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samen naar klimaatneutraal
Duurzaamheidsverslag 2019 ministeries van EZK en LNV

1. Voorwoord
‘Duurzaam doen’ is maatschappelijk gezien een
gevleugelde formule. Het is een gemene deler die naar
een toekomst verwijst waarin mensen een even vrij,
gezond en welvarend leven kunnen leiden als wij nu,
met net zo veel kansen en ontwikkelmogelijkheden.
Dat betekent iets voor ál ons werk. Of het nu gaat om
kortere of andere voedselketens, het niet nóg verder
uitputten van de aarde en hoe en waartoe kunstmatige
intelligentie kan worden gebruikt. Of hoe bedrijven
kunnen meesurfen op de golf van digitalisering, hoe
we als land in de wereld willen staan, onze handel
organiseren en onze innovatieve, technologische
of landbouwkundige kennis aanwenden. Ook is het
omgaan met de natuur, stikstofneerslag, kwaliteit
van bodem, water of lucht van belang. En het
betekent iets in wie we samenbrengen om op nieuwe
energievoorzieningssystemen over te schakelen en zo
aan nationale en internationale klimaatafspraken te
voldoen.

Ik vind het een geweldig mooi nieuw initiatief. Een duurzaamheidsverslag is
namelijk ‘practice what you preach’. Ik ben ervan overtuigd dat het ons ook
helpt om duurzaamminded te blijven. Laten we elkaar hierop scherp houden!
— Lidewijde Ongering

Ministeries hebben een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Als wij mensen buiten
het ministerie vragen om meer duurzame keuzes te maken, laten we dan ook naar
binnen kijken, naar onze eigen activiteiten en bedoelingen. Het is al een aantal jaar
ons streven om onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te maken, van inkoop
tot uitrol. Daar komt nu bij dat we daar ook echt transparant in willen zijn en de
keuzes die we voor onszelf hebben gemaakt voor iedereen inzichtelijk willen maken.
Daartoe hebben we door middel van de CO2 prestatieladder, dit gezamenlijke
duurzaamheidsverslag, het eerste in zijn soort, geschreven. Met de ladder valt te
ontdekken hoe het zit met onze eigen CO2 uitstoot.
We willen behalve transparant ook aanspreekbaar zijn. Daar hoort bij dat we
open staan voor verbeteringen. Opdat uiteindelijk al wat wij doen in dienst van de
samenleving mooi blijft samenstromen in twee woorden: duurzaam doen.

Een duurzaamheidsverslag is een lang gekoesterde wens. Want
we zijn ons ervan bewust dat transparantie en aanspreekbaar zijn,
helpt bij het vaart maken met duurzaamheid. Spreek ons vooral
aan als je een goed idee hebt, of als je denkt dat het nóg beter kan
of anders moet!
— Jan-Kees Goet

Jan-Kees Goet
secretaris-generaal LNV

Lidewijde Ongering
secretaris-generaal EZK
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2. Hoogtepunten / samenvatting 2019

Samenvatting 2019
Duurzaamheidsvisie en beleid

Dit duurzaamheidsverslag gaat in op de aanpak en de resultaten van de verduurzaming
van de bedrijfsvoering. Beide departementen hebben diverse beleidsonderwerpen
die gekoppeld zijn aan een duurzame bedrijfsvoering. ‘Klimaat en energie’ is het
overkoepelende thema voor dit duurzaamheidsverslag. Daarnaast zijn ‘natuur en
voedsel’, ‘circulaire economie’ en ‘maatschappelijk verantwoord inkopen’ andere
belangrijke thema’s.

Organisatieprofiel

In 2019 is het nationale Klimaatakkoord afgesloten waarin maatregelen zijn
afgesproken waarmee Nederland in 2030 49% emissiereductie bereikt, ten
opzichte van 1990. Dit is een grote opgave voor de samenleving. De Rijksoverheid
wil verantwoordelijkheid nemen door als organisatie zelf het goede voorbeeld
te geven. Daarom is in het Klimaatakkoord het hoofdstuk ‘voorbeeldrol Rijk’
opgenomen met de doelstelling “klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030”.
EZK en LNV zijn met deze opdracht aan de slag gegaan om die voorbeeldrol te
vertalen naar de eigen organisaties. Vanwege de gezamenlijke bedrijfsvoering
trokken we hierin samen op. Een voorbeeldrol vereist transparantie. EZK en LNV
willen daarom de buitenwereld laten zien hoe ze de opgave aanpakken en waar
ze tegenaan lopen.

Speerpunten
Over dit verslag
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Samenvatting 2019

11.3%

21.9%

29.3%

Uit de footprint (figuur 1) blijkt dat het gebruik van energie, vliegen
en het wagenpark de grootste veroorzakers van CO₂-emissies zijn. Dit
inzicht biedt focus voor de maatregelen die genomen moeten worden.

Duurzaamheidsvisie en beleid

31%

Organisatieprofiel

4.5% 1.9%

2019 was voornamelijk het jaar om de inhoudelijke focus te bepalen
en de samenwerking hierop in te richten. Maar hoe stonden wij EZK en
LNV er eigenlijk zelf voor? Om die vraag te beantwoorden is gestart met
de CO₂-Prestatieladder, een instrument dat inzicht geeft in de uitstoot
van de eigen bedrijfsvoering. Met de uitkomsten hiervan kunnen
stappen worden gezet die de uitstoot omlaag brengen. De Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel en
Waren Autoriteit (NVWA) zijn met zijn tweeën verantwoordelijk voor
bijna 80% van de totale uitstoot van EZK en LNV. Beide diensten zijn
dan ook ambitieus om te verduurzamen. De NVWA wil bijvoorbeeld al
in 2026 een zero-emissie wagenpark hebben, twee jaar eerder dan het
Rijksbrede doel. En de RVO haalde in 2019 al de doelstelling van eind
2020: “maximaal 35% restafval”.

Speerpunten

Elektriciteit 6.485 ton

Verwarmen 2.362 ton

Wagenpark 6.125 ton

Privé auto’s voor zakelijk verkeer 944 ton

Vliegreizen 4.583 ton

Openbaar vervoer voor zakelijk verkeer 400 ton
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Over dit verslag

Figuur 1: gezamenlijke CO₂ footprint van EZK/LNV, 20.897 ton CO₂

Samenvatting 2019
Speerpunten

Om een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 te halen, willen we in de komende
jaren de uitstoot steeds met minimaal 10% per jaar terugbrengen. In 2020 maken
we een plan hoe en wanneer de verschillende uitstoot categorieën aangepakt gaan
worden.

Duurzaamheidsvisie en beleid

Vooruitblikkend gelden voor 2020 een aantal concrete tussendoelstellingen:
maximaal 35% restafval, 20% elektrificatie van het wagenpark en een plan van aanpak
voor 50% CO₂ -reductie van onze zakelijke mobiliteit. In 2019 is de basis gelegd om
deze gestelde doelen te halen. Daarbij is het duidelijk op het moment van schrijven
dat 2020 door corona een ongewoon jaar is. Sommige zaken gaan anders en kunnen
kansen bieden voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld minder
reizen als gevolg van betere voorzieningen voor telewerken. Al hebben sommige
plannen ook (veel) vertraging opgelopen door corona. Het thuiswerken door de
coronacrisis heeft ongetwijfeld veel invloed op de footprint van EZK en LNV van 2020.
Er wordt minder gereisd, maar er is nog winst te behalen op het verplaatsen van de
footprint van “werk naar huis”. De footprint is namelijk niet helemaal verdwenen,
maar minder zichtbaar geworden.

Organisatieprofiel

Naast samen werken aan duurzaamheid, was een ander speerpunt in 2019 om de
organisatie zo in te richten dat het een ambitieuze doelstelling aankon. Daarnaast
is veel aandacht besteed aan de versterking van de samenwerking, onder andere
tussen beleid en staf.

