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CO2-Prestatieladder 
Invalshoek D: Participatie 

  
Het Ministerie van BZK en de bijbehorende uitvoeringsdiensten of de shared service 
organisaties (SSO’s) staat door haar beleids- en uitvoeringstaken vaak midden in 
de sector of keten. 
 
Zo maakt het Ministerie onder andere beleid voor de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving in de directie Bouwen & Energie, het inrichten van de fysieke 
leefomgeving in de directie Ruimtelijke Ordening, en stelt zijn de kaders voor de 
wijze waarop de bedrijfsvoering van de overheid wordt georganiseerd, inclusief de 
verduurzaming hiervan.  
 
Tegelijkertijd hebben het Rijksvastgoedbedrijf en de SSO’s de taak om de rijk 
bedrijfsvoering uit te voeren en hierin de kans en ook de taak om het goede 
voorbeeld te geven en verschil te maken bijvoorbeeld door met impact in te kopen.  
 
Deelname of het initiëren van samenwerking, verandering en kennisdeling in de 
keten en of sector zit daarmee in de primaire taak van het ministerie. Het is 
daarmee onmogelijk om een uitputtende lijst te maken van al onze initiatieven. 
Hieronder staat een kleine lijst ter illustratie, waarbij we de beleidstaken niet 
opnieuw zullen noemen.  
 
De Community of Practise CO2 prestatieladder  
Introductiepagina - CoP CO2-Prestatieladder (samenwerkruimten.nl) 
DGOO, Ivo Bonajo heeft opdracht gegeven aan PIANO om een CoP op te richten 
waarin medewerkers van alle ministeries maandelijks kennis en ervaringen 
uitwisselen om de CO2 prestatieladder te implementeren. Het Programma is van 
en voor de leden, die daarin elk hun bijdragen leveren. De CoP is gestart op 1 maart 
2021. 
 
Energie Rijk Den Haag (ERDH). Home | Energierijk Den Haag 
EnergieRijk Den Haag is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Den Haag en provincie Zuid-
Holland. Dit is de eerste concrete gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie 
door drie bestuurslagen in samenwerking met diverse andere (semi-) overheden 
zoals de SER, de Politie, de Raad voor de Rechtspraak, Unie van Waterschappen, 
Bank Nederlandse Gemeenten, diverse Hoge Colleges van Staat en de private 
partijen BAM, Facilicom Groep en Safire. De partners van EnergieRijk Den Haag 
willen graag vooruit lopen op deze doelstelling en 30 overheidsgebouwen in een 
straal van één vierkante kilometer rondom station Den Haag Centraal zo 
verduurzamen, dat de gebouwen in 2040 klimaatneutraal zijn. Het gaat onder meer 
om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van 
Financiën, het Provinciehuis en het Stadhuis van Den Haag. 

https://www.samenwerkruimten.nl/teamsites/copco2prestatieladder/Default.aspx
https://www.energierijkdenhaag.nl/
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Dutch sustainable mobility pledge (Doe mee - Anders Reizen) 
Op 1 oktober 2019 hebben BZK, EZK en IenW, mede namens alle ministeries, de 
Dutch sustainable mobility pledge van Anders reizen ondertekend. BZK is hierin een 
actieve partner en (zoals in onze doelstellingen te zien) implementeert actief de 
verduurzamings afspraken voor mobiliteit.   
 
Denk Doe Duurzaam Home | Denk Doe Duurzaam 
Denk Doe Duurzaam, geïnitieerd door DGOO van BZK laat zien hoe onderdelen 
van het rijk via hun eigen bedrijfsvoering en inkoop bijdragen aan een duurzamer, 
socialer en innovatiever Nederland. 
 
OER (opwekken Energie op Rijksgronden) Home | Hernieuwbare energie op 
Rijksgrond 
Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland werken sinds eind 2018 in opdracht van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat samen in het programma OER. In dit programma 
wordt ervaring opgedaan met het actief aan derden ter beschikking stellen van 
rijksgrond voor het opwekken van hernieuwbare energie. Het is de bedoeling met 
deze opgedane ervaring rijksgrond grootschalig in te zetten voor het opwekken 
van zonne- en windenergie.  
 
  

  

https://www.andersreizen.nu/doe-mee/
https://www.denkdoeduurzaam.nl/
https://www.energieoprijksgrond.nl/
https://www.energieoprijksgrond.nl/

