749

MKI aangeboden 0,00

MKI gerealiseerd 0,00

Aanbod - realisatie 0,00

Mengsel- Verwerkte Gerealiseerde MKI MKI / ton A1-A3 MKI / ton A1-A3 MKI / ton A1-A3

omschrijving / code tonnen per ton Branche repr. Aangeboden Gerealiseerd

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Realisatie

3.2 Resultaat 
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behalen. Niet alle genoemde maatregelen halen het tot de routekaart: het 

verduurzamingsmaatregelenpakket focust vooral op maatregelen met hoge impact. We 

laten ook zien in hoeverre  de duurzaamheidsmaatregelen volgens verschillende 

scenario’s (wel of geen groei in infra-areaal en snelheid/schaal van toepassen) 

bijdragen aan de CO2-reductiedoelstelling. 

Er zal ten opzichte van het jaar 1990 een CO2-reductie van 49% moeten worden 

behaald in 2030. Voor de uitgangssituatie is daarom de CO2-uitstoot van de provinciale 

infrastructuur berekend van de Provincie Zeeland in het jaar 1990. Hiervoor is 

wederom gebruikt gemaakt van de zwaartepuntanalyse, zoals uitgelicht in paragraaf 

2.3. 

 

Voor het bepalen van de CO2-uitstoot in 1990 is gebruik gemaakt van de methode van 

het CBS19, waarbij in de berekening rekening wordt gehouden met de algemene 

ontwikkeling in broeikasgasintensiteit in Nederland ten opzichte van 1990 (+51,8%20) 

en met de stijging in het areaal. Er is in de berekening vanuit gegaan dat het areaal van 

de Provincie Zeeland in de afgelopen 30 jaar met 10% is toegenomen. Daarnaast 

nemen we de uitstoot van asfalt verhardingen in de berekening als basis21: in 2020 

bedroeg dit 2.403 ton CO2. De formule volgens het CBS is als volgt:    
 

𝐶𝑂2 𝑈𝑖𝑡𝑠𝑡𝑜𝑜𝑡 2020 [2403] × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑎𝑙 1990 [90%] × 100

𝐵𝑟𝑜𝑒𝑖𝑘𝑎𝑠𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 2020 𝑡𝑜𝑣 1990 [51,8%]
= 𝐶𝑂2 𝑢𝑖𝑡𝑠𝑡𝑜𝑜𝑡 1990 

 

Daarmee komt de geschatte CO2-uitstoot in 1990 uit op 3.912 ton. De CO2-reductie 

van asfaltprojecten in de periode 1990 tot 2020 komt daarmee op een absolute afname 

van 42%. Vervolgens is de te behalen doelstelling in 2030 af te leiden: met 49% CO2-

reductie ten opzichte van 1990 komen we uit op een maximale uitstoot van 1.995 ton 

CO2 in 2030 (Figuur 5).  

 

 
19 Zie Excel-sheet Movares Provincie Zeeland CO2-footprint 2016-2020 asfalt_v1.0 
20 We nemen aan dat de broeikasgasintensiteit in 2020 gelijk was aan die in 2019 (51,8%).  
21 Zie Excel-sheet Movares Provincie Zeeland CO2-footprint 2016-2020 asfalt _v1.0 

3.2.1. Uitgangssituatie 
CO2-uitstoot 1990 
en doelstelling 
2030 
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Figuur 5. Uitgangspunt 1990 en doelstelling CO2-reductie 2030 

 

Bovenstaande cijfers van de CO2-uitstoot van asfaltprojecten zijn vervolgens ook toe te 

passen op de CO2-uitstoot van alle verhardingen. In de door Movares berekende CO2-

footprint van 201622 is de totale CO2-uitstoot van alle verhardingen berekend. Naast 

asfalt verhardingen betreft deze categorie ook menggranulaat, hoogovenslak, 

betongrastegel en doornikse steen. Asfaltprojecten waren in 2016 goed voor 78% van 

de CO2-uitstoot van alle verhardingen (1.354 ton CO2 ten opzichte van 1.737 ton CO2). 

Er is daarom vanuit gegaan dat deze verhouding ook gold in het jaar 2020. Er is 

uitgerekend dat er 2.403 ton CO2 gemoeid was met asfalt verhardingen in het jaar 

202021. Indien wij aannemen dat deze hoeveelheid CO2 in 2020 ook goed was voor 

78% van de uitstoot van alle verhardingen, komt de totale uitstoot (100%) uit op 3.083 

ton voor alle verhardingen in 2020. 

  

Zoals aangegeven in paragraaf 2.3 wordt de totale CO2-uitstoot23 in 2016 grotendeels 

veroorzaakt door de categorie ‘verhardingen’ en ‘energie’. De situatie in 2020 is 

daarentegen veranderd, aangezien de Provincie Zeeland sinds 2017 alle stroom groen 

inkoopt24. Daar komt bij dat de CO2-footprint voor asfalt verhardingen in 2020 is 

gestegen met 77% ten opzichte van het jaar 2016 (zie paragraaf  2.3) naar 3.075 ton in 

2020. Indien we het energieverbruik verlagen van een aandeel van 39% van de CO2-

footprint in 2016 naar een zero impact (0 ton CO2) in 2020, en we nemen het gestegen 

aandeel voor verhardingen in 2020 mee in de totale CO2-uitstoot (3.076 ton), kunnen 

we veronderstellen dat de categorie verhardingen in 2020 84% van de totale CO2-

uitstoot veroorzaakt25 (zie Bijlage II voor verdere informatie).  

 

 
22 Zie Excel-sheet Movares Provincie Zeeland CO2-footprint 2016  
23 De totale CO2-uitstoot betreft de categorieën verhardingen, energieverbruik, groen, kunstwerken, vaarwegen en 
wegelementen 
24 Persoonlijke communicatie Bart Verhaege de Naeyer, 29 oktober 2021 
25 Hierbij is aangenomen dat de categorie ‘groen’ en ‘wegelementen’ gelijk zijn gebleven  
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Met deze gegevens kan ook worden bepaald wat de totale CO2-uitstoot in 2020 zou 

zijn. We weten dat de uitstoot in 2020 voor alle verhardingen 3.083 ton betreft en dat 

het aandeel verhardingen ten opzichte van de totale uitstoot 84% zal bedragen. Indien 

je deze hoeveelheid omrekent naar 100%, kom je uit op een schatting van de totale 

CO2-uitstoot in 2020 van 3.672 ton. 

 

Vervolgens is dezelfde methode van het CBS als bij de asfaltprojecten toegepast om de 

totale CO2-uitstoot in 1990 te berekenen. Dezelfde formule wordt toegepast op de 

uitgangssituatie van 3.672 ton CO2 aan totale CO2-uitstoot in 2020. Zodoende is er 

berekend dat de CO2-uitstoot in 1990 6.379 ton CO2 zou bedragen. Met de doelstelling 

van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 zal de maximale uitstoot in 2030 

3.254 ton CO2 mogen bedragen (Figuur 6). 

 

 

Figuur 6. Totale CO2-uitstoot: uitgangssituatie 1990 en doelstelling 2030 

 

Ten opzichte van 2020 dient er dus nog 418 ton CO2 gereduceerd worden om te 

voldoen aan de Klimaatdoelen van 2030. 

 

In deze paragraaf worden een aantal verduurzamingsmaatregelen voorgesteld die 

kunnen worden geïmplementeerd om toe te werken naar de doelstelling van 2030. De 

maatregelen zijn opgedeeld in de pijlers Energie en Materialen. Tabel 1 geeft een 

beschrijving van de verduurzamingsmaatregelen die zijn doorgerekend voor de 

routekaart. De routekaart is te zien in de bijlage ‘Maatregelenpakket Zeeuwse 

Routekaart dGWW 2030_v1.0’.  

 

3.2.2. Overzicht 
verduurzamingsma
atregelen & 
scenario’s 
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Tabel 1. Overzicht van de verduurzamingsmaatregelen 

 
 

De selectie van verduurzamingsmaatregelen is gebaseerd op de zwaartepuntanalyse, 

waarbij was vastgesteld dat de grootste impact kan worden gemaakt door met name te 

focussen op de categorieën ‘Materialen’ en ‘Groen’.  

