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Middelburg, 12 december 2019 
 
Beste relatie,  
 
Het klimaat verandert. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt en fossiele grondstoffen worden schaars. 
Daarom is op de klimaattop van Parijs afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. De gemaakte 
afspraken zijn voor Nederland vertaald naar concrete doelstellingen (49% minder CO2-uitstoot in 2030 en 
95% in 2050). De Provincie Zeeland neemt samen met haar partners de verantwoordelijkheid om het 
Zeeuwse deel van de klimaatopgave te realiseren. Dat doen we op verschillende manieren.  
 
Zo zetten we onder andere in op het verduurzamen van onze eigen (vaar)weginfrastructuur. In dat 
verband hebben we in 2017 op landelijk niveau samen met andere opdrachtgevers en opdrachtnemers in 
de GWW-sector afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. De 
doelstelling daarvan luidt dat duurzaamheid in 2020 integraal onderdeel is van alle GWW-projecten. Om 
dit te realiseren is onder andere de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Deze kent een aantal 
instrumenten die gebruikt kunnen worden om duurzaamheid een plaats te geven in de projecten. Eén van 
die instrumenten is de CO2-prestatieladder.  
 
De CO2-prestatieladder is ontwikkeld om opdrachtgevers en opdrachtnemers te helpen bij het inzichtelijk 
maken en reduceren van hun CO2-uitstoot. Dit gebeurt onder andere door de inspanningen van de 
opdrachtnemer voor CO2-reductie te belonen in het kader van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). 
 
De Provincie Zeeland gaat de CO2-prestatieladder vanaf 1 januari 2020 toepassen in haar bestekken. 
Wij starten bij de opdrachten die de afdeling Infrastructuur & Vastgoed aanbesteed. Als dit goed verloopt 
dan zullen wij dit vervolgens ook opnemen in rest van de opdrachten die de Provincie in de markt zet.  
 
Bij het bepalen van de wijze waarop wij de CO2-prestatieladdder toepassen is aansluiting gezocht bij het 
waterschap Scheldestromen. Die past reeds vanaf 2018 de CO2-prestatieladdder toe in haar bestekken. 
Wij hebben hier voor gekozen omdat de uitvraag van de CO2-prestatieladder op die manier op een meer 
uniforme wijze plaatsvindt.   

In het kort betekent dit voor u als opdrachtnemer het volgende: 
 De CO2-prestatieladder wordt met ingang van 1 januari 2020 als BKPV-criterium opgenomen in 

de bestekken die een doorlooptijd (inclusief onderhoudstermijn) hebben van minimaal 6 
maanden. Daarbij wordt per opdracht beoordeeld worden of de opdracht zich op grond van de 
inhoud ervan goed leent voor het toepassen van de CO2-prestatieladder.  

 De CO2-prestatieladder wordt als gunningcriterium gehanteerd. Dat gebeurt aan de hand van het 
toekennen van een fictieve korting voor de verschillende treden van de ladder. Om in aanmerking 
te komen voor deze korting dient u, als u zich nog niet heeft gecertificeerd, aan te geven dat u 
zich gaat certificeren voor een bepaalde trede van de CO2-prestatieladder of specifiek voor het 
betreffende project aan te geven op welk ambitieniveau u de opdracht wenst uit te voeren.  

 De trede op de CO2-prestatieladder waarvoor u zich heeft gecertificeerd of voornemens bent te 
certificeren, dan wel het niveau waarop u aangeeft het project uit te voeren, bepaalt de hoogte 
van de fictieve korting waarvoor u in aanmerking komt bij de aanbesteding.  

 Bij het bepalen van de fictieve korting wordt onderscheid gemaakt tussen de treden 1 t/m 3. De 
fictieve korting bij de treden 4 en 5 is dezelfde als bij trede 3. De hoogte van de 
kortingspercentages die worden gehanteerd zijn niet per definitie altijd hetzelfde. Dat is o.a. 
afhankelijk van eventuele andere BKPV-criteria die in het bestek zijn opgenomen. 

*CONCEPT* 
 

 



 

 
Behoort bij brief d.d.  met ons kenmerk: 19434796. 
 

2 

 
 

 De opdrachtnemer toont na afronding van het project aan dat men aan het bij inschrijving 
aangegeven ambitieniveau heeft voldaan. Dat kan met overleggen van een certificaat of een 
verklaring die specifiek voor het betreffende project is afgegeven. Als dit niet overeenkomt dan 
zal een korting worden opgelegd. De hoogte daarvan is gerelateerd aan de fictieve korting zoals 
die bij inschrijving is behaald. 

 Om in het bezit te komen van een certificaat en dit vervolgens ook te behouden dient inspanning 
geleverd te worden. Het gaat daarbij om inzet in tijd en in geld. Er dient eenmalig geïnvesteerd te 
worden in het behalen van een certificaat. Vervolgens vraagt ook het handhaven van het 
gecertificeerde niveau structureel inzet.   

Wij kiezen er op dit moment bewust voor om geen onderscheid te maken tussen de treden 3 t/m 5. Wij 
willen op deze manier opdrachtnemers die nog niet bekend zijn met het instrument en zich nog niet 
hebben gecertificeerd laten wennen aan het toepassen hiervan. Zie de bijlage voor een rekenvoorbeeld. 
 
De komende periode gaat het Waterschap het toepassen van de CO2-prestatieladder evalueren. 
Mogelijk dat op grond daarvan de huidige opzet wijzigt. Zoals hiervoor aangegeven hebben het 
waterschap en de Provincie namelijk besloten om het toepassen van de CO2-prestatieladder op 
eenzelfde manier vorm te geven. Als hierin zaken wijzigen, zult u daarvan op de hoogte gebracht  
worden.  
 
Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder verwijzen wij u naar de website SKAO. Daar vindt u 
onder andere het document ‘hoe maak je gebruik van de CO2-prestatieladder, een praktische gids voor 
bedrijven’. Daarin staat handige informatie over het instrument CO2-prestatieladder. Ook op de website 
van duurzaamgww kunt u informatie vinden over de CO2-presatieladder.   

Als u vragen heeft over het voorgaande dan kunt u contact opnemen met de heer J.J.G. Steenbakker van 
de afdeling Infrastructuur & Vastgoed (telefoon 06-21124882 en e-mail jjg.steenbakker@zeeland.nl).  

Met vriendelijke groet, 

 
ir. C.A.J. Verhoeve MPM, Afdelingsmanager Infrastructuur & Vastgoed 
 
 

http://www.skao.nl/
http://www.duurzaamgww.nl/
mailto:jjg.steenbakker@zeeland.nl


Bijlage 1 Rekenvoorbeeld 
 
 
Fictief project. 
 
Inschrijfprijs project X: € 1.000.000 
 

Trede CO2- Fictieve Fictieve 
prestatieladder1 Korting (%)2 Korting (€)3 

1 1 10.000 

2 3 30.000 

3 5 50.000 

4 5 50.000 

5 5 50.000 

 
 
Alleen onderscheidend vermogen voor de treden 1 t/m 3 (percentages oplopend van 1 tot 5). 
Certificering voor de treden 4 en 5 levert geen extra fictieve korting op boven trede 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1: Trede op CO2-prestatieladder waarvoor inschrijver zich heeft gecertificeerd of het ambitieniveau 
waarvoor hij heeft aangegeven het project uit te voeren. 
2: Percentages zijn fictief. Kan bij concrete projecten afwijken. 
3: Bedrag aan korting dat fictief in mindering wordt gebracht op de inschrijfprijs.  
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