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Programma en doelen



KlimaatakkoordAanpak 
stikstofproblematiek

Schone Lucht 
Akkoord

Inspectie SZW 
traject

Toelichting: Artikel 4.17 van 
het Arbobesluit stelt dat 

kankerverwekkende stoffen 
vervangen moeten worden 
“voor zover dit technisch 

uitvoerbaar is”. 

Klimaatneutrale en 
Circulaire Infra-
projecten (KCI):  

Materieeldeel van 
GWW & spoorsector

Schoon en Emissieloos Bouwen

Transitiepaden B&U

• Woningbouw
• Utiliteitsbouw
• Energie
• Industrie ntb

Transitiepaden GWW

• Weg, Dijk en Spoor
• Kustlijnzorg en 

vaargeulonderhoud

• Subsidieregeling SEB
• Transitiepaden NOx, CO2, fijnstof
• Toezicht en handhaving
• Kennisagenda
• Uitvoeringsagenda
• Borging emissiereductie

• Mobiele 
werktuigen

• Mobiliteit en 
binnenvaart

• Bouwsector

• Mobiele 
werktuigen

• Bouwlogistieke
voertuigen

SEB geeft invulling aan



Doelstellingen van de 
verschillende akkoorden

Gezondheid 
(PM en NOx)

Schone Lucht Akkoord 
(SLA)

Doelstelling t.a.v. Mobiele Werktuigen 
(en aan te vullen voor Mobiliteit en 

Binnenvaart): 
1. 75% minder gezondheidsschade in 

2030 t.o.v. 2016

2. Zo snel mogelijk uitfaseren werktuigen 
zonder roetfilter en een hoge 

stikstofuitstoot

Ambitie 
Klimaatneutrale en circulaire 

Infrastructuur-projecten
(Strategie KCI)

Klimaat 
(CO2(eq))

KlimaatakkoordAmbitie t.a.v. bouwsector
60%  stikstofreductie in de bouw 

t.o.v. 2018 t.b.v. vrijstelling 
bouwvergunning + wettelijke 

verplichting emissiereducerende
maatregelen 

Natuurherstel (NOx)
Aanpak stikstof

Schoon en Emissieloos Bouwen

Doelstelling t.a.v. Mobiele Werktuigen 
en Bouwlogistiek: 

Reductie van 0,4 Mton CO2-uitstoot t.o.v.
2019



Transitiepaden en ingroeipaden
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• De transitiepaden zijn uitdagend en haalbaar (opdrachtgevers 
en opdrachtnemers)

• Doelen stikstof, fijnstof en CO2 worden gehaald
• Eén systematiek voor alle transitiepaden
• Uitvoerbaar en begrijpelijk voor alle opdrachtgevers en 

opdrachtnemers
• Geen techniek-specifieke maatregelen/ eisen, maar gericht op 

reductiedoelen (emissieklassen)

Uitgangspunten



Convenant
Routekaart SEB

Transitiepaden

Kennis & 
uitvoeringsagenda

Toezicht en Handhaving

Monitoring

Indeling transitiepaden - modaliteiten

Weg, Dijk en Spoor

Kustlijnzorg & 
Vaargeulonderhoud

Woningbouw & 
Utiliteitsbouw

Energie

Mobiele Werktuigen 
Bouw (‘rijdend’)

Varend 
bouwmaterieel

Bouwlogistiek-
voertuigen 

bouwtransport
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• Een nationaal verplichtend minimumniveau voor de hele 
bouwsector, waarmee invulling wordt gegeven aan de 
verplichting in het Bbl om met adequate maatregelen de 
emissie van stikstof op de bouwplaats te reduceren. Hierbij 
wordt aangesloten Arbowetgeving i.c. 
dieselmotoremissies. 

• Een basisniveau met minimumeisen die in de contracten
van de publieke opdrachtgevers worden opgenomen.

• Een ambitieus niveau waarmee emissies verder worden
gereduceerd. Koplopers onder de opdrachtgevers dienen
deze eisen te vertalen in de contracten van de 
(koploper)projecten. 

• Per vermogensklasse en toegespitst op diversiteit 
materieel

• Stapsgewijs gaat lat omhoog– tot aan ZE

Systematiek ingroeipaden



Borging emissiereductie



Instrumenten (push & pull)
Klimaat Natuur

Omgevingswet – Besluit 
bouwwerken 

leefomgeving (BBL)

betreft alleen bouwwerken

Convenant
Routekaart SEB

Gezondheid

Transitiepaden

Subsidieregeling Schoon en 
Emissieloos Bouwmaterieel

(€270 mln)

Kennis- en Innovatieprogramma
(€50 mln)

Kennis & 
uitvoeringsagenda

Adequate 
maatregelen

Schoon en Emissieloos
aanbesteden door rijksdiensten

(€180 mln)

Toezicht en 
Handhaving

Monitoring
Ondersteuning

medeoverheden i.o.