 

In Bijlage III is voor de categorieën Energie en Materialen de maximale CO2-reductie 

per maatregel beschreven (het areaal blijft hierbij constant). Voor sommige 

maatregelen is de maximale CO2-reductie niet berekend, maar wordt er in Bijlage III 

wel een indicatie gegeven van de CO2-reductie per eenheid of per situatie. Daarnaast 

onderzochten we twee ‘realistische’ scenario’s, waarbij de maatregelen stapsgewijs 

worden opgeschaald (ook beschreven in Bijlage III): 

 

Scenario 1: het areaal stijgt met 10% in de periode van 2021 tot en met 2030 

Scenario 2: het areaal blijft constant over de periode van 2021 tot en met 2030 

 

Deze twee scenario’s zijn gekozen, op basis van het asfalt dashboard26 en de 

investeringsagenda 2021-2031 van de Provincie Zeeland, om een indruk te krijgen van 

de invloed van areaal stijging op de impact van de maatregelen. Voor elk van de 

 
26 Zie Excel-bestand Movares Provincie Zeeland CO2-footprint 2016-2020 asfalt_v1.0 
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verduurzamingsmaatregelen wordt een voorstel gedaan voor de snelheid en schaal van 

implementeren om zo een indruk te krijgen van de CO2-reductie die met de 

maatregelen gemoeid is (zie Bijlage III voor onderbouwing). In het bepalen van de 

snelheid van de opschaling per maatregel baseren wij ons op expert judgement en op 

literatuurstudies. Het is uiteraard aan Provincie Zeeland zelf om te bepalen welke 

maatregelen uiteindelijk opgenomen gaan worden in de Routekaart en met welke 

snelheid en schaal van implementatie.  

 

In Figuur 7 wordt een overzicht gepresenteerd van de maximaal haalbare CO2-reductie 

per maatregel bij een constant infra-areaal. Hierbij wordt het streefdoel gemakkelijk 

gehaald (met 321%). Het streefdoel voor 2030 wordt aangegeven met een rode lijn 

(een reductie van 418 ton t.o.v. 2020). In de figuur is te zien dat de grootste bijdrage 

aan CO2-reductie wordt geleverd door over te gaan op 100% elektrisch maaien. Maar 

ook met een optelsom van de maximale CO2-reductie van de overige maatregelen 

(elektrisch asfalteren, cementloze grasbetontegels, verlaging MKI tussen- en deklagen) 

zou het streefdoel nog worden gehaald (519 ton CO2-reductie). 

3.2.3. Overzicht impact 
maatregelenpakket 
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Figuur 7. Maximaal haalbare CO2-reductie per maatregel over de periode 2022-2030 

(bij een constant areaal) 

Echter is de maximaal haalbare CO2-reductie een optimistisch scenario, en niet een 

realistisch scenario – de kans is groot dat niet direct alle maatregelen uit de Routekaart 

in alle projecten worden toegepast. Er zijn veel keuzes te maken in de route naar de 

Klimaatdoelstelling: welke maatregelen pas je toe, in hoeveel projecten en hoe snel 

schaal je op? In bijlage III is een ‘realistisch’ scenario uitgewerkt voor elk van de 

(kwantificeerbare) maatregelen, waarbij rekening is gehouden met de markt en de 

leercurve die de Provincie Zeeland zal volgen met het borgen van de 

duurzaamheidsmaatregelen en processen in de organisatie (d.i. ‘Mens’). Een maatregel 

kan namelijk niet van de ene op de andere dag volledig worden geïmplementeerd. De 

aspecten beschreven onder ‘Mens’ (paragraaf 3.1) zijn hier van groot belang, omdat het 
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de mensen in de organisatie zijn die de duurzame doelen moeten gaan realiseren en die 

de maatregelen in hun dagelijkse werken zullen moeten gaan borgen. Figuur 8 geeft 

een overzicht van hoeveel CO2-reductie er jaarlijks kan worden behaald door een 

stapsgewijze intrede van de verschillende duurzaamheidsmaatregelen in de 

projectorganisatie volgens scenario 1 (10% areaal stijging). In 2022 en 2023 zal er 

eerst een lichte stijging in CO2-uitstoot zijn, omdat de maatregelen nog niet of in 

mindere mate worden geïmplementeerd. Tegelijkertijd zorgt de groei in het infra-areaal 

voor een stijging in CO2-emissies van de Provincie Zeeland. Vanaf 2024 is er in 

scenario 1 een omslagpunt te zien. De meeste maatregelen zullen tegen het eind van de 

periode 2022-2030 steeds vaker en makkelijker worden geïmplementeerd, waardoor er 

een steeds sterkere stijging in CO2-reductie zal worden bereikt. Voor scenario 1 zal het 

streefdoel worden behaald met 205% (een totale reductie van 858 ton  CO2 ten 

opzichte van business as usual). 

 

Figuur 8. Jaarlijkse CO2-reductie bij stapsgewijze implementatie van het maatregelen 

pakket volgens scenario 1 (10% groei van het areaal). 

Tenslotte presenteren we in Figuur 9 de verschillen in impact tussen scenario 1 (10% 

groei in areaal tussen 2022-203) en scenario 2 (constant areaal). Hier is te zien dat er 

meer CO2-reductie kan worden behaald indien het areaal constant blijft. Dit geldt voor 

elke maatregel, behalve voor het verwaarden van bermmaaisel tot biogas. Ook geeft 

Figuur 9 goed weer op welk gedeelte van de maximaal haalbare CO2-reductie elk 

scenario uitkomt in 2030. 
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Figuur 9. Totale CO2-reductie per maatregel en per scenario 

Wij willen benadrukken dat dit niet de gouden en enige weg is om de 

Klimaatdoelstelling te behalen. Dit advies is een zo goed mogelijke benadering van 

hoe het maatregelenpakket zou kunnen worden geïmplementeerd in de periode tussen 

2022 en 2030 om de doelstelling te kunnen behalen. Het is uiteindelijk aan de 

Provincie Zeeland om keuzes te maken in de maatregelen die zullen worden 

opgenomen in de routekaart, met welke snelheid te zullen worden toegepast en op 

welke schaal.  
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4 Stap 3: Hoe komen we daar? 

In dit hoofdstuk worden de bevindingen van ‘Mens’ en ‘Resultaat’ met elkaar 

verbonden om te komen tot een gedegen advies in het verder uitrollen van de Zeeuwse 

routekaart dGWW. In paragraaf 3.1 (‘Mens’) zijn er vier punten aan bod gekomen die 

belangrijk zijn voor het verankeren van duurzaamheid in de projectorganisatie, 

namelijk 1) het bieden van handelingsperspectief, 2) budgettering van duurzaamheid, 

3) communiceren van best practices en 4) monitoren van duurzame impact projecten. 

Daarnaast is in paragraaf 3.2 (‘Resultaat’) een maatregelenpakket uiteengezet die kan 

worden gehanteerd om toe te werken naar de CO2-reductiedoelstelling in 2030. Wij 

zullen in de paragrafen 4.1.1. tot en met 4.1.3. uiteenzetten wat er benodigd is om 

draagvlak te krijgen in de organisatie voor het verder brengen van zowel de aspecten 

van de ‘Mens’ als het maatregelenpakket (‘Resultaat’) die dienen te worden geborgd in 

de projectorganisatie.   

 

Vanuit het hoger management van de Provincie Zeeland is commitment nodig voor het 

uitvoeren van de aanpak van de Zeeuwse Routekaart dGWW 2030. Wij adviseren 

hierbij om ten minste de volgende zaken aan te kaarten bij het hoger management: 

 

1) Er is (extra) budget nodig voor de verduurzaming van projecten (zoals 

behandeld in paragraaf 3.1.2.). Zonder dit budget kunnen 

duurzaamheidsmaatregelen binnen de projectorganisatie niet worden verankerd 

en opgeschaald: hierdoor zullen de Klimaatdoelen niet worden gehaald. 

Commitment vanuit het hoger management is hiervoor noodzakelijk.   

2) Wij adviseren om de rol van de werkgroep dGWW uit te breiden met het 

beheren van de overdrachtsdocumenten, het monitoren van het projectresultaat 

en het adviseren van projectteams (zoals genoemd in paragraaf 3.1.1). Ervaring 

van Movares is dat beheer van de CO2-prestatieladder op het aspect 

projectenstrategie (de monitoring dus) ongeveer 1 FTE vraagt. Daarnaast is 

voor ondersteuning van projectteams ook inzet van duurzaamheidsadviseurs 

nodig. Momenteel is daar al 0,5 FTE voor begroot in het actieplan van de 

werkgroep dGWW, maar mogelijk dat dit meer zal worden als in de toekomst 

meer projecten zullen verduurzamen. Idealiter wordt de werkgroep dGWW 

met 1 FTE uitgebreid, welke zich volledig richt op uitrol van de Aanpak 

dGWW en monitoring van de duurzame impact van projecten. 

