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Welke afspraken in Klimaatakkoord?
1.

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

2.

De Rijksoverheid en decentrale overheden stellen hun ervaring met duurzaam GWW
beschikbaar en zullen kennis delen gericht op het verduurzamen van de materiaalketens,
energiebesparing en -opwekking in de GWW-sector om zo sneller te leren en kosten te
besparen in de uitvoering.

3.

De Rijksoverheid scoort bij aanbestedingen en uitvoering van GWW-projecten op CO2uitstoot waarbij gunningsvoordeel wordt gegeven aan aanbieders met een lagere uitstoot. In
2019 werkt de Rijksoverheid een strategie en actieprogramma uit met als doel in 2030 zelf
circulair te werken en klimaatneutraal te zijn in de GWW.

Afspraken Klimaatakkoord vervolg
4.

Overheden nemen het initiatief om de inzet van zero-emissie mobiele werktuigen en de
principes van Het Nieuwe Draaien op te nemen in inkoopprocessen van bijvoorbeeld
bouwwerkzaamheden en groenvoorziening. Hierbij streven de Rijksoverheid en andere
overheden naar afspraken voor standaardisatie van uitvragen voor zero-emissie
werkmaterieel. Indien deze afspraken niet leiden tot een verwachte reductie van de CO2uitstoot door mobiele werktuigen van 0,4 Mton in 2030 (vast te stellen in samenspraak met
medeoverheden) verplicht de Rijksoverheid uiterlijk in 2026 om zero-emissie groen
bouwverkeer en de inzet van zero-emissie mobiele werktuigen op te leggen.

Uitvoeringsagenda Klimaatneutrale en Circulaire
Infraprojecten (KCI)
Ter uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord zal door het Rijk samen
met de andere overheden en hun koepelorganisaties een Uitvoeringsagenda
worden gemaakt.
De Rijksstrategie “Naar klimaatneutrale en circulaire infraprojecten” zal hierbij als
basis dienen.

Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)
Aanleiding → Nieuwe aanpak voor stikstof + afspraken uit Klimaatakkoord
Ambitie t.a.v. bouwsector = 60% stikstofreductie in de bouw t.b.v. vrijstelling
bouwvergunning
(Maar ook Schone Lucht Akkoord →Doelstelling t.a.v. mobiele werktuigen (en aan
te vullen voor mobiliteit en binnenvaart):
• 75% minder gezondheidsschade in 2030 t.o.v. 2016
• Zo snel mogelijk uitfaseren werktuigen zonder roetfilter)

Klimaatakkoord

Schone Lucht Akkoord

Stikstofproblematiek

WG mobiele werktuigen

Strategie ‘Naar Klimaatneutrale
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Schoon en Emissieloos
Bouwen

(GWW & spoorsector)

(mobiele werktuigen en bouwlogistiek)

B&U
- Woningbouw
- Utiliteitsbouw
(buiten scope KCI)

Roadmaps:
- Kustlijnzorg &
Vaargeulonderhoud
- Bouwplaats &
Bouwlogistiek

GWW (grond en
wegenbouw, spoor
waterbouw, energieprojecten)
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“materieel”
vastgesteld in
Routekaart SEB
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Roadmaps:
- Wegverharding
- Kunstwerken
- Bovenbouw Spoor
- Energievoorziening
Spoor
(buiten scope SEB)