Over dit verslag
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Om de doelen van 20% elektrisch vervoer in 2020, een zeroemissiewagenpark in 2026 en volledig emissieloos in 2028 te
realiseren, heeft de NVWA besloten tot het opzetten van een
NVWA-breed project ’Elektrisch Vervoer‘ (EV).

De uitvoering van het project EV is per 1 januari 2020 gestart en
loopt goed.

Speerpunten

Sommige berijders van elektrische auto’s hadden vooraf
de vrees om stil te komen staan. Anderen zagen het juist als
uitdaging. Paul Wenselaar, de projectleider voor EV, zegt
hierover: “Hoewel de collega’s beperkte keuze hadden, worden
de elektrische auto’s in gebruik als betrouwbaar en zeer
comfortabel ervaren.”

Duurzaamheidsvisie en beleid

Het beleid van de NVWA is duidelijk: “Alle vervangingen zijn
elektrische”. Het huidige wagenpark van de NVWA bestaat op
dit moment uit 1470 voertuigen. Eind 2018 waren hiervan 23
voertuigen volledig elektrisch. In 2019 is het aantal elektrische
voertuigen gegroeid tot 67.

Per 1 augustus 2020 rijden er 147 elektrische voertuigen en zijn
er 166 besteld die de komende maanden worden geleverd. Dat
is een totaal van 313 elektrische voertuigen die eind december
2020 onderdeel uitmaken van het voertuigenpark van de
NVWA (21,3%). Als dienst met het grootste wagenpark binnen
EZK en LNV zorgt de NVWA hiermee voor een aanzienlijke CO₂reductie.

Organisatieprofiel

NVWA maakt impact met de verduurzaming van het wagenpark

Over dit verslag
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3. Organisatieprofiel

Samenvatting 2019

3.1 Inleiding
Organisatieprofiel
Duurzaamheidsvisie en beleid

Dit eerste duurzaamheidsverslag van EZK en LNV is een gezamenlijk initiatief
om inzicht te geven in de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. In dit
hoofdstuk volgt een korte algemene toelichting over beide ministeries. Ook wordt
toegelicht welke organisatieonderdelen deel uitmaken van dit gezamenlijke
verslag. In de hierna volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op de visie
van duurzaamheid, de speerpunten en de resultaten en prestaties op individuele
duurzaamheidsthema’s.

Speerpunten
Over dit verslag
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Diensten en agentschappen

Ministerie LNV

Kerndepartement

Agentschap
Telecom

Centraal
Planbureau

DICTU

RVO

Nederlandse
Emissie-authoriteit

Diensten en agentschappen

Gezamenlijke bedrijfsvoering
NVWA

Duurzaamheidsvisie en beleid

Autoriteit
Consument en Markt

Kerndepartement

Organisatieprofiel

Ministerie EZK

Speerpunten

Staatstoezicht
op de Mijnen
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Figuur 2 Organisatieonderdelen Ministerie EZK en LNV

Samenvatting 2019

3.2 EZK

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ondernemend Nederland
Duurzaam Nederland (o.a. Het
Klimaatakkoord en Gaswinning)
Innovatie
MKB
Regionale en Europese
internationale samenwerking
Economische veiligheid
Digitalisering

Duurzaamheidsvisie en beleid
Speerpunten

EZK werkt aan een Nederland waarbij duurzaam en ondernemen
samen gaan en elkaar versterken. Dat betekent niet dat
verduurzaming geen kosten met zich meebrengt voor burgers
en ondernemers. Maar op lange termijn kan de economie alleen
groeien als dat niet ten koste gaat van onze leefomgeving en
van toekomstige generaties. Bovendien liggen steeds vaker
economische kansen in een voorlopers rol bij transities op het
gebied van klimaat, energie en digitalisering. Bijvoorbeeld door
opgebouwde expertise of technologie te exporteren naar landen
die ook verduurzamen en digitaliseren. Hieraan werkt EZK samen
met alle betrokken partijen.

Beleidsprioriteiten EZK

Organisatieprofiel

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt,
inclusief haar diensten en agentschappen, samen met haar
partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een
klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie.
Ondernemers krijgen de ruimte om te vernieuwen en benutten
de economische kansen van verduurzaming en digitalisering.
Daarbij wordt steeds gezocht naar de beste balans tussen de
belangen van bedrijven en consumenten.

Over dit verslag
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3.3 LNV

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Werken aan kringlooplandbouw
Aanpak stikstofproblematiek
Nederland Natuurpositief
Naar een veerkrachtige visserijsector
in een multifunctionele ruimte
Horizontale prioriteiten (Regio
en landelijk gebied, Europa
en internationaal)
Handhaving en uitvoering (NVWA, RVO)

Duurzaamheidsvisie en beleid

Het Klimaatakkoord geeft een belangrijke extra impuls aan de
transitie naar kringlooplandbouw. Net als EZK, wil LNV binnen haar
eigen organisatie het beleid voor Nederland bewust toepassen
en vertalen. Door beleidsprioriteiten van LNV te vertalen naar de
verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering wil LNV hierin het
voorbeeld geven naar anderen binnen en buiten de Rijksoverheid.

Beleidsprioriteiten LNV

Organisatieprofiel

Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle
natuur en een vitaal platteland. Nederland heeft daarbij te
maken met een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De
visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’
beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische
systeem waarin de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een
systeem dat draait om het zorgvuldig omgaan met schaarse
grondstoffen.

Speerpunten
Over dit verslag
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4. Duurzaamheidsvisie en beleid

Samenvatting 2019

4 .1 Inleiding
Organisatieprofiel
Duurzaamheidsvisie en beleid

In dit hoofdstuk wordt de visie op duurzaamheid beschreven. Ook leggen we
uit hoe binnen de ministeries samen wordt gewerkt aan duurzaamheid en wie
daar binnen de organisatie bij betrokken zijn. Ook wordt toegelicht dat in dit
eerste verslag de focus voornamelijk ligt op duurzame bedrijfsvoering, en in
het bijzonder de invoering van de CO₂-Prestatieladder. De scope wordt in de
toekomst uitgebreid naar inkoop, beleid en andere duurzaamheidsthema’s.

Speerpunten
Over dit verslag
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Speerpunten

Het Rijk wil als organisatie klimaatneutraal en
circulair worden. De strategie daarbij is gericht
op eerst besparen en voorkomen van verspilling
en vervolgens zoveel mogelijk overschakelen
op hernieuwbare bronnen en grondstoffen. Een
laatste optie is het compenseren van uitstoot
en vervuiling in het geval er nog onvoldoende
bespaard wordt of gebruik wordt gemaakt van
hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen.
De insteek is om deze laatste optie waar
mogelijk te voorkomen, zodat daadwerkelijk
verduurzaming plaatsvindt in de bedrijfsvoering.
Het Rijk heeft tussendoelen bepaald om te
stimuleren dat daadwerkelijk bespaard wordt.
Belangrijke tussendoelen zijn bijvoorbeeld:
het halveren van de uitstoot van mobiliteit,
overschakelen op hernieuwbaar gas en 100
procent duurzame elektriciteit, en een halvering
van het energieverbruik van de kantoren. EZK
en LNV schetsen op basis van dit Rijksbeleid en
de eigen CO₂-footprint een pad hoe het doel van
een klimaatneutrale bedrijfsvoering gehaald kan
worden.

Duurzaamheidsvisie en beleid

Naast de verantwoordelijkheid voor de klimaatdoelen hebben EZK
en LNV ook voor diverse andere duurzaamheidsbeleidsterreinen een
verantwoordelijkheid. Dit loopt van natuurbescherming tot duurzaam
voedsel en tegengaan van verspilling. In dit eerste duurzaamheidsverslag
van EZK en LNV ligt de focus op verduurzaming van de eigen
bedrijfsvoering. Er wordt via andere kanalen gerapporteerd over het
duurzaamheidsbeleid dat breder gaat dan de eigen organisatie.