3) Het hoger management dient uit te dragen dat zij duurzaamheid belangrijk 

vinden en daarmee ‘het goede voorbeeld’ geven. Dit is ook conform de 

certificering van de CO2-prestatieladder, waarbij de directie de gedachte van de 

CO2-prestatieladder, de CO2-reductie, dient uit te dragen. Ook kan dit 

bijdragen aan het handelingsperspectief van de mensen binnen de organisatie, 

omdat duidelijk wordt wat er van hen wordt verwacht.  

 

Zoals eerder benoemd is het van groot belang om een gestructureerde en pragmatische 

aanpak te hanteren binnen de organisatie. Er dient hiervoor expliciet te worden belegd 

wie de uitrol van de Aanpak dGWW en het MVI-actieplan beheert. Wij hebben 

geadviseerd dit te beleggen bij de werkgroep dGWW. Naast het uitrollen van de 

Aanpak dGWW, adviseren wij ook dat de werkgroep de aanpak gaat toetsen. De 

werkgroep dGWW wordt in dat geval verantwoordelijk voor het opstellen én 

monitoren van duurzaamheidsdoelen en resultaten en voor het toetsen in hoeverre de 

werkprocessen worden uitgevoerd.  

4.1 Commitment vanuit 
hoger management 

4.2 Werkgroep dGWW: 
borgen en toetsen 
uitrol Aanpak dGWW  
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We hebben in paragraaf 3.2 gezien dat er veel knoppen zijn om aan te draaien in de 

route naar 2030. Duurzaamheid is volop in ontwikkeling, waardoor het lastig is om 

voorspellingen te doen (denk aan technologische vooruitgang, beleid, maatschappelijk 

etc.). We adviseren daarom om  

1) Meerjarige doelen te stellen (bijvoorbeeld 2 jaar vooruit), zodat er focus wordt 

aangebracht in de route en de resultaten goed kunnen worden geduid.   

2) Bij het kiezen van duurzaamheidsmaatregelen klein en gericht te beginnen. 

Win vertrouwen in de gekozen aanpak en schaal daarna op. Focus hierbij op de 

hotspots ‘verhardingen’ en ‘groen’ (zie paragraaf 2.3), monitor de duurzame 

impact van de toegepaste duurzaamheidsmaatregelen en communiceer 

projectsuccessen van mensen binnen de organisatie.  

3) Koppel standaard een duurzaamheidsadviseur aan een project om duurzame 

kennis te centraliseren en sneller op te schalen. Op deze manier hoeft een 

projectteam het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.  

 

De werkgroep dGWW toetst vervolgens of de gekozen aanpak werkt en stuurt zo nodig 

bij (iteratief proces). Hierbij is het belangrijk dat de directie wordt betrokken in het 

proces. Zo kan continue verbetering worden geborgd in het managementsysteem, 

conform de gedachte van ISO14001 en CO2-prestatieladder.  

 

Conform de CO2-prestatieladder27 kan het helpen om – samen met de afdeling 

Communicatie – een communicatieplan op te stellen. Zoals vermeld onder paragraaf 

4.1.1. vereist de CO2-prestatieladder dat de directie de gedachte van de CO2-

prestatieladder, CO2-reductie, uit dient te dragen, waarvan de communicatiemomenten 

ook opgenomen dienen te worden in het communicatieplan. Daarnaast is het advies dat 

de werkgroep dGWW bij werkoverleggen van verschillende disciplines (bv. inkoop, 

projectleiders, contractmanagers, etc.) aanwezig is om draagvlak voor de routekaart te 

gaan creëren en voor het communiceren van best practices. Op die manier kan er 

podium worden gegeven aan de mensen binnen de organisatie die projectsuccessen 

willen delen (paragraf 4.1.2.).   

 

Bovenstaande punten kunnen worden samengevat in een schematische weergave 

(Figuur 10).  Het uitrollen van de routekaart is een iteratief proces tussen ‘Mens’ en 

‘Resultaat’. Door continue te monitoren krijg je inzicht én kan je doelen en 

maatregelen bijstellen. Hierin is dus het betrekken van het hoger management van 

belang, maar is het ook van belang dat er wederzijds commitment is vanuit het hoger 

management om de routekaart verder uit te dragen.   

 

 

 

 
27 Handboek CO2-prestatieladder v3.1 (22 juni 2020) 

4.3 Communiceren  
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Figuur 10. Het uitrollen van de Zeeuwse Routekaart dGWW 2030 betreft een iteratief 

proces tussen 'Mens' en 'Resultaat’. 
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5 Knelpunten en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk behandelen we de knelpunten die kunnen ontstaan bij het 

implementeren van de routekaart. De knelpunten capaciteit, kennis en budget worden 

in de volgende paragrafen verder toegelicht. We sluiten af met een aanbeveling.  

 

Indien er standaard een duurzaamheidsadviseur aan een projectteam wordt gekoppeld, 

zal er een opschaling van het team dGWW gerealiseerd moeten worden. Dit komt nog 

bovenop de aanvullende rollen, waaronder het beheren van de overdrachtsdocumenten 

en het monitoren van de impact. Daarnaast zal er ook moeten worden gekeken naar de 

capaciteit voor de contractbeheersing, omdat er zal moeten worden getoetst op het 

naleven van de eisen in de aanbesteding. De aangeboden CO2- of MKI-waarde dient 

namelijk daadwerkelijk te worden gerealiseerd.  

 

Uit de werksessies kwam naar voren dat er momenteel slechts één persoon binnen de 

Provincie Zeeland MKI- en CO2-berekeningen (DuboCalc) kan maken en beoordelen. 

Indien de routekaart zal worden opgeschaald, zullen er meer mensen binnen de 

organisatie opgeleid moeten worden om deze werkzaamheden te kunnen uitoefenen óf 

kan er een structurele samenwerking aan worden gegaan met IB’s. Dit is noodzakelijk 

voor het kunnen monitoren en toetsen van het projectresultaat, maar ook in het 

bijstellen van de doelstellingen. Door kennisdeling en opleiding kan de benodigde 

capaciteit worden vergroot.  

 

Tenslotte kan een gebrek aan politiek bestuurlijk draagvlak leiden tot het niet vrij 

kunnen maken van budgetten voor de verduurzaming van projecten. Het hebben van te 

weinig budget zal ook de capaciteit, kennisdeling en opleiding in de weg zitten, 

waardoor de actiepunten op zowel ‘Mens’ als ‘Resultaat’ niet verder kunnen worden 

opgepakt. Dit zou zorgelijk zijn in het kader van de ondertekening van het Manifest 

dGWW 2030 en het behalen van de Klimaatdoelstellingen in 2030.  

 

De knelpunten capaciteit, kennis en budget zijn allen te scharen onder het hebben van 

voldoende middelen om de Routekaart uit te rollen in de projecten van Provincie 

Zeeland. We adviseren dat werkgroep dGWW met het hoger management in gesprek 

gaat om middelen vrij te maken om de Routekaart uit te rollen in de organisatie.  

 

Wij willen nogmaals benadrukken dat het van groot belang is dat ‘Mens’ en ‘Resultaat’ 

aan elkaar worden verbonden en dat de routekaart middels een iteratief proces tot stand 

dient te komen. Het zijn namelijk uiteindelijk de mensen die de duurzaamheidsdoelen 

gaan realiseren. Dit vergt commitment van hogerop, maar vergt ook draagvlak en 

bewustwording van alle verschillende stakeholders in het inkoopproces. Zorg ervoor 

dat deze boodschap helder is binnen de organisatie. We adviseren dan ook om de 

afdeling Communicatie te betrekken om tot een communicatiestrategie te komen om 

draagvlak te creëren en best practices te delen. In deze communicatiestrategie heeft 

wederom het hoger management een belangrijke rol als ‘goed voorbeeld’. 

