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11. Sector- en keteninitiatieven 
 
11.1 Inventarisatie en deelname aan sector- en keteninitiatieven (1.D.1 / 2.D.1) 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van initiatieven die, direct of indirect, te maken hebben 
met CO2-reductie of een relatie hebben met onderwerpen als duurzaamheid, MVO, cradle to 
cradle, life cycle management, duurzaam aanbesteden, etc. die in belangrijke mate verband 
houden met de projectenportefeuille van RailTD. Tevens wordt weergegeven aan welke van 
deze initiatieven RailTD deelneemt. 
ProRail ProRail is de grondlegger van de CO2-prestatieladder. 

Sinds 16 maart 2011 is het beheer van de CO2prestatieladder en het handboek overgedragen aan SKAO (zie onderstaand).
ProRail staat zelf sinds januari 2015 op trede 5 van deze ladder.
ProRail neemt deel aan diverse initiatieven, zoals:

Samenwerkingsverband Circulair Spoor.
Duurzaam GWW.
Station scan Duurzaamheid: ProRail, NS Poort en 
W/E adviseurs hebben de Station scanDuurzaamheid ontwikkeld om de sterke en zwakke 
punten van een station op het gebied van duurzaamheid in kaart te brengen.
CO2 visie 2050.
ProRail heeft zich aangesloten bij The Green 
Quest, een initiatief van Het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio om milieuvriendelijke 
maatregelen te zoeken. Donderdag 26 mei 2016 is het startschot gegeven voor de samenwerking.

RailTD volgt de ontwikkeling op het gebied van 
duurzaamheid van ProRail.

SKAO
Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen 
beheert de CO2-Prestatieladder 
waarmee leveranciers worden 
beoordeeld op hun inspanningen om 
CO2-uitstoot te beperken.

RailTD neemt actief deel aan de CO2-prestatieladder 
door het behalen van niveau 5.
Doel:
- Bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.
- Fictieve korting bij aanbestedingen.

Railforum
Kennisnetwerk van bedrijven en 
organisaties die actief zijn in de 
brede railsector.

RailTD is op dit moment geen lid van Railforum. 
Aansluiting is op dit moment (nog) niet wenselijk.
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Nederland CO2 Neutraal
Werken aan CO2-reductie kan ook 
leuk zijn! Dat is de boodschap die de 
oprichters van het initiatief 
Nederland CO2 Neutraal haar 
deelnemers wil meegeven. Het doel 
achter het initiatief is het actief 
informeren en betrekken van 
bedrijven bij de verschillende 
mogelijkheden om CO2-reductie te 
bewerkstelligen. Dit wordt niet alleen 
gerealiseerd door het verstrekken 
van informatie, maar ook door het 
organiseren van bijeenkomsten.

RailTD neemt deel aan diverse
bijeenkomsten/seminars.

Duurzame leverancier
De Duurzame Leverancier is het 
platform voor organisaties die 
investeren in duurzaamheid. 
Het initiatief helpt leveranciers bij de 
opzet van een duurzame 
bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij 
het vinden van duurzame 
leveranciers.

RailTD is op dit moment geen lid van de Duurzame 
Leverancier.
Aansluiting is op dit moment (nog) niet wenselijk.

 
11.2 Sector-/keteninitiatief (2.D.2 / 3.D.1) 
van Nederland CO2 Neutraal. In 2017 wordt door RailTD verder invulling gegeven aan dit initiatief. 