Klimaatneutrale bedrijfsvoering

Organisatieprofiel

EZK en LNV scharen zich achter de afspraken uit het Akkoord van
Parijs. Daarom zijn voor Nederland medio 2019 uitstootdoelen
vastgelegd in de Klimaatwet. Nederland heeft de ambitie om de
uitstoot van broeikasgassen met 49% te reduceren in 2030, en met
95% in 2050, ten opzichte van het niveau van 1990. Met het sluiten van
het Klimaatakkoord eind 2019, is voor de periode tot 2030 het beleid
vastgesteld om deze doelen te behalen. In het Klimaatakkoord is ook
opgenomen dat de Rijksoverheid daarin een voorbeeldrol neemt met
het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Practice what you preach is
daarbij het principe. Het overkoepelende doel dat hierbij vastgesteld is
voor de bedrijfsvoering van het Rijk, is om in 2030 een klimaatneutrale
organisatie te zijn.

Samenvatting 2019

4.2 Onze visie op duurzaamheid

Over dit verslag
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Samenvatting 2019
Duurzaamheidsvisie en beleid

De komende jaren wordt dit verslag uitgebreid en meer thema’s belicht, zoals ook de
sociale kant van duurzaamheid. Op al deze gebieden wil de Rijksoverheid, en dus ook
EZK en LNV het goede voorbeeld geven. Dat dit niet altijd makkelijk is, weerhoudt
EZK en LNV er niet van de verantwoordelijkheid van die voorbeeldrol na te jagen.

Organisatieprofiel

De verduurzaming van de bedrijfsvoering wordt in eerste instantie smal gedefinieerd.
Van de traditionele driedeling van ecologisch, sociaal en economisch wordt in
dit eerste verslag geconcentreerd op de ecologische kant. Er wordt dus met name
gekeken naar milieuthema’s zoals het klimaatneutraal maken van de gebouwen,
energievoorziening, circulaire ICT, CO₂-reductie van zakelijk vervoer en het zorgen
voor een duurzame catering. Er is gekozen voor deze focus omdat zo kan worden
getoond hoe onze invulling van de voorbeeldrol zich ontwikkelt. Bij sommige
onderwerpen gaat het al goed, zoals bij energie. Bij andere is net begonnen, zoals bij
het zichtbaar maken van het effect van refurbished ICT-werkplekken.

Speerpunten
Over dit verslag
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5. Speerpunten

Samenvatting 2019

5 .1 Inleiding

Duurzaamheidsvisie en beleid
Speerpunten

Ook zijn verschillende werkoverleggen geformaliseerd. Het tweede speerpunt was
om de CO₂ footprint te meten en naar aanleiding daarvan concrete doelstellingen
vast te leggen en deze te monitoren. Dit is gedaan met de invoering van de CO₂Prestatieladder. Ook zijn inhoudelijke speerpunten bepaald. ‘Klimaat en energie’ met
de overkoepelende doelstelling van een klimaatneutrale bedrijfsvoering is het centrale
thema voor de verduurzaming van de EZK/LNV bedrijfsvoering. Andere belangrijke
speerpunten zijn ‘natuur en voedsel’, ‘circulaire economie’ en ‘maatschappelijk
verantwoord inkopen’.

Organisatieprofiel

Het afgelopen jaar was gericht op het creëren van de randvoorwaarden om een
versnelling te maken bij de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Het eerste speerpunt
was daarom de interne samenwerking te versterken en processen beter te organiseren.
Om die reden is onder meer het “Manifest verduurzaming bedrijfsvoering EZK en LNV”
opgesteld en door alle onderdelen ondertekend. Grote meerwaarde van dit manifest is
dat de verschillende diensten zich allemaal op directieniveau hebben gecommitteerd
aan deze doelen en actief met de medewerkers een traject zijn gestart om deze doelen
te implementeren.

Over dit verslag
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5.2 Speerpunt 1: Samenwerken aan duurzaamheid

Duurzaamheidsvisie en beleid

Het hoofdstuk voorbeeldrol Rijksoverheid uit het Klimaatakkoord bevat een aantal
Rijksbrede en een aantal departementale doelen. Voor de departementale doelen hebben
EZK en LNV de handen ineen geslagen. EZK en LNV hebben veel diensten en agentschappen
en een gemeenschappelijke bedrijfsvoering voor de kerndepartementen.

Organisatieprofiel

In 2019 is ingezet op het versterken van de interne en externe samenwerking.
Verduurzaming van de bedrijfsvoering binnen de gehele Rijksoverheid is complex. Dat
komt onder andere door de grote hoeveelheid aan onderwerpen. In veel gevallen is het een
samenspel met verschillende afdelingen. Dit maakt dat de afstemming cruciaal is en rollen
en verantwoordelijkheden helder moeten zijn.

Speerpunten
Over dit verslag
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RVO wil koploper zijn met de
SDGs als verbindende factor

Speerpunten
Over dit verslag
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Duurzaamheidsvisie en beleid

Uit het SDG-draagvlakonderzoek van dit voorjaar blijkt dat
veel medewerkers achter een actieve rol van RVO staan
om de SDGs te integreren in de interne bedrijfsprocessen.
Dit onderzoek had een ongekend hoge respons van 1900
medewerkers. “Het brede draagvlak binnen RVO versterkt
onze ambitie om voorop te lopen.”, licht waarnemend
algemeen directeur Johan Maas toe. RVO heeft daarom
de ambitie om als eerste binnen EZK en LNV trede 4 van
de CO₂-Prestatieladder te halen. Dit betekent dat naast
de CO₂-uitstoot van interne processen, ook de invloed op
ketens wordt meegenomen.

Organisatieprofiel

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft
ervoor gekozen de Sustainable Development Goals (SDGs)
van de VN te gebruiken als gemeenschappelijke taal
voor duurzaamheid en opgavegericht werken. Op deze
manier kunnen activiteiten in de bedrijfsvoering en in de
beleidsuitvoer makkelijker aan elkaar worden gekoppeld.
In dit kader worden nu alle 700+ programma’s van RVO
‘gemapt’ op basis van hun bijdrage aan de SDGs. Via de al
opgezette werkgroepen en communities worden ervaringen
uitgewisseld en zullen gezamenlijk projecten worden
opgezet.

Samenvatting 2019
Organisatieprofiel

Manifest Verduurzaming Bedrijfsvoering EZK/LNV
Het manifest staat voor de bijdrage van de verschillende dienstonderdelen aan de opdracht van een klimaatneutrale
bedrijfsvoering. We starten daarbij met de volgende zeven speerpunten:
100% zero-emissie van het wagenpark in 2028

2. maximaal 35% restafval eind 2020
3. klimaatvriendelijke catering
4. het verbeteren van maatschappelijk verantwoord inkopen

Duurzaamheidsvisie en beleid

1.

5. duurzame ICT
6. vermindering van de CO₂ uitstoot van de zakelijke mobiliteit met 50% in 2030
Speerpunten

7. verbetering datavoorziening, waaronder CO₂footprint en CO₂ managementsysteem

Over dit verslag
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Duurzaamheidsvisie en beleid

Tot slot is ook de interdepartementale samenwerking versterkt. In zowel
het Klimaatakkoord als in de nieuwe strategie voor de Rijksinkoop ’inkopen
met impact’ is aandacht voor de monitoring van de doelen. Daarnaast zijn
afspraken gemaakt hoe de verschillende departementen op bestuursraad
niveau een plan realiseren om deze doelen te behalen. Hierbij komt vooral
het aspect van goede afstemming tussen departementen en Rijksbreed
beleid naar voren.