 

De verwachting is dat de knelpunten capaciteit, kennis en budget enige tijd vergen 

voordat deze zijn opgelost. Daarom adviseren we op korte termijn de monitoring van 

projecten uit te besteden om al direct van start te kunnen gaan met de Routekaart. 

Movares heeft voor Provincie Flevoland de duurzaamheidsimpact van projecten 

5.1 Capaciteit 

5.2 Kennis 

5.3 Budget 

5.4 Aanbevelingen 
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berekend. Op basis van materialen- en hoeveelhedenoverzichten van alle                

(niet-)jaarlijks onderhoudsprojecten uit eenzelfde jaar (bv. 2020) hebben we de MKI- 

en CO2-uitstoot (middels DuboCalc) van alle projecten tezamen uitgerekend, waarbij 

de focus lag op materialen met de grootste impact (de 80-20-regel). Op deze manier 

heb je als Provincie direct sturingsinformatie over de duurzaamheidsimpact van 

projecten en welke materialen en processen de grootste besparing opleveren, zodat je 

snel en gericht duurzame doelen op kan stellen en maatregelen kan treffen om de 

duurzaamheidsimpact te verhogen.  

 

Tenslotte is het van groot belang voor de Provincie Zeeland om lokale ondernemers 

niet de markt uit prijzen met de uitvraag van bepaalde MKI-waarden of andere 

duurzaamheidseisen in aanbestedingen, omdat deze ondernemers de trekpaarden zijn 

van de lokale economie. Zij zorgen namelijk voor werkgelegenheid en een welvarende 

provincie. Om te voorkomen dat lokale spelers worden uitgesloten adviseren wij om 

een marktconsultatie te organiseren. Zodoende kan worden onderzocht hoe lokale 

ondernemers bij zouden kunnen dragen aan het verduurzamen van projecten. 

Vervolgens kan de routekaart hierop worden afgestemd.  
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Bijlage I 

 

Interviews en werksessies: data en aanwezigen Provincie Zeeland 

 

Activiteit Datum Aanwezigen 

Provincie Zeeland 

Functie 

Interview 1: teamcoördinatoren 

en afdelingshoofd I&V 

06-07-2021 Coen Verhoeve Afdelingshoofd I&V 

Wilco Goudzwaard Teamcoördinator Projecten en 

Vastgoed 

Martijn Hoosemans Teamcoördinator Programmeren 

en Plannen & Voorbereiden 

Bart Verhaeghe de 

Naeyer 

Adviseur dGWW, team 

Energie&Klimaat 

Interview 2: team regionale 

bereikbaarheid en projecten 

21-07-2021 Melvin Reijnaars Beleidsmedewerker 

infraprojecten Walcheren 

Leonie van Sluijs Beleidsmedewerker 

infraprojecten Tholen en 

Schouwen-Duiveland 

Martin Huysse Werkgroep dGWW, 

beleidsmedewerker 

infraprojecten Zeeuws-

Vlaanderen 

Joost Stoker Beleidsmedewerker 

infraprojecten Bevelanden 

Bart Verhaeghe de 

Naeyer 

Adviseur dGWW, team 

Energie&Klimaat 

Interview 3: team inkoop 22-07-2021 Cor Tromp Adviseur inkoop 

Bart Verhaeghe de 

Naeyer 

Adviseur dGWW, team 

Energie&Klimaat 

Werksessie 1: werkgroep 

dGWW 

05-11-2021 Martin Huysse Werkgroep dGWW, 

Beleidsmedewerker 

infraprojecten 

Wim Kant Werkgroep dGWW, senior 

beleidsmedewerker 

programmering 

Cor Tromp Werkgroep dGWW, adviseur 
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inkoop 

Nienke Ensing Werkgroep dGWW, 

beleidsmedewerker circulaire en 

biobased economie 

Wim Roelse Contract en kostendeskundige 

Bart Verhaeghe de 

Naeyer 

Adviseur dGWW, team 

Energie&Klimaat 

Werksessie 2: afsluiting 

routekaart verschillende 

stakeholders 

11-11-2021 Cor Tromp Werkgroep dGWW, adviseur 

inkoop 

Martin Huysse Werkgroep dGWW, 

Beleidsmedewerker 

infraprojecten 

Wilco Goudzwaard Teamcoördinator Projecten en 

Vastgoed 

Wim Roelse Contract en kostendeskundige 

Coen Verhoeve Afdelingshoofd I&V 

Robert Meijaard Projectcoördinator droge 

infrastructuur 

Imco Flipse Projectcoördinator natte 

Infrastructuur 

Anne Dijkkraal Uitzendkracht Provincie Zeeland 

Bart Verhaeghe de 

Naeyer 

Adviseur dGWW, team 

Energie&Klimaat 
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Bijlage II  

Veronderstelde uitgangssituatie CO2-footprint 2020, waarbij het energieverbruik geen 

bijdrage meer heeft (zero emissie door gebruik groene stroom) en waarbij de uitstoot 

van verhardingen is gestegen met 77% van 1.737 ton naar 3.075 ton CO2 in 2020. Er 

wordt hierbij aangenomen dat de uitstoot gerelateerd aan de categorieën ‘groen’ en 

‘wegelementen’ gelijk blijft aan het jaar 2016. 

 

 

 

  

Asset categorie Ton CO2 % bijdrage 

Verhardingen 3.075 84% 

Energieverbruik 0 0% 

Groen 422 11,5% 

Kunstwerken 0 0% 

Vaarwegen 0 0% 

Wegelementen 166 4,5% 

Totaal 3.662   
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Bijlage III 

Voor de categorieën Energie en Materialen is de maximale CO2-reductie per maatregel 

beschreven (het areaal blijft hierbij constant). Daarnaast onderzochten we twee 

‘realistische’ scenario’s, waarbij de maatregelen stapsgewijs worden opgeschaald (ook 

beschreven in Bijlage III): 

 

Scenario 1: het areaal stijgt met 10% in de periode van 2021 tot en met 2030 

Scenario 2: het areaal blijft constant over de periode van 2021 tot en met 2030 

 

Deze twee scenario’s zijn gekozen, op basis van het asfalt dashboard28 en de 

investeringsagenda 2021-2031 van de Provincie Zeeland, om een indruk te krijgen van 

de invloed van areaal stijging op de impact van de maatregelen. Voor elk van de 

verduurzamingsmaatregelen wordt een voorstel gedaan voor de snelheid en schaal van 

implementeren om zo een indruk te krijgen van de CO2-reductie die met de 

maatregelen gemoeid is. In het bepalen van de snelheid van de opschaling per 

maatregel baseren wij ons op expert judgement en op literatuurstudies. Het is uiteraard 

aan Provincie Zeeland zelf om te bepalen welke maatregelen uiteindelijk opgenomen 

gaan worden in de Routekaart en met welke snelheid en schaal van implementatie.  

 

Elektrisch maaien  

 

Momenteel wordt al het gras onderhouden door deze met een machine op diesel te 

maaien. In 2016 moest er 98.309 are grasveld worden gemaaid op diesel29. Aangezien 

dit de meest recente data betreft, nemen we in deze studie aan dat het areaal dat 

gemaaid dient te worden in 2021 gelijk is aan het oppervlak in 2016. De emissiefactor 

voor maaien is gebaseerd op onderzoek van de Provincie Zuid-Holland over het 

energieverbruik van Beheer en Onderhoud van wegen en vaste kunstwerken30. Hierbij 

is uitgerekend dat er met het maaien van bermen 0,69 ton CO2 per ha gemoeid gaat, 

indien deze twee keer per jaar worden gemaaid. Voor bermsloten zijn we er vanuit 

gegaan dat deze één keer per jaar worden gemaaid, wat gepaard gaat met 0,077 ton 

CO2 per ha. Daarnaast rekenen we met 10% opslag op het aandeel bermen en 

bermsloten voor overige objecten, zoals plantsoenen, middenbermen en groene 

eilanden (0,076 ton CO2 per ha). Zodoende wordt er door de sommering van deze 

emissiefactoren van bermen, bermsloten en overige objecten in de berekening gebruik 

gemaakt van een emissiefactor van in totaal 0,84 ton CO2 voor het maaien van 1 ha op 

diesel. Indien dit getal wordt vermenigvuldigd met het totale groene areaal van de 

Provincie Zeeland komen we voor de nulmeting uit op een CO2-uitstoot van in totaal 

824,5 ton CO2 in 2021. Dit staat ook meteen gelijk aan de maximale CO2-reductie 

indien er in plaats van diesel alleen gebruik zal worden gemaakt van elektrische 

maaimachines in 2030. Elektrische maaimachines kunnen namelijk een 100% CO2-

reductie bereiken.  