Programma SEB

Pu
sh

 m
aa
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eg
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en
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ll 

m
aa

tr
eg

el
en

Gezamenlijke 
communicatiestrategie 
(markt en overheden)

Pilotprojecten
(€25 mln)



Borging emissiereductie
Doel: Het inrichten van een (juridisch) kader dat voldoende borgt dat de beoogde 
emissiereductie daadwerkelijk wordt behaald. 

• Het Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat een emissiereductieplicht, die zal ingaan met het inwerkingtreding 
van de Omgevingswet

• Op welke wijze effectief, uitvoerbaar, werkbaar en betaalbaar emissies kunnen worden gereduceerd wordt uitgewerkt in 
het traject van de Routekaart SEB

• Bij toepassing van de routekaart SEB, wordt voldaan aan de Bbl-verplichting

• De Bbl-verplichting leidt niet automatisch tot een verplichting tot het naleven van de routekaart

• Daarnaast is de Bbl-verplichting niet van toepassing op alle bouw- en sloopprojecten en wijst de Bbl specifiek op het 
reduceren van stikstofemissies

• Enkel uitgaan van de Bbl-verplichting is niet voldoende voor het behalen van de doelstellingen van SEB op het gebied van 
klimaat, gezondheid en natuur



Convenant
• Beoogde aanpak is het inrichten van een convenant SEB, om duidelijke en 

afdwingbare afspraken met partijen te maken over het toepassen van de 
routekaart

• Een convenant kan volledige scope van SEB borgen. En door het 
ondertekenen van het convenant verplicht een partij zich te houden aan de 
routekaart. 

Routekaart SEB

1. Volledige routekaart met 
achtergrond, context en 
uiteenzetting maatregelen

2. Convenant: Partijen 
ondertekenen afspraken (als 
uiteengezet in 1) 



Beoogde afspraken in convenant
• Afspraken over de uitvoeringsagenda
• Harde afspraken over minimumniveau ingroeipad in 

aanbestedingen
• Afspraken met koplopers over behalen ambitie koplopersniveau
• Afspraken over monitoring, toezicht en handhaving
• Afspraken over ondersteuning medeoverheden, marktpartijen
• Afspraken over ontwikkeling noodzakelijke kennis.



Aandachtsgebieden voor gemeenten



Aandachtsgebieden voor gemeente bij uitvoering 
routekaart SEB*

*Gebaseerd op uitvoering van minimumniveau

Rol gemeente Onderwerp Op welke manier raakt dit de gemeente? Werkzaamheden Type impact Toelichting
Beleidsmaker Besluitvorming Vaststellen convenant en onderdelen 

routekaart
Besluitvormingstraject Kennis/uren Nieuw beleid zal moeten worden vastgesteld door 

college en/of raad 

Eigenaar Eigen Wagenpark Van belang is dat de vloot van mobiele 
werktuigen en bouwlogistiek verduurzaamt in 
lijn met ingroeipaden

Vervanging 
conventioneel materieel

Kennis/financieel Meerkosten elektrisch materieel

Opdrachtgever Inkoop/aanbestedingen Van belang is dat duurzaamheidseisen en 
criteria worden verwerkt in 
aanbestedingsprocedures

Kennisontwikkeling en 
aanpassingen 
contracten

Kennis/proces Inkoop

Bevoegd 
gezag/Grondeigenaar

Gebiedsontwikkeling/private 
projecten

Van belang is dat duurzaamheidseisen en 
criteria worden verwerkt in 
vergunningverlening

Kennisontwikkeling en 
aanpassingen 
contracten

Kennis/proces Criteria/eisen vallen bijvoorbeeld binnen BLVC-
kader, WIOR-vergunning. Dit verschilt per 
gemeente. 

Beheerder openbare 
ruimte

Energievoorziening Gemeente kan een rol spelen in het tijdig 
afstemmen tussen stakeholders over 
energieaanbod en -vraag (fysiek en vermogen)

Kennisontwikkeling, 
stakeholdermanagemen
t

Kennis/proces Het is van belang dat de stroomvraag en het 
aanbod op elkaar aansluit; belangrijke elementen 
hierbij zijn de aanleg bouwstroom (netbeheerder), 
openbare stroompunten (in bezet van gemeente), 
multifunctionaliteit laadpalen (private partijen)

Toezichthouder Toezicht en handhaving Binnen het reguliere proces van toezicht en 
handhaving op de bouwplaats zal controle op 
emissie eisen moeten worden toegepast

Kennisontwikkeling Kennis/proces Binnen programma SEB wordt gewerkt aan een 
methodiek om toezicht en handhaving van 
emissies op een eenvoudige manier uit te voeren

Aan te vullen ?



Voorbeeld - verdere uitwerking van aandachtsgebied ‘Opdrachtgever’ bij 
uitvoering routekaart SEB