Organisatieprofiel

Wanneer je je eigen organisatie het voorbeeld wilt laten zijn, moet
er een goede verbinding zijn tussen beleid en bedrijfsvoering. Beleid
stelt namelijk de doelen en bedrijfsvoering kan de realisatie van deze
doelen faciliteren in de eigen organisatie. Om bijvoorbeeld het doel van
klimaatneutraliteit te halen, moet het in de uitvoering helder zijn wat
dit precies betekent. Daarom zijn binnen EZK en LNV twee werkgroepen
gevormd waarin beleidsmedewerkers en bedrijfsvoering samenwerken.

Samenvatting 2019

Naar aanleiding van het manifest verduurzaming bedrijfsvoering EZK en
LNV is een gezamenlijke community duurzame bedrijfsvoering gevormd
met medewerkers van de bedrijfsvoering van alle onderdelen van EZK en
LNV. In het bedrijfsvoeringsoverleg EZK en LNV (BO) zijn niet alleen de
twee kerndepartementen vertegenwoordigd, maar ook alle diensten en
agentschappen. Het BO fungeert als stuurgroep en opdrachtgever. Ook
bereidt het de besluitvorming over verduurzaming van de bedrijfsvoering
voor de bestuursraden voor. De plaatsvervangend Secretarissen Generaal
van beide departementen zitten dit overleg voor. De gezamenlijke
Bestuursraad EZK en LNV is overkoepelend opdrachtgever voor de
verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Samenvatting 2019

5.3 Speerpunt 2: Data en monitoring

Duurzaamheidsvisie en beleid
Speerpunten

Op operationeel vlak is verder de ontwikkeling van een duurzaam
dashboard gestart om te monitoren of de maatregelen de gewenste
resultaten opleveren. Daarnaast wordt samengewerkt met andere
departementen aan meer eenduidigheid van definities. Ook wordt
gezorgd dat de verschillende departementen op een soortgelijke manier
gaan rapporteren over hun prestaties. Een belangrijk verbeterpunt binnen
de Rijksoverheid is het beter centraal verzamelen, beheren en ontsluiten
van data.

Organisatieprofiel

Alles valt of staat met goede data en monitoring. ‘Meten is weten’,
en alleen met het juiste inzicht kunnen we bepalen wat ervoor nodig
is om de doelstellingen te behalen. Door te meten wordt concreet
hoe ver EZK en LVN zijn in de realisatie van de ambities, die ook
gebruikt kunnen worden in de communicatie. Om dit te realiseren,
is gekozen voor de implementatie van de CO₂-Prestatieladder. Dit is
een instrument waar, naast het bedrijfsleven, andere ministeries en
medeoverheden goede ervaring mee hebben (zie verder hoofdstuk
5.4.1).
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5.4 Inhoudelijk speerpunten

Duurzaamheidsvisie en beleid

Verder wordt gekeken naar de thema’s ‘circulariteit’, ‘natuur en voedsel’ en ‘maatschappelijk
verantwoord inkopen’. Hoewel dit losse thema’s zijn, staan ze niet los van het thema ‘klimaat
en energie’. In het Klimaatakkoord zijn ook voor deze thema’s ambities neergelegd. Daarom
is bij de verduurzaming van de bedrijfsvoering gekozen voor een integrale benadering.

Organisatieprofiel

De ambities uit het Klimaatakkoord zijn aanleiding geweest voor een versterkte
inzet op de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Daarom is ’klimaat en energie’
ook het centrale thema bij de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Dit eerste
duurzaamheidsverslag richt zich voornamelijk op de implementatie van de CO₂Prestatieladder. In de volgende paragraaf wordt daarom uitgebreid ingegaan op de
CO₂-impact van de eigen bedrijfsvoering.

Speerpunten
Over dit verslag
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5.4.1 Klimaat en energie
CO₂-Prestatieladder

Duurzaamheidsvisie en beleid

Uitgangspunt voor het thema ‘klimaat en energie’ is om binnen EZK en LNV de
Rijksbrede doelstelling “klimaatneutrale bedrijfsvoering 2030” te realiseren. Dit
is een ambitieus doel en op verschillende niveaus moeten maatregelen worden
geïmplementeerd. Hierbij valt te denken aan het verminderen van energiegebruik
van gebouwen, het gebruik van zonne-energie voor de eigen panden, inkoop van
duurzame energie, reduceren van dienstreizen per vliegtuig etc. Om te sturen op
deze doelstelling en de onderliggende maatregelen is voor 2019 de CO₂-footprint
gemaakt en wordt de CO₂-Prestatieladder ingevoerd. Met de implementatie van de
CO₂-Prestatieladder realiseren EZK en LNV een CO₂-managementsysteem waarmee
structureel gestuurd wordt op CO₂-reductie. EZK en LNV starten op niveau 3 van de
ladder. Dat betekent dat via het managementsysteem gekeken wordt naar de CO₂footprint van de eigen organisatie, met name naar het energieverbruik van panden
en zakelijke mobiliteit.

Speerpunten

De CO₂-Prestatieladder helpt organisaties bij het
behalen van klimaat- en energiedoelstellingen
en het vormgeven van de energietransitie.
Dit gebeurt door implementatie van een CO₂managementsysteem en praktische maatregelen
te nemen voor CO₂-reductie en door te werken
aan vernieuwing en kennisdeling. De CO₂Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Tot en
met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag
met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf
niveau 4 en 5 wordt ook werk gemaakt van de
CO₂-uitstoot in de keten. De CO₂-Prestatieladder
levert ook de input voor de footprints. Ook is de
CO₂-Prestatieladder een erkend instrument bij
bedrijven en een groeiend aantal overheden zijn
bezig met de implementatie van de Prestatieladder.
Het Ministerie van I&W, RWS, Gemeente Arnhem,
Provincie Gelderland en diverse andere gemeenten
en waterschappen zijn al gecertificeerd.

Organisatieprofiel

Sturing op doelstelling met de CO₂-Prestatieladder
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Resultaten 2019

De CO₂-footprints van EZK en LNV laten zien dat de meeste CO₂-uitstoot
veroorzaakt wordt door: elektriciteit (gebruik van grijze stroom),
wagenpark, vliegreizen en verwarmen.

Speerpunten

Fig. 3 geeft een overzicht van de mate van uitstoot van EZK en LNV.
Het valt op dat LNV concernbreed een veel hogere uitstoot heeft door
bedrijfswagens. Dit komt met name doordat de Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit (NVWA) een groot wagenpark heeft, door het grote
aantal inspecteurs dat voor hun werk een auto nodig heeft. Daarnaast
worden bij EZK concernbreed meer vliegreizen gemaakt. Dit komt met
name door de rol van RVO bij het ondersteunen van de internationale
(economische) diplomatie.

Duurzaamheidsvisie en beleid

Cijfers: CO₂-footprint

Organisatieprofiel

Het belangrijkste resultaat van 2019 is dat de CO₂-footprint in kaart is
gebracht. Door het inzicht in de footprint kan in 2020 gestart worden met
het in kaart brengen van de bestaande en aanvullende maatregelen om
de doelstelling te behalen. In het gehele proces van de footprint is nauw
samengewerkt met alle diensten en agentschappen en de community
verduurzaming bedrijfsvoering.
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CO₂-footprint EZK 2019: 10.780 ton CO₂

CO₂-footprint LNV 2019: 10.117 ton CO₂

4.4%

Organisatieprofiel

3.3% 2.6%
4.9%

4.1% 0.4%

9.9%

12.6%
38.4%

Duurzaamheidsvisie en beleid

23.3%

57.8%

38.3%

Elektriciteit
4.127 ton

Wagenpark
5.850 ton

Elektriciteit
2.358 ton

Verwarmen
1.357 ton

Privé auto’s zakelijk gebruik
528 ton

Verwarmen
1.005 ton

Vliegreizen
447 ton

Openbaar vervoer
voor zakelijk verkeer
358 ton

Wagenpark
275 ton

Openbaar vervoer
voor zakelijk verkeer
42 ton

Privé auto’s zakelijk gebruik
416 ton
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Figuur 3: CO₂-footprints van EZK en LNV in 2019

Speerpunten

Vliegreizen
4.136 ton
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Duurzaamheidsvisie en beleid
Speerpunten

Voor het hoofdkantoor van EZK en LNV is
een onderzoek gestart naar de mogelijkheid
van zonnepanelen. Het hoofdkantoor
is een monument en in beheer van het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Naast de
monumentale aspecten, zijn er ook
architectonische en constructieve aspecten
die een rol spelen bij de mogelijkheid voor
panelen. Ook de gemeente Den Haag heeft
dus een rol. Dit samenspel van verschillende
spelers en aspecten maakt dat een
ogenschijnlijk eenvoudig iets, het plaatsen
van panelen, tijd en capaciteit vergt om dit
tot een goed einde te brengen. De intentie
is door alle partijen uitgesproken, alleen
zal de uitvoering nog even op zich moeten
laten wachten.