 

Daarnaast is er in het ‘realistische’ scenario rekening gehouden met een voorzichtige 

intrede van elektrische maaimachines gedurende de periode 2022 tot en met 2030, 

 
28 Zie Excel-bestand Movares Provincie Zeeland CO2-footprint 2016-2020 asfalt_v1.0 
29 Zie Excel-bestand Movares Provincie Zeeland CO2-footprint 2016 provinciale infrastructuur 
30 RoyalHaskoningDHV en Provincie Zuid-Holland, Rapportage Nulmeting Energieverbruik Beheer en Onderhoud 

wegen en vaste kunstwerken, 2015 

Pijler Energie 
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gezien de beperkte beschikbaarheid van elektrische maaimachines op de huidige markt 

en de leercurve die de Provincie Zeeland zal volgen met het borgen van de 

duurzaamheidsmaatregelen en processen in de organisatie (d.i. ‘Mens’). Gebaseerd op 

expert judgement is er in de routekaart ingezet op een intrede van elektrische 

maaimachines in het jaar 2026. In dat jaar zal er voor 1% van het totale areaal 

elektrisch worden gemaaid. Wij zien echter in de huidige markt al wel de mogelijkheid 

voor de inzet van maaimachines op biodiesel. Deze maaimachines hebben een uitstoot 

van 0,068 ton CO2 per ha, indien het areaal twee keer per jaar wordt gemaaid31. Gezien 

de toegankelijkheid van deze machines op de markt en de CO2-reductie die kan worden 

behaald met het maaien op biodiesel vergeleken met maaien op diesel, zijn 

maaimachines op biodiesel opgenomen in de routekaart. Er is een vrij conservatief 

scenario opgenomen door maaimachines op biodiesel een intrede te laten doen in het 

jaar 2024 voor 1% van het areaal. De maaimachines op biodiesel dienen daarmee als 

een overgangsmaatregel alvorens er in zijn geheel kan worden overgegaan op 

elektrisch maaien. Tabel 2 laat de stapsgewijze opbouw zien van elektrisch maaien en 

maaien op biogas, zoals opgenomen in de routekaart (scenario 1).  

 

Tabel 2. Scenario 1: stapsgewijze inzet van elektrisch maaien en maaien op biodiesel. 

 

Tabel 3 maakt duidelijk dat de impact van de inzet van de maatregelen afhankelijk is 

van meerdere factoren. Zo heeft een areaal stijging invloed op de totale CO2-reductie, 

maar ook de snelheid en schaal van implementatie. 

 

Tabel 3. Overzicht CO2-reductie scenario 1 & 2 en maximale CO2-reductie elektrisch 

maaien. 

 
 

 

  

 
31 Movares presentatie Duurzaamheid & Innovatie in DBO Noord & West, Provincie Zuid-Holland 
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Biogas 

 

Bij de Provincie Zeeland wordt het geproduceerd bermmaaisel ieder jaar al omgezet in 

biogas. In 2020 bedroeg de hoeveelheid ingezameld bermmaaisel 270 ton, terwijl dit in 

2021 is gegroeid naar 1591 ton. Dit verschil wordt veroorzaakt door zowel een 

uitbreiding van het areaal in 2021 als door een stijging in neerslag in 2021 ten opzichte 

van het jaar 202032. Als omrekenfactor is er aangehouden dat er met 1 ton bermmaaisel 

70 m3 biogas kan worden geproduceerd33. Daarnaast is er gerekend met een 

emissiefactor voor biogas van 1,039 kg CO2 per m3 en voor aardgas 1,884 kg CO2 per 

m3.34 De voorkomen CO2-uitstoot door biogas wordt bepaald door het verschil te 

berekenen tussen de hoeveelheid CO2-uitstoot van biogas, die kan worden 

geproduceerd met een jaarlijks verzamelde hoeveelheid bermmaaisel, en de hoeveel 

CO2-uitstoot van eenzelfde hoeveelheid aardgas. Er is dus in de berekeningen vanuit 

gegaan dat biogas aardgas substitueert. Hierbij is rekening gehouden met de verschillen 

in energetische waarde tussen aardgas en biogas35.  

 

In Tabel 4 is voor scenario 1 de jaarlijks voorkomen CO2-uitstoot en de totale CO2-

reductie door het verwaarden van bermmaaisel tot biogas gepresenteerd.  In scenario 1 

zal een stijging in het areaal over de periode 2022 tot en met 2030 een positieve 

invloed hebben op de hoeveelheid CO2-reductie die kan worden behaald in 

vergelijking met een constant areaal in scenario 2. Er is namelijk in de berekeningen 

ervan uitgegaan dat de aanleg van nieuw infra areaal gepaard gaat met een evenredige 

stijging van het groene areaal: hetgeen extra bermmaaisel zal opleveren om te kunnen 

verwaarden tot biogas. Zodoende is er te zien in Tabel 5Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. dat er in scenario 2 geen CO2-reductie is te bereiken ten opzichte van het 

jaar 2022. Scenario 2 zorgt echter ook niet voor extra CO2-uitstoot. Voor het behalen 

van de Klimaatdoelstellingen is het van belang dat de Provincie Zeeland deze 

maatregel blijft implementeren of zal uitbreiden, omdat er zonder implementatie van 

deze maatregel extra CO2 zal worden uitgestoten.   

 

Tabel 4. Scenario 1: CO2-reductie verwaarden van bermmaaisel tot biogas 

 

 
32 Schriftelijke communicatie Martin Roelofs, themabeheerder Groen Provincie Zeeland 
33 Universiteit Wageningen, Alterra rapport 2064: biogas uit bermmaaisel: duurzaam en haalbaar? 
34 www.co2emissiefactoren.nl, 29 oktober 2021 
35 De energetische waarde van biogas (L-gas) is 24,4 MJ/m3 en van aardgas (L-gas) 35 MJ/m3. https://www.biogas-

e.be/kenniseninnovatie/valorisatievanbiogas 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
https://www.biogas-e.be/kenniseninnovatie/valorisatievanbiogas
https://www.biogas-e.be/kenniseninnovatie/valorisatievanbiogas
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Tabel 5. Overzicht van de CO2-reductie scenario 1&2 en de maximale CO2-reductie 

voor het verwaarden van bermmaaisel tot biogas. 

 
 

Emissieloze bouwplaats – elektrisch asfalteren 

 

Naast het gebruik van duurzame energie bij het infra-areaal is het ook van belang om 

duurzame energie in de uitvoering van projecten te gebruiken: de emissieloze 

bouwplaats. Deze ontwikkeling staat echter in de kinderschoenen en er is nog weinig 

data bekend over uitgangssituaties en de impact van maatregelen voor een emissieloze 

bouwplaats. Wat momenteel sowieso mogelijk is, is het gebruik van HVO-biodiesel, 

wat direct zorgt voor 90% CO2-reductie36. Naar de toekomst toe, is het echter 

aannemelijk dat veel processen ook elektrisch zullen zijn en, bij gebruik van duurzame 

elektriciteit, tot 100% CO2-reductie kunnen bereiken.  

 

Op basis van aangeleverde data van een aannemer weten we dat asfalteren 1,3-1,7 kg 

CO2/ton asfalt geeft, rekening houdend met een asfaltset en asfaltwals. Aangezien dit 

specifieke zogenoemde ‘categorie 1-data’ betreft en dus kan afwijken van 

branchegemiddelde data, wordt er nog een 30%-opslag berekend, gelijk aan de 

MilieuKosten Indicator (MKI-)rekenmethodiek. Asfalteren geeft dan 1,6-2,2 kg 

CO2/ton asfalt uitstoot. We gaan in de berekeningen uit van de waarde die de meest 

conservatieve resultaten geeft in potentiële CO2-reductie (1,6 kg CO2/ton).  

 

Het is nu al mogelijk om elektrisch te asfalteren37, maar het zal naar verwachting nog 

enkele jaren duren voordat dit grootschalig wordt toegepast. In de routekaart is de 

aanname gedaan dat over 5 jaar elektrisch asfalteren langzaam z’n intrede vindt (1% 

van de projecten in 2026) en dat dit in 2030 jaar in 40% van de projecten wordt 

toegepast (Tabel 6Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

 
36 www.co2emissiefactoren.nl, 29 oktober 2021 
37 Eerste 100% elektrische asfaltspreidmachine klaar voor productie - KWS, 29 oktober 2021, en mondelinge informatie 

BAM over een elektrische asfaltwals (zelf gemaakt in eigen werkplaats) 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
https://www.kws.nl/nl/nieuws/detail/eerste-100-elektrische-asfaltspreidmachine-klaar-voor-productie
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Tabel 6. Scenario 1: stapsgewijze intrede van elektrisch asfalteren 

 
 

Ook voor elektrisch asfalteren zijn de keuzes die worden gemaakt in de routekaart van 

groot belang op de uiteindelijke impact van de maatregel. Tabel 7 maakt duidelijk dat 

de snelheid waarvoor wordt gekozen en de schaal van de implementatie van elektrisch 

asfalteren voor verschillen zorgt in mogelijk haalbare CO2-reductie.  

 

Tabel 7. Overzicht CO2-reductie scenario 1 & 2 en de maximale CO2-reductie door 

overgang op elektrisch asfalteren 

 
 

Elektrisch bouwmaterieel 

De uitvraag van elektrisch bouwmaterieel in GWW projecten kan een CO2-reductie 

opleveren in de projectorganisatie. Movares heeft in een eerdere studie onderzocht of 

er gangbare duurzame alternatieven zijn voor het bouwmaterieel die worden ingezet bij 

werkzaamheden38. Er is een duidelijke focus op elektrische technologie in de markt 

voor duurzaam bouwmaterieel. Het duurzaam materieel wordt nieuw ontworpen of is 

vaak een ombouw/retrofit model. Bij retrofit wordt het bouwmaterieel gemoderniseerd 

door het vervangen van de automatisering en de bijhorende componenten. Het 

duurzame bouwmaterieel kan worden aangesloten op een externe energiebron, zoals 

een externe accu of via een stekker in het stopcontact (plugged), maar kan ook worden 

uitgevoerd met ingebouwde accu (unplugged). De verwachting is dat de komende vijf 

jaar elektrisch aangedreven materieel de markt gaat domineren. Tabel 8 laat 

verschillende duurzame alternatieven zien die al op de markt beschikbaar zijn.  

 
38 Movares rapportage duurzaam bouwmaterieel Knooppunt Hoevelaken, Rijkswaterstaat, 2021 
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Tabel 8. Alternatief duurzaam bouwmaterieel op de huidige markt. Bij inzet kan een 

CO2-reductie van 100% worden behaald. 

 
*TRL = de Technology Readiness Level. Dit geeft de ontwikkelingsfase en marktvolwassenheid 

van een technologie aan, waarbij de schaal varieert van een 1 (de start van onderzoek naar 

innovatie) tot 9 (de innovatie is technisch en commercieel gereed). 

 

Marktrijpheid heeft invloed op de inzet van duurzaam materieel op de bouwplaats. Op 

dit moment zijn de inzet van elektrische graafmachines en elektrisch klein materieel 

(rupsmachines, knikdumper, wiellader) het laaghangend fruit, omdat deze al veelal 

verkrijgbaar zijn bij meerdere aanbieders. Verder zijn middel- en groot duurzaam 

materieel bij een enkele fabrikant op korte termijn beschikbaar (o.a. telescoopkraan, 

kraanwagen, betonmixer, heimachine en schepen), maar vanwege hun flink hogere 

aanschafprijs nog niet gangbaar op de markt. De meerkosten van duurzaam 

bouwmaterieel varieert tussen twee tot vijf keer de normale aanschafprijs. 

 

Het advies is om eisen te stellen aan het bouwmaterieel in de aanbesteding om een 

CO2-reductie te bereiken in GWW-projecten. Elektrisch bouwmaterieel zorgt voor een 

100% CO2-reductie, waardoor de getallen uit Tabel 8 als richtlijn kunnen worden 

gebruikt afhankelijk van het project. 

 

In deze paragraaf worden de maatregelen uit de routekaart op het gebied van 

Materialen gepresenteerd. We laten zien welke CO2-reductie wordt behaald door het 

implementeren van de maatregelen. Naast het bereiken van een CO2-reductie hebben 

deze maatregelen ook een positieve invloed op de circulariteit binnen de 

projectorganisatie, omdat de maatregelen gericht zijn op zowel het hergebruik als op 

het voorkomen van materiaalgebruik.  

 

Asfalt - tussenlagen 

Pijler Materialen 
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Er is uitgerekend dat in 2020 de hoeveelheid asfalt in totaal 25.571 ton bedroeg, 

waarvan 15.268 ton voor de tussen- en onderlagen en 10.303 ton voor de deklagen39. 

Aangezien momenteel tussenlagen met 80% PR al gangbaar zijn (aanbesteding Groot 

Onderhoud A326 van Provincie Gelderland), gaan we er in de routekaart vanuit dat het 

PR-gehalte zal stijgen naar 80% PR in 2030.  

 

In de berekening wordt een MKI van €4,9 per ton AC bin/base 50% PR asfalt 

aangehouden op basis van het meest recente onderzoek van TNO over Nederlandse 

asfaltmengsels40. Op basis van de TNO-rapportage kan worden vastgesteld dat een 

toename in PR-gehalte zorgt voor een afname van 0,023-0,033 MKI/%PR41. In 2030 

zorgt dus een toename van 50% naar 80% PR voor een afname in de MKI van €0,69 

(worst case) tot €0,99 (best case)42. Voor de routekaart gaan we uit van de meest 

conservatieve waarde voor de ondergrens van MKI. Door €0,69 af te trekken van de 

huidige gangbare MKI van €4,9 komen we op een realistische ondergrens voor de MKI 

in 2030 van €4,21. Er is aangenomen dat de MKI geleidelijk afneemt over een periode 

van 8 jaar met jaarlijkse stappen van -€0,086 om in 2030 uit te komen op een MKI van 

€4,21.  

 

Uit het TNO-rapport43 kunnen we de CO2-emissiefactor verkrijgen voor een ton AC 

bin/base 50% PR asfalt door de waarden van fase A1 tot D(2) gerelateerd aan 

‘klimaatverandering’ bij elkaar op te sommen. Zodoende kunnen we stellen dat er 

51,927 kg CO2-eq gemoeid gaat met een MKI van €4,9. Om de kg CO2-eq bij elke 

jaarlijks afgebouwde MKI te berekenen, nemen we aan dat de CO2-uitstoot evenredig 

afneemt bij een lineair dalende MKI (Tabel 9). 

 

Tabel 9. Afbouw van de MKI-waarde en bijhorende CO2-uitstoot per kg tussenlaag 

over de periode 2022-2030 

 
 

Met de gegevens uit Tabel 9 is vervolgens de CO2-reductie te berekenen die per jaar 

kan worden behaald door de stapsgewijze verlaging van de MKI-waarde. Er is in de 

berekeningen aangenomen dat de MKI-waarde bij alle asfaltprojecten in dat jaar zal 

worden uitgevraagd. Voor de resultaten van scenario 1 worden de stijgende tonnages 

asfalt (10% groei over de periode 2022-2030) vermenigvuldigd met de bijhorende 

dalende emissiefactoren, zoals vermeld in Tabel 9, om de jaarlijkse CO2-uitstoot van 

de tussenlagen te berekenen. De CO2-reductie wordt bepaald door de jaarlijkse 

verschillen te berekenen (Tabel 10). Er is aangenomen dat ook in het jaar 2021 een 

MKI-waarde van €4,9 werd uitgevraagd.  