Organisatieprofiel

Zonnepanelen op B73
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Strategische aanpak

5.0%

37.3%

DICTU: 358 ton

RVO: 7.789 ton

Staatstoezicht op de Mijnen: 293 ton

EZK - kerndepartement: 1.048 ton

Autoriteit Consument & Markt: 271 ton

Agentschap Telecom: 951 ton

Centraal Planbureau: 38 ton

LNV - kerndepartement: 422 ton

Nederlandse Emissieauthoriteit: 32 ton

20.897 ton in 2019 verdeeld is over de diensten
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figuur 4: Overzicht van hoe de totale CO2 uitstoot van

Speerpunten

NVWA: 9.695 ton

Duurzaamheidsvisie en beleid

46.4%

Organisatieprofiel

2.0% 1.4%
4.5% 1.7%

Al enige tijd wordt op verschillende niveaus binnen EZK en LNV aan de
verduurzaming van de bedrijfsvoering gewerkt. Enkele voorbeelden
van lopende initiatieven/maatregelen zijn: de inkoop van duurzame
energie, de warmte-koude opslag (WKO)-centrale onder het
hoofdgebouw van beide ministeries op de Bezuidenhoutseweg 73
(B73) en de inkoop van elektrische voertuigen. Er zijn ook voorbeelden
waar EZK en LNV graag al eerder maatregelen hadden willen nemen,
maar waar het moeilijk blijkt om dit realiseren. Zoals zonnepanelen
op het dak van B73. Met het vaststellen van de footprint wordt het
mogelijk om een meer strategische benadering te kiezen. Daarmee
bedoelen we dat we gerichter kunnen zien welke maatregelen het
meeste bijdragen aan de totale reductie. Daarbij helpt het dat de
footprint ook voor de verschillende dienstonderdelen is vastgesteld,
zodat er steeds een focus wordt gekozen die aansluit op een dienst.

Samenvatting 2019

Technisch gezien is het mogelijk om de emissies van het wagenpark
te verlagen. Maar in de praktijk blijken er ook uitdagingen aan vast
te zitten. Het vraagt om een investering in zero-emissie-auto’s en
laadinfrastructuur. Daarnaast is een gedragsverandering nodig. De
NVWA is hierbij een cruciale speler, want zij zorgen voor bijna 95% van
de uitstoot van bedrijfswagens van EZK en LNV (zie box NVWA). Voor
de korte termijn is de inzet om 20% van de bedrijfswagens eind 2020
te laten bestaan uit Elektrische Voertuigen (EV). Dit is in lijn met de
tussendoelen uit het Klimaatakkoord. Voor de langere termijn wordt
gekeken hoe de uitstoot tot nul kan worden gereduceerd. Daarnaast
worden de maatregelen uit het Rijksbreed vastgelegde ’Programma
Anders Reizen’ geïmplementeerd.

Speerpunten

De exacte maatregelen en het pad om de doelstelling “klimaatneutrale
bedrijfsvoering 2030” te halen worden in 2020 vastgesteld. Wel is
duidelijk dat versneld moet worden om de doelstelling te halen. Het
uitgangspunt is dat we ons voor de maatregelen in de eerste plaats
op de grote bronnen van CO₂-uitstoot richten (wagenpark, energie en
vliegreizen). Dit is immers waar ook de meeste impact te behalen valt.
Daarbij moeten de maatregelen op verschillende niveaus genomen
worden. Sommige maatregelen kunnen alleen op rijksniveau
geïmplementeerd worden. Zo valt het merendeel van de panden
onder verantwoordelijkheid van het RVB en worden ze beheerd door
facilitaire Concern Dienstverleners, die facilitaire diensten verlenen
aan het concern Rijk. Maar ook het reisbeleid wordt op rijksniveau
vastgesteld. Andere maatregelen kunnen wel departementaal
worden ingevoerd, bijvoorbeeld de aanschaf van zero-emissie-auto’s.
Tot slot zijn er ook maatregelen die we op dienstniveau kunnen
implementeren. Onder andere bij kantoren in eigen beheer, zoals het
laboratorium van de NVWA.

Duurzaamheidsvisie en beleid

Maatregelen reductie emissies bedrijfswagens

Organisatieprofiel

Versnelling is nodig
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Maatregelen reductie emissies energie
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Speerpunten

In totaal liggen nu op meer dan vijftig gebouwen van SBB
zonnepanelen, op twee locaties is een grondgebonden
zonnepark gebouwd, er staan inmiddels bijna 20
windmolens op grond van SBB en er zijn nog een aantal
contracten gesloten voor locaties waar mogelijk in de
toekomst windmolens of een zonnepark komen. Pieter
Peijs, Sr. Medewerker Business Development, zegt hierover:
“Staatsbosbeheer laat zien hoe een publieke organisatie
op ondernemende wijze bijdraagt aan de energietransitie:
natuur geeft energie en energie geeft natuur!”

Duurzaamheidsvisie en beleid

Tot 2012 werkte Staatsbosbeheer (SBB) alleen bij
uitzondering mee aan duurzame energieprojecten.
Windmolens en grootschalige zonneparken werden als
onverenigbaar gezien met de doelstellingen van SBB
ten aanzien van natuur en recreatie. Onder druk van de
toenemende noodzaak van de energietransitie én met de
opdracht vanuit de politiek om meer eigen inkomsten te
genereren, heeft SBB in 2012 zijn standpunt aangepast.
Vanaf dat moment werkt SBB mee aan de opwekking
van duurzame energie op plekken waar dat verantwoord
kan. Zoals in de buurt van grootschalige infrastructuur en
industriegebieden. In 2020 is het thema energietransitie
één van de grote opgaven in het ondernemingsplan.

Organisatieprofiel

Voor het verlagen van de CO₂-uitstoot als gevolg van energiegebruik van
de panden, moet een onderscheid gemaakt worden tussen maatregelen
gericht op het elektriciteitsgebruik en maatregelen gericht op het
gasgebruik. Voor maatregelen gericht op elektriciteit, bevinden EZK en
LNV zich in een context waarin de Nederlandse elektriciteitsmix in hoog
tempo verduurzaamt. Daardoor is het relatief simpel om voor de eigen
panden op termijn volledig Nederlandse duurzame elektriciteit in te
kopen. Naast de inkoop van hernieuwbare elektriciteit, werken EZK en
LNV ook aan het zelf elektriciteit opwekken. Het is immers EZK beleid om
daar waar mogelijk de rijksgronden en -daken te benutten voor de opwek
hernieuwbare energie.