 

 
39 Zie data sheet Movares CO2-footprint 2016-2020 asfalt, opgesteld door Sjoerd Keetels 
40 TNO 2020 LCA achtergrondrapport voor Nederlandse asfaltmengsels 
41 Bepaalt door MKI-waarde van AC surf 0% PR/AC surf 30% PR en 2L-ZOAB Onderlaag 0% PR/2L-ZOAB 

Onderlaag 30% PR te vergelijken 
42 Worst case: 30*0,023 = €0,69 & best case: 30*0,033 = €0,99 

43 TNO 2020 LCA achtergrondrapport voor Nederlandse asfaltmengsels, blz. 75 
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Tabel 10. Scenario 1: Stapsgewijze afbouw van de MKI-waarde voor asfalt 

tussenlagen en de bijhorende CO2-reductie 

 
 

Tenslotte presenteren we een overzicht van de CO2-reductie voor scenario 1 en 2 en 

laten we zien dat voor de tussenlagen een maximale CO2-reductie te behalen is van 169 

ton CO2-eq (Tabel 11). Bij de maximale reductie zijn we uitgegaan van de best case 

MKI ondergrens van €3,91.44 Aannemend een evenredige afbouw van de CO2-uitstoot, 

hoort bij een MKI van €3,91 een emissiefactor van 41,4 kg CO2-eq. Wederom is een 

grote bandbreedte over de verschillende scenario’s op te merken in de impact die er 

kan worden behaald met de maatregel. Ten eerste heeft een stijging van het infra areaal 

grote invloed in de haalbare CO2-reductie. In scenario 1, waarbij het areaal met 10% 

stijgt, wordt slechts 39% van de CO2-reductie behaald die zou kunnen worden bereikt 

indien het areaal gelijk zou blijven in de periode 2022-2030. Ten tweede is op te 

merken dat bij een best case scenario voor de daling van de MKI-waarde van asfalt 

tussenlagen 51% meer CO2-reductie te bereiken valt dan bij een worst case scenario 

(ondergrens €3,91 versus €4,21 bij constant areaal). Ook hebben de snelheid van 

opschaling en bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen in asfaltmengsels invloed 

op de te behalen CO2-reductie. 

 

Tabel 11. Overzicht CO2-reductie scenario 1 & 2 en de maximale CO2-reductie door 

stapsgewijze afbouw MKI voor asfalt tussenlagen 

 
 

 

Asfalt - deklagen 

Voor de toepassing van deklagen bij de aanleg van nieuw asfalt of bij 

renovatiewerkzaamheden zal de MKI over de periode van 2022 tot 2030 langzaam 

worden verlaagd. Op basis van ervaringen van de aanbesteding Groot Onderhoud A326 

 
44 Ondergrens (best case): MKI €4,9 – (30*0,033) = €3,91 
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van Provincie Gelderland is 50% PR toegepast in 2 typen SMA 8/11-deklagen en 1 

type 2L-ZOAB deklaag. We gaan er in deze studie vanuit dat een deklaag (SMA 8/11) 

van 0% PR zal stijgen naar een PR-gehalte van 50% in 203045.  

 

Volgens dezelfde methode als bij de asfalt tussenlagen wordt de ondergrens van de 

MKI voor het jaar 2030 bepaalt. Volgens het TNO rapport46, met de meest recente 

gegevens en nieuwste rekenmethode, is de huidige MKI voor SMA 8/11 deklagen 

berekend op €8,8. Op basis van de TNO rapportage kan worden vastgesteld dat een 

toename in PR-gehalte zorgt voor een afname van 0,02-0,03 MKI/%PR bij deklagen. 

In 2030 zorgt dus een toename van 0% naar 50% voor een afname in de MKI van €1 

(worst case) tot €1,5 (best case)47. Voor de routekaart gaan we uit van de meest 

conservatieve waarde voor de ondergrens van MKI, waarvan we ervan uitgaan dat deze 

in 2030 zal worden bereikt. Door €1 af te trekken van de huidige gangbare MKI van 

€8,8 komen we op een realistische ondergrens voor de MKI in 2030 van €7,8. Er is 

aangenomen dat de MKI geleidelijk afneemt over een periode van 8 jaar met stappen 

van €0,13 om in 2030 uit te komen op een MKI van €7,8.  

 

Uit het TNO rapport48 kunnen we de emissiefactor verkrijgen voor een ton AC bin/base 

50% PR asfalt door de waarden van fase A1 tot D(2) gerelateerd aan 

‘klimaatverandering’ bij elkaar op te sommen. Zodoende kunnen we stellen dat er 75,9  

kg CO2-eq gemoeid gaat met een MKI van €8,8. Om de kg CO2-eq bij elke jaarlijks 

afgebouwde MKI te berekenen, nemen we aan dat de CO2-uitstoot evenredig afneemt 

bij een lineair dalende MKI.   

 

Tabel 12. Afbouw van de MKI-waarde en bijhorende CO2-uitstoot per kg deklaag over 

de periode 2022-2030 

 
 

Met de gegevens uit Tabel 12 is vervolgens net zoals voor de tussenlagen de CO2-

reductie te berekenen die per jaar kan worden behaald door de stapsgewijze verlaging 

van de MKI-waarde. Er is in de berekeningen aangenomen dat de MKI-waarde bij alle 

asfaltprojecten in dat jaar zal worden uitgevraagd. Daarnaast gaan we er in deze studie 

vanuit dat ook in het jaar 2021 een MKI-waarde van €8,8 werd uitgevraagd. de CO2-

reductie voor scenario 1 is te zien in Tabel 13. 

  

 
45 Ervaring Movares op basis van project Provincie Gelderland Groot Onderhoud A326 
46 TNO 2020 LCA achtergrondrapport voor Nederlandse asfaltmengsels 
47 Worst case: 50*0,02 = €1 & best case: 50*0,03 = €1,5 

48 TNO 2020 LCA achtergrondrapport voor Nederlandse asfaltmengsels, blz. 82 
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Tabel 13. Scenario 1: Stapsgewijze afbouw van de MKI-waarde voor asfalt deklagen 

en de bijhorende CO2-reductie 

 
 

In Tabel 14 presenteren we een overzicht van de CO2-reductie voor scenario 1 en 2 en 

laten we zien dat voor de tussenlagen een maximale CO2-reductie te behalen is van 133 

ton CO2-eq. Bij de maximale reductie zijn we uitgegaan van de best case MKI 

ondergrens van €7,3.49 Aannemend een evenredige afbouw van de CO2-uitstoot, hoort 

bij een MKI van €7,3 een emissiefactor van 63 kg CO2-eq. De verschillen in impact 

zijn het resultaat van de invloed van verschillende factoren, zoals benoemd bij de 

maatregel voor het verlagen van de MKI voor de tussenlagen (groei infra-areaal, 

snelheid opschalen, schaal en mogelijk ook technologische vooruitgang). Er is voor de 

deklagen op te merken dat er in scenario 1 een areaalgroei van 10% leidt tot het 

bereiken van slechts 22% van de CO2-reductie behaald die zou kunnen worden bereikt 

indien het areaal gelijk zou blijven in de periode 2022-2030. Daarnaast is op te merken 

dat bij een best case scenario voor de daling van de MKI-waarde van asfalt tussenlagen 

49% meer CO2-reductie valt te bereiken valt dan bij een worst case scenario 

(ondergrens €7,3 versus €7,8 bij constant areaal). 

 

Tabel 14. Overzicht CO2-reductie scenario 1 & 2 en de maximale CO2-reductie door 

stapsgewijze afbouw MKI voor asfalt deklagen 

 
 

Asfalt - Verminderen van het gebruik 

In de periode 2016-2020 heeft er een grote groei in het gebruik van tonnages asfalt 

plaats gevonden: 77% toename van 12.309 ton in 2016 naar 24.131 ton in 2020.50 In 

diezelfde periode is de CO2-uitstoot per ton asfaltmengsel met 0,9% afgenomen van 

0,095 ton CO2/ton asfalt naar 0,094 ton CO2/ton asfalt. Echter is op basis van de 

 
49 Ondergrens (best case): MKI €8,8 – (50*0,03) = €7,3 
50 Dashboard CO2-footprint Verhardingen Provincie Zeeland 2020, Movares 
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investeringsagenda van de Provincie Zeeland vastgesteld dat er in de periode 2022-

2030 vermoedelijk niet zo’n extreme stijging in het infra-areaal/asfalt-tonnages zal zijn 

vergeleken met de periode 2016-2020. Wel heeft, zoals beschreven in de voorgaande 

paragrafen, een groei in het infra-areaal/asfalt-tonnages een negatief effect op de 

hoeveelheid CO2 dat kan worden gereduceerd. Wil de Provincie Zeeland werkelijk 

verduurzamen, dan dient er kritisch gekeken te worden of het gebruik van extra asfalt 

daadwerkelijk nodig is. 