Staatsbosbeheer en duurzame energie
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Energiebesparing / Energiebesparingsplicht

Duurzaamheidsvisie en beleid
Speerpunten
Over dit verslag
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De Wet milieubeheer bepaalt dat bedrijven en instellingen
verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen
die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Dit geldt ook voor
de ministeries van EZK en LNV. Het RVB heeft als beheerder
van het hoofdgebouw van EZK en LNV (B73) in Den Haag, in
2019 gerapporteerd in hoeverre de verplichte maatregelen
genomen zijn. Of het hoofdgebouw voldoet aan de
geldende energiebesparingseisen wordt gecontroleerd
door de gemeente Den Haag. Op 17 januari 2019 heeft een
inspectie plaatsgevonden. Er is vastgesteld dat overal de
noodzakelijke LED-verlichting is aangebracht, daarnaast
bewegen de roltrappen niet wanneer daar niemand op
staat en de verlichting in ruimten waar niemand verblijft
gaat automatisch uit. Ook is daar waar mogelijk voldoende
isolatie aangebracht in spouwmuren en is isolerend
glaswerk toegepast. Het gebouw B73 kreeg daarmee een
ruime voldoende. Stef Strik, die zich als verantwoordelijk
beleidsmedewerker met dit onderwerp bezighoudt zei
hierover: ’Ik krijg regelmatig van bedrijven te horen dat het
Rijk ook zelf beter zijn best moet doen om de verplichte
maatregelen te nemen. Daarom ben ik blij dat het EZK
en LNV in dit geval gelukt is om het goede voorbeeld te
geven. En goed voorbeeld doet goed volgen. Het RVB werkt
momenteel aan een enorme verduurzamingsslag van het
totale Rijksvastgoed!’

Het verlagen van de uitstoot als gevolg van verwarming met gas
en stadswarmte is complexer dan de verduurzaming van het
elektriciteitsverbruik. Net zoals bij het elektriciteitsverbruik is de
eerste stap om in te zetten op energiebesparing. Hier valt nog veel
winst mee te behalen en vanuit de energiebesparingsplicht uit de Wet
Milieubeheer, heeft EZK hier ook een beleidsverantwoordelijkheid.
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B73 als groen Icoon

Duurzaamheidsvisie en beleid
Speerpunten

EZK en LNV zijn in 2019 de samenwerking aangegaan met
Energierijk Den Haag, RVB en Rijksbouwmeester met
als lonkend streven om van B73 een ‘groen Icoon’ in Den
Haag te maken. Hierbij is vergroening geen doel op zich,
maar een middel om verschillende agenda’s te dienen
die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Het moet
daarbij ruimtelijke bouwstenen bieden om invulling
te geven aan de verbetering van het stadsklimaat, de
waterhuishouding, de biodiversiteit in verstedelijkt gebied
en voegt belevingswaarde toe aan de stad. Eind 2019 is
opdracht gegeven aan een architectenbureau die hierin is
gespecialiseerd om een verkenning te doen van de opties
die het hoofdgebouw heeft. Dit moet leiden tot een soort
‘routekaart’, waar op verschillende aspecten besluitvorming
plaats kan gaan vinden. De oplevering van de ‘routekaart’
alsmede de besluitvorming vindt eind 2020 plaats.

Organisatieprofiel

Om uiteindelijk de uitstoot van de EZK en LNV panden tot nul terug
te dringen moet een alternatief gevonden worden voor het huidige
aardgasgebruik. Technisch kan dit tot complexe vraagstukken
leiden omdat soms het volledige energiesysteem van de gebouwen
wordt aangepast. Daarbij zijn EZK en LNV niet zelf verantwoordelijk
voor het beheer van de panden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij
het RVB, die ook juridisch eigenaar is. Het RVB is momenteel bezig
met routekaarten voor de verduurzaming van al het Rijksvastgoed.
EZK en LNV zijn in gesprek met het RVB over deze routekaarten
en hopen op basis daarvan in 2020 een realistisch pad te kunnen
schetsen wanneer de EZK en LNV-panden uitstootvrij kunnen
opereren.

Over dit verslag
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Maatregelen reductie emissies vliegen

Bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben we het
afgelopen jaar hard gewerkt aan het verduurzamen van
de bedrijfsvoering. Zo is de doelstelling over afval gehaald
en hebben we een nieuw cateringcontract afgesloten
waarin verschillende duurzaamheidsdoelstellingen zijn
opgenomen.

Duurzaamheidsvisie en beleid
Speerpunten

De volgende stap voor ons is het verminderen van
vliegreizen. Hier is begin 2020 een start mee gemaakt door
te onderzoeken wat de top tien vliegbestemmingen in 2019
waren en met welke redenen er voornamelijk gevlogen
is. Op basis van deze gegevens hebben we maatregelen
voorgesteld aan het bestuur. Zoals niet vliegen onder de 700
kilometer en betere mogelijkheden voor videoconference
en gedragsaanpassingen. De projectleidster verduurzaming
ACM hoopt dat de collega’s beter gaan nadenken over
nut en noodzaak van de vliegreizen. Eén directie heeft al
aangegeven om komend jaar 25% minder te willen vliegen.
Een mooie ambitie waar ACM breed op voortgeborduurd
kan worden!

Organisatieprofiel

Momenteel is het technisch nog niet mogelijk
om emissie loos te vliegen. De verwachting is
dat dit in 2030 ook zeker niet mogelijk is voor
alle dienstreizen. Wel wordt de uitstoot van
vliegreizen gecompenseerd. Ook kan gebruik
worden gemaakt van biobrandstoffen.
Primaire inzet is met name gericht op
alternatieven voor vliegen. Er zijn al enige
tijd afspraken over wanneer vliegen wel is
toegestaan en voor welke bestemmingen
de trein of ander vervoer gebruikt kan
worden. Er is winst te behalen om hier in de
implementatie sterker op in te zetten. Ook
hebben de ervaringen met het Coronavirus
geleerd dat het ook anders kan (minder
vliegen, anders vergaderen etc).

ACM stevig aan de slag
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Aanvullende maatregelen diensten en agentschappen

Duurzaamheidsvisie en beleid

Met vijftien elektrische voertuigen loopt Agentschap
Telecom (AT) op schema om de doelstelling van 20%
EV in 2020 te halen. In mei zijn daarvoor elektrische
laadpalen geïnstalleerd door de private beheerder op de
locatie in Amersfoort. Daarnaast heeft AT de algemene
duurzaamheidsdoelstellingen voor de komende jaren
vertaald naar concrete doelstellingen voor AT. AT is
erg tevreden dat de duurzaamheidsdoelstellingen
momenteel worden geïntegreerd met het jaarwerkplan van
bedrijfsvoering, waardoor er ook gestuurd kan gaan worden
op daadwerkelijke acties.

Organisatieprofiel

Diensten en agentschappen nemen ook aanvullende maatregelen
op dienstniveau. Zoals: versnelde elektrificatie van het wagenpark
bij de NVWA (100% elektrisch in 2025/2026 in plaats van 2028), het
beschikbaar stellen van deelauto’s door de Staatstoezicht op de
Mijnen (SODM), energiezuinige inkoop van ICT bij DICTU. Naast
bovengenoemde maatregelen worden ook veel initiatieven binnen
de diensten genomen om bewustwording, draagvlak en kennis te
vergroten onder de medewerkers. Denk aan ideeënboxen, lezingen
en roadshows en interne competities.

AT: Sturing op duurzaamheidsdoelen
via jaarplan van bedrijfsvoering

Speerpunten
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Plannen 2020-2021

Duurzaamheidsvisie en beleid
Speerpunten

De ambitie is om in 2021 het EZK en LNV CO₂-managementsysteem
extern te laten certificeren op niveau 3 door een onafhankelijke
auditor. In de komende jaren is de wens om stappen te zetten
richting de hogere niveaus van de CO₂-Prestatieladder. Het is
gebruikelijk dat organisaties doorgroeien naar niveau 4 en 5 van de
ladder, waarbij de inkoopketen en de impact van beleid ook worden
meegenomen.

Organisatieprofiel

In de komende periode wordt een strategisch plan opgesteld om
de doelstelling van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030
te behalen. Bovengenoemde maatregelen worden uitgewerkt,
waarbij een tijdspad voor de implementatie wordt uitgestippeld.
Aandachtspunt is dat een versnelling nodig is om de 2030 doelstelling
te halen. Voor het uitwerken van de top 3 uitstoot categorieën in
de footprint (vliegen, energie en wagenpark) worden werkgroepen
ingericht die de maatregelen uitwerken. Omdat EZK en LNV voor
sommige maatregelen afhankelijk zijn van andere ministeries,
wordt de interdepartementale samenwerking aangehaald.
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5.4.2 Circulaire economie

Speerpunten

Voor afval geldt voor EZK en LNV de Rijksbrede ambitie dat in
2020 maximaal 35% van de totale afvalstroom als restafval wordt
verbrand. Dat betekent dat EZK en LNV ernaar streven 65% van het
afval als grondstof opnieuw te laten gebruiken. Voor meubilair en
ICT gelden nog geen meetbare doelen.

Duurzaamheidsvisie en beleid

Doelstellingen

Organisatieprofiel

‘Circulaire economie’ is een breed thema dat binnen veel beleid
terugkomt. LNV heeft eind 2018 de visie ’Landbouw Natuur en
Voedsel: Waardevol en Verbonden’ gepresenteerd. Vanuit het
concept van de kringlooplandbouw, moedigt het ministerie
onder andere een zorgvuldige omgang met grondstoffen aan. Er
is ook een stevige verbinding met het klimaatbeleid. Een meer
circulaire economie draagt namelijk bij aan het terugdringen van
uitstoot van broeikasgassen. In de eigen organisatie is hiervoor
op verschillende plaatsen aandacht. Bijvoorbeeld door het
voorkomen van verspilling of het hergebruik van afvalstoffen.

Over dit verslag
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Resultaten 2019

Voor de ICT-werkplek zijn over 2019 geen gegevens beschikbaar,
maar DICTU heeft in samenwerking met beleidsdeskundigen
van DGB&I-TOP de leidraad “circulaire product paspoorten”
ontwikkeld. Dit legt de basis voor de ontwikkeling van gegevens
voor de komende jaren.
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Duurzaamheidsvisie en beleid

Het refurbishen (opknappen en hergebruik) van meubilair is in
volle gang. 1146 stoelen van B73 zijn opgeknapt, RVO heeft 1400
refurbished stoelen besteld die afkomstig zijn van Rijkskantoren
aan de Schenkkade en het Beatrixpark. Voor de allergiekamers zijn
opgeknapte stoelen uit Amsterdam gebruikt.

70
Organisatieprofiel

In 2019 slaagden EZK en LNV er in om, afhankelijk van de gebouwen,
tussen 40 en 61% van het afval te laten hergebruiken als grondstof.
Aangezien RVO al in 2019 bijna de norm van 65% hergebruik / 35%
restafval haalde, geldt het als een voorbeeld binnen het Rijk.

Figuur 5: Aandeel restafval als % van de totale hoeveelheid afval.
Voor B73 zijn voor de jaren 2017 en 2018 geen metingen beschikbaar

Speerpunten
Over dit verslag
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Maatregelen

Speerpunten

In 2020 stelt het Rijk de nieuwe ambitie op voor hergebruik van
grondstoffen en streven we naar het ontwikkelen van uitgebreider
gegevens over de ICT-werkplek.

Duurzaamheidsvisie en beleid

Plannen 2020

Organisatieprofiel

Naast het scheiden van afval voor hergebruik, is het voorkomen van
verspilling een ander belangrijk aspect van de kringloopeconomie.
Zo is er aandacht voor het verminderen van gebruik of het
hergebruik van verpakkingsmateriaal en van wegwerpmateriaal.
Soms staat het verminderen van verspilling op gespannen voet
met het verminderen van de CO₂-footprint: eigen aardewerken
koffiebekers leiden tot minder afval, maar het geregeld afwassen
ervan kost meer energie en water. Het valt of staat uiteindelijk met
het gedrag van medewerkers. Om het bewustzijn van medewerkers
van verspillingsgedrag te vergroten zijn acties ingezet om
afvalscheiding te verbeteren.

Over dit verslag
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Organisatieprofiel

Belangrijk onderdeel van de visie op de kringlooplandbouw is de
bevordering van biodiversiteit, het behoud en versterken van natuurlijk
kapitaal en de verduurzaming van voedsel. Onder dat laatste verstaan we
onder andere de verduurzaming van de vleesproductie, de verschuiving van
de consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten en het verminderen
van voedselverspilling

Samenvatting 2019

5.4.3 Natuur en voedsel

Doelstellingen

Over dit verslag
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Speerpunten

In het verlengde hiervan streven LNV en EZK naar een zo duurzaam mogelijke
catering. Een bedrijfsrestaurant met een zo laag mogelijke verspilling en een
verschuiving van de verhouding tussen dierlijk en plantaardig eiwit in het
aanbod van 60/40% naar 40/60% in het restaurant en naar 30/70% in de
banqueting

Duurzaamheidsvisie en beleid

Het Rijk streeft naar een zo duurzaam mogelijke catering. Hiermee
bedoelen we een halvering van de CO₂-emissies over de periode 20182023. Ook het tegengaan van verlies van biodiversiteit door het benutten
van productcategorieën die minder landgebruik vragen is een speerpunt.
Daarnaast biedt de catering meer plantaardig voedsel aan om de CO₂uitstoot te verminderen. Een duurzame catering bestaat ook uit het
terugdringen van verzuring, vermesting van de omgeving, het bevorderen
van gezondere eetgewoonten, gebruik van seizoensproducten en inkoop bij
(lokale) leveranciers die bijdragen aan de vermindering van vervuiling en het
stimuleren van het welzijn van vee.

Samenvatting 2019
Organisatieprofiel

De NVWA werkt aan een verduurzamingsproject op de locatie in Wageningen. De NVWA-locatie Wageningen bestaat naast enkele
kantoorgebouwen voornamelijk bestaat uit laboratoria en kassen. Hierin wordt onderzoek gedaan dat bijdraagt aan de voedselveiligheid in
Nederland. Voor de kassen gelden strenge klimaateisen. De temperatuur moet constant zijn en dat betekent dat bijzonder hoge eisen worden
gesteld aan de installaties.

Speerpunten

Bij de verduurzamingsoperatie wordt aangesloten bij natuurlijke vervangingsmomenten. Aangezien de installaties in Wageningen aan
vervanging toe waren is nu het moment. Eén van de maatregelen is de installatie van een Warmte- Koude- opslag installatie (WKO). Daarmee
gaat de NVWA het hele complex inclusief de kassen op een duurzame manier verwarmen en koelen. Naast duurzame warmte en koude levert
de WKO installatie een reductie op van 174 ton CO₂ per jaar. Dit staat gelijk aan een reductie van 17% van het deel verwarming in de CO₂footprint van de NVWA. Andere projecten zijn het aanbrengen van LED- verlichting, het optimaliseren van de kassen (isolatie, afgiftesysteem,
ledverlichting), het toevoegen van energiemonitoring aan het gebouwbeheersysteem en het aanbrengen van zonnepanelen.

Duurzaamheidsvisie en beleid

Bijzonder verduurzamingsproject NVWA Wageningen
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De bedrijfscateraar van EZK en LNV heeft in 2019 de Impactmonitor
ontwikkeld om beter in beeld te krijgen welke klimaatimpact hun
dienstverlening heeft. Ook heeft de bedrijfscateraar, een digitaal
meetinstrument voor voedselverspilling toegepast, dat met steun
van LNV is ontwikkeld. Dit leidde tot structureel minder verspilling.