 

Er zijn manieren om op asfaltgebruik te besparen: de breedte van wegen is gekoppeld 

aan de maximaal toegestane snelheden51. Bij een ontwerpsnelheid van maximaal 100 

km/u dient een rijstrook 3,3m breed te zijn, terwijl bij een ontwerpsnelheid van >120 

km/u een rijstrook 3,5m breed dient te zijn. Zodoende zou deze maatregel 6% schelen 

in materiaalgebruik.  

 

Daarnaast is het mogelijk om een vluchtstrook in te zetten als spitsstrook. Ook kan 

gekeken worden of rustplaatsen met (hergebruikte) betonstraatstenen kan worden 

bestraat in plaats van met asfalt.  

 

Grasbetontegels 

In de berekening is de CO2-footprint van 2016 als uitgangspunt genomen. In dat jaar 

werd er 4189,625 m2 grasbetontegel gelegd. Indien deze grasbetontegels zouden 

worden vervangen door cementloze grasbetontegels zou de CO2-emissie kunnen 

worden verlaagd van 52,6 kg CO2 naar 10,52 kg CO2 per m2.52 Dit betekent dat er een 

CO2-reductie kan worden behaald van 80% per m2 door het toepassen van deze 

maatregel. 

 

Het is nu al mogelijk om cementloze grasbetontegels toe te passen53. We doen met een 

conservatieve insteek van de routekaart de aanname dat de cementloze grasbetontegel 

zijn intrede doet in 2024 (5% van de projecten). De stapsgewijze opbouw over de 

periode 2022 tot en met 2030, zoals opgenomen in de routekaart scenario 1, is 

weergegeven in Tabel 15. 

 

Tabel 15. Scenario 1: stapsgewijze intrede van de cementloze grasbetontegel 

 
 

 
51 Rijkswaterstaat, Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen (ROA) 2019. https://docplayer.nl/174574350-Richtlijn-ontwerp-

autosnelwegen-2019.html 
52 Nederlands Instituut voor bouwbiologie en ecologie (Nibe), milieuprofiel Reducton cementloos beton, 
https://bouwcirculair.nl/wp-content/uploads/2019/08/vd-Bosch-beton-Presentatie-Geopolymeren-Tilburg-15-mei-

2018.pdf 
53 Zie voor een voorbeeld: https://www.vdboschbeton.nl/nieuws/reduton-cementloos-beton 

https://docplayer.nl/174574350-Richtlijn-ontwerp-autosnelwegen-2019.html
https://docplayer.nl/174574350-Richtlijn-ontwerp-autosnelwegen-2019.html
https://bouwcirculair.nl/wp-content/uploads/2019/08/vd-Bosch-beton-Presentatie-Geopolymeren-Tilburg-15-mei-2018.pdf
https://bouwcirculair.nl/wp-content/uploads/2019/08/vd-Bosch-beton-Presentatie-Geopolymeren-Tilburg-15-mei-2018.pdf
https://www.vdboschbeton.nl/nieuws/reduton-cementloos-beton
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Tenslotte is op te merken uit Tabel 16 dat de 10% groei van het areaal in scenario 1 een 

relatieve kleine invloed heeft op de CO2-reductie die kan worden behaald. Daarnaast is 

de maximale CO2-reductie gelijk aan de CO2-reductie die kan worden behaald in 

scenario 2, omdat in beide situaties alleen nog maar gebruik wordt gemaakt van de 

cementloze grasbeton tegel. Andere keuzes die worden gemaakt, zoals een andere 

snelheid van opschaling in het toepassen van cementloze grasbetontegels, hebben 

invloed op de CO2-reductie die zal worden behaald in 2030.  

 

Tabel 16. Overzicht CO2-reductie scenario 1 & 2 en de maximale CO2-reductie door 

stapsgewijze afbouw MKI voor cementloze grasbetontegels 

 
 

Houtskeletbouw 

De duurzaamheidsimpact van het substitueren van betonbouw met FSC hout 

(houtskeletbouw) heeft effect op de CO2-reductie van meerdere categorieën, waaronder 

verhardingen, kunstwerken, vaarwegen en wegelementen. Het gebruik van hout zorgt 

voor zowel verminderd gebruik van fossiele brandstoffen als dat het CO2 uit de lucht 

haalt en vastlegt. Houtskeletbouw kan worden toegepast in GWW projecten bij 

bijvoorbeeld bruggen, damwanden, remmingwerken, palen, sluisdeuren, 

verkeersborden, lichtmasten, geleiderail, geluidsschermen en verzorgingstoestellen 

(zoals banken)54. Hiermee kan ongeveer 99% kg CO2 per m2 worden bespaard55.  

 

Hout wordt echter nog niet op grote schaal toegepast, omdat er op dit moment nog 

vaak een gebrek aan kennis is voor de juiste toepassing van het materiaal. Daarbij 

vraagt het toepassen van hout in GWW ook een andere werkwijze voor 

opdrachtgevers56 en is er een grote afhankelijkheid van de import. Vervolgonderzoek is 

hiervoor benodigd.  

 

We benoemen hier overige maatregelen die interessant kunnen zijn om te 

implementeren op de korte termijn om de CO2-emissie verder te reduceren, het 

zogenaamde laaghangend fruit. Deze maatregelen zijn in eerder onderzoek van 

Movares onderzocht en geadviseerd57. Ze worden hier niet verder gekwantificeerd, 

omdat er wordt gefocust op een maatregelenpakket die een lange termijn oplossing 

 
54 Zie voor voorbeelden https://www.houtindegww.nl/projecten/ 
55 Studie Movares Integraal verduurzamingsrapport onderstation Hollandse Kust Noord, 2021 
56 De circulaire bouweconomie, hout in de GWW, 2020. https://circulairebouweconomie.nl/achtergrond/hout-in-de-

gww-biedt-circulaire-kansen-meer-kennisdelen-nodig/ 
57 Movares rapportage CO2-footprint Provincie Flevoland 

Laaghangend fruit 

https://www.houtindegww.nl/projecten/
https://circulairebouweconomie.nl/achtergrond/hout-in-de-gww-biedt-circulaire-kansen-meer-kennisdelen-nodig/
https://circulairebouweconomie.nl/achtergrond/hout-in-de-gww-biedt-circulaire-kansen-meer-kennisdelen-nodig/
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biedt, en daarnaast een hoge impact heeft, met het doel om de Klimaatambitie van de 

Provincie Zeeland te behalen.  

 

Verhardingen 

Neem zo spoedig mogelijk maatregelen die zowel CO2-reductie als geld opleveren. 

Voorbeelden zijn het toepassen van asfalttypes met een langere levensduur, het 

toevoegen van vezelwapening aan het asfalt zodat dunner gedimensioneerd kan worden 

en het vaker toepassen van lichtbollen die licht van autolampen reflecteren (als 

vervanger van lichtmasten, wordt al veelvuldig gedaan in de provincie Flevoland).    

 

Groen 

Vanaf 2021 verzorgt de Provincie Zeeland 60% van de bermen op een ecologische 

manier58. Aansluitend op dit beleid kan worden overwogen om een ander maaibeleid te 

voeren, bijvoorbeeld door bermen schraler uit te voeren zodat minder vaak gemaaid 

kan worden (wordt al toegepast in Overijssel en Groningen). Deze maatregel zorgt 

voor een afname van het gebruik van fossiele brandstoffen voor de maaimachines, 

maar zal invloed hebben op de CO2-reductie die wordt behaald door het vergisten van 

bermmaaisel.  

 

Energie 

De inkoop van groene stroom betekent niet dat er geen energiebesparende maatregelen 

meer nodig zijn. Het is zeker zinvol om het energiegebruik verder te reduceren om een 

nog hogere CO2-reductie te realiseren. Wij adviseren daarom om te werken volgens de 

principes van de bekende Trias Energetica: (1) beperk de energievraag, (2) gebruik 

duurzame energie en (3) als het echt niet anders kan fossiele brandstoffen gebruiken. 

Wij adviseren hiervoor om op korte termijn verdere besparingsmogelijkheden in te 

voeren, zoals door het stellen van eisen aan de emissies van het eigen materiaal en het 

gebruik van LED-verlichting nog verder uit te breiden. Daarnaast kan ook worden 

gedacht aan het toepassen van zonnepanelen op kunstwerken, wegelementen, 

geluidsschermen en in bermen of aan het terugwinnen van energie bij het sluiten van 

beweegbare bruggen.  

 

 
58 Provincie Zeeland, Groenbeheerplan Provinciale wegen, 2020 