Voor 2020 staan de toepassing van de Impactmonitor op de agenda,
evenals de implementatie van het Pauzeplein, de afschaffing van
de koffie- en theevoorziening bij vergaderingen en een nauwere
samenwerking tussen beleidsmedewerkers van LNV en de inkoop,
bijvoorbeeld bij proeven met ‘true pricing’. Hierbij verrekent
de leverancier een deel van de maatschappelijke schade van de
productie in de prijs voor de consument. In 2020 neemt LNV het
eigenaarschap van de Rijksbrede inkoopcategorie catering op zich.
Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor de verbinding tussen beleid
en de Rijksbrede catering.

Maatregelen
Intern onderzoek wees in 2019 uit dat medewerkers van EZK
en LNV ongeveer 30% weggooiden van de lunches, die tijdens
vergaderingen werden aangeboden. Om dit te verminderen zijn
in 2019 pilots gestart met een Pauzeplein waar vergaderaars
hun lunches aan een buffet konden ophalen. Dit leidde tot een
vermindering van de voedselverspilling met maar liefst twee derde,
en een toename van de klanttevredenheid over de lunches van een
7,3 naar een 8,2.

Speerpunten

Een korte analyse van de verspilling van koffie en thee bij
vergaderingen liet zien dat ook deze groot is: ongeveer 40%.
Om die reden besloten EZK en LNV eind 2019 om het beleid van
andere departementen te volgen. De koffie- en theevoorziening
bij vergaderingen zouden worden afgeschaft in 2020. Door de
coronacrisis heeft dit vertraging opgelopen.

In het bedrijfsrestaurant betalen de medewerkers zelf voor het
geboden aanbod en concurreert het restaurant met nabijgelegen
restaurants. Als het duurzamere aanbod van het bedrijfsrestaurant
(duurzaam vlees, een verhoudingsgewijs groot aanbod aan
plantaardige eiwitten) leidt tot een menu dat vanwege prijs en
aanbod niet aansluit bij de wensen van de medewerkers, vraagt dit
om campagnes om de overgang naar een duurzamere consumptie
te begeleiden, zoals proeven met ‘true pricing’.

Duurzaamheidsvisie en beleid

Plannen 2020

Organisatieprofiel

Resultaten 2019 / Cijfers
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5.4.4 Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)
Organisatieprofiel

Resultaten 2019
Cijfers
De MVI-zelfevaluatietool geeft een indruk van het aantal gevallen waarin EZK/LNV
MVI-criteria toepasten bij aanbestedingen:
Aantal bestedingen

MVI-criteria toegepast

2018

43

21

2019

41

26

Duurzaamheidsvisie en beleid

Het Rijk als geheel koopt voor ongeveer 12 miljard
euro in. EZK en LNV nemen hiervan 5% voor hun
rekening. Het Rijk zet deze inkoopgelden in voor de
verduurzaming van Nederland. Als onderdeel van dit
Rijksbrede beleid heeft (toenmalig) EZ een actieplan
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020
opgesteld. MVI heeft niet alleen betrekking op
milieu en energie, maar ook op sociaal beleid zoals
arbeidsparticipatie en het verbeteren internationale
sociale voorwaarden.

Op verschillende belangrijke gebieden zijn duurzaamheidsdoelen gerealiseerd via
Rijksbrede categorieën, zoals hierboven is geschetst voor energiebesparing en
-transitie.
Speerpunten
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Maatregelen

Speerpunten

In 2020 gaan EZK en LNV verder op de ingeslagen weg. In 2019 is de
Rijksbrede strategie Inkopen met Impact vastgesteld. Deze vertalen
we naar een nieuw EZK/LNV MVI-actieplan 2021-2025. Veel van de
producten die nu worden aangeschaft hebben een lange levensduur.
Daarom is de kern van de nieuwe aanpak om voor alle relevante
nieuwe duurzaamheidsambities dusdanige randvoorwaarden te
formuleren, dat ook op de lange termijn duurzaamheidsdoelen
gehaald worden.

Duurzaamheidsvisie en beleid

Plannen 2020

Organisatieprofiel

Om de verbinding tussen beleid en de Rijksbrede inkoop te
versterken heeft het Rijk eind 2019 strategische klantenraden
ingericht. Hierin kunnen beleidsmedewerkers ambities voor de
inkoop formuleren die aansluiten op hun beleidsdoelen. Deze
ambities vormen vervolgens het uitgangspunt voor nieuwe
aanbestedingen. Zo kan het Rijk het goede voorbeeld geven, zoals
we hierboven zagen bij energie en catering.
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6. Over dit verslag

Samenvatting 2019

Het eerste duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsvisie en beleid

We gaan er vanuit dat ons duurzaamheidsverslag een groeimodel is, waarbij het
eerste duurzaamheidsverslag qua inhoud en vorm een eerste stap is op weg naar
een volwaardig(er) verslag. Het eerste verslag geldt als de fundering waarop de
toekomstige verslagen kunnen voortbouwen.

Organisatieprofiel

Dit gezamenlijke duurzaamheidsverslag van EZK en LNV is het eerste
duurzaamheidsverslag dat voor beide ministeries is opgesteld, en gaat over
kalenderjaar 2019.

Speerpunten
Over dit verslag
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Vaststellen van de inhoud

1.
2.
3.
4.

Kernthema: Klimaat en energie
Beknopt thema: Circulaire economie
Beknopt thema: Natuur & voedsel
Beknopt thema: Inkoopprocedures / MVI

Duurzaamheidsvisie en beleid

Het resultaat hiervan heeft geleid tot selectie en prioritering van de volgende thema’s:

Organisatieprofiel

We hebben in samenwerking met een aantal interne stakeholders binnen beide
concerns vastgesteld welke thema’s in ieder geval dienden terug te komen in het
verslag. Op basis van een lijst met duurzaamheidsthema’s is bij deze medewerkers
feedback opgehaald. Voor een aantal thema’s is in overleg met een aantal interne
stakeholders besproken in hoeverre het thema van belang is voor stakeholders en in
hoeverre EZK en LNV invloed hebben op het thema.

Speerpunten
Over dit verslag
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Betrekken van stakeholders

Duurzaamheidsvisie en beleid
Speerpunten

Voor volgende duurzaamheidsverslagen is het de bedoeling om externe stakeholders
ook actief te betrekken. Daarbij hebben we in samenspraak met een groep medewerkers
de volgende belangrijke stakeholdergroepen van EZK en LNV al geïdentificeerd: politieke
nationale en internationale besluitvormers en medeoverheden, eigen medewerkers,
burgers en bedrijven, de financiële sector, leveranciers, kennisinstituten en
belangenorganisaties en media. Er zijn veel verschillende manieren waarop er interactie
en samenwerking met deze stakeholdergroepen plaatsvindt, van onderzoeken naar
het kennisniveau en houding en gedrag van burgers als het gaat om duurzaamheid
en het beantwoorden van burgervragen, tot structurele overlegstructuren zoals de
Regionale Energiestrategieën, energieprojecten en het participatietraject rondom het
Klimaatakkoord.

Organisatieprofiel

Met het uitvragen van de thema’s bij een selectie van medewerkers en het voeren
van het gesprek over de belangrijke stakeholders hebben we een eerste stap gezet
in het betrekken van onze stakeholders bij het verslag. Ook de medewerkers die deel
uitmaken van de “Community bedrijfsvoering” hebben een actieve rol gespeeld bij
het verzamelen van de benodigde inhoud, in het bijzonder voor het thema ’klimaat en
energie’. Daarnaast hebben diverse andere medewerkers actief meegelezen.

In Hoofdstuk 5 van dit verslag komt voor diverse groepen stakeholders, zoals
bijvoorbeeld medewerkers, leveranciers en medeoverheden, al aan de orde wat hun rol
en belang is als het gaat om verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering.
Over dit verslag
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