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Klimaatmonitor Waterschappen en de CO₂-emissie inventaris voor 
de CO₂-Prestatieladder 

 
Naar aanleiding van vragen vanuit verschillende waterschappen en overleg met SKAO wil de Unie 
van Waterschappen met dit bericht ingaan op enkele vermeende verschillen tussen de CO₂-
Prestatieladder (CO₂-PL) en Klimaatmonitor Waterschappen (Klimaatmonitor). 
 
Alvorens in de details te duiken is het goed om twee zaken te benadrukken: 
• De Klimaatmonitor en de CO₂-PL zijn complementair aan elkaar. De Klimaatmonitor als rapportage 

instrument en de CO₂-PL als CO₂ managementsysteem. Het is in ieders belang dat beide waar 
mogelijk op elkaar aansluiten. 

• De CO₂-PL schrijft wat betreft het opstellen van de CO₂-emissie-inventaris (is een CO₂-voetafdruk) 
niets voor: de methode is volledig gebaseerd en overgenomen van internationale normen en 
standaarden. De rekenregels komen uit de ISO14064-1 en de scope-indeling is gebaseerd op het 
Green House Gas protocol. 

 
Scope biogas 
De vraag die zich voor doet is tot welke scope het biogas dat de waterschappen zelf opwekken en 
inzetten, bijvoorbeeld in WKK’s, gerekend dient te worden. In de Klimaatmonitor wordt het nuttig 
toegepaste biogas en het afgefakkelde biogas als memo-item gerapporteerd en enkel de spui van 
biogas is een scope 1 emissiebron. Dit in tegenstelling tot enkele CO₂-emissie inventarissen die door 
waterschappen zijn opgesteld in het kader van de CO₂-PL. In deze inventarissen is het biogas dat is 
ingezet in de WKK’s en CV’s en is afgefakkeld in scope 1 als emissiebron opgenomen. 
 
Het GHG-protocol schrijft voor dat directe CO₂-
emissies afkomstig van de verbranding van biomassa 
niet in scope 1 opgenomen dienen te worden, maar 
apart hiervan gerapporteerd. Deze vorm wordt vaak 
memo-item genoemd. Biogas is een gasvormige 
brandstof uit biomassa geproduceerd1. 
De reden om de CO₂ die vrijkomt bij de inzet van biomassa niet als scope 1 emissie te rapporteren is 
het feit dat deze CO₂ van kort-cyclische aard is en niet van fossiele oorsprong. De spui van biogas 
wordt in de Klimaatmonitor wel als scope 1 opgenomen, omdat het hier een methaanemissie 
(uitgedrukt in CO₂-equivalenten) betreft en door de spui uit de kort-cyclische CO₂-kringloop gaat. 
Aangezien het een methaan emissie is, is het voor de CO₂-PL (nog) niet verplicht deze emissie in de 
CO₂-emissie-inventaris op te nemen. 

 

Groen gas 
In CO₂-emissie inventarissen die door waterschappen zijn opgesteld in het kader van de CO₂-PL zijn 
de effecten van groen gas niet juist opgenomen. 
Biogas kan door zuivering en droging op dezelfde kwaliteit als aardgas worden gebracht, dit product 
wordt dan aangeduid als groen gas. Het wordt op deze kwaliteit gebracht zodat het in het openbare 
net kan worden ingevoed en daarmee aan een derde worden geleverd. Normaliter vindt er geen inzet 
van groen gas door de waterschappen zelf plaats. 
In de situatie dat een waterschap biogas opwaardeert tot groen gas en dit wordt doorgeleverd, dan 
wordt het groen gas elders ingezet en is het dus geen emissiebron voor het waterschap. De CO₂ 
verbonden aan de energie die het waterschap ingezet heeft voor het opwaarderen van biogas naar 
groen gas, bijvoorbeeld de elektriciteit, wordt opgenomen in de CO₂-voetafdruk van het waterschap. 
Aangezien voor de productie van groen gas energie is gebruikt, is de CO₂-berekening en rapportage 
anders dan bij zelf opgewekte biogas. De inzet van groen gas dient de organisatie die het inzet als 
scope 1 emissie te rapporteren. De CO₂ die hier gerapporteerd wordt is afkomstig van de energie die 
is ingezet om het biogas op te waarderen naar groen gas. De CO₂ emissies tijdens de uiteindelijke 
verbranding van groen gas is nihil vanwege het kort-cyclische karakter van de koolstof in het groen 
gas.  

 
1 Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees parlement en de raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van 

energie uit hernieuwbare bronnen. 

The Greenhouse Gas Protocol (blz 25) 
Direct CO₂ emissions from the combustion 
of biomass shall not be included in scope 1 

but reported separately. 
Klik hier 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
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Teruglevering aan het net 
Een ander aspect is het in mindering brengen van 
CO₂-emissies vanwege de teruglevering van energie 
aan het net in CO₂-emissie-inventarissen i.h.k.v. de 
CO₂-PL. Bij de berekening van de CO₂-voetafdruk 
wordt de energie geproduceerd binnen de inrichting 
en teruggeleverd aan het net, conform het GHG 
Protocol (blz. 27) en ISO 14064-1, niet in mindering 
gebracht op de emissies ten gevolge van de ingekochte hoeveelheid. De hieraan verbonden CO₂-
emissie is immers vrijgekomen binnen de inrichting. Dit in tegenstelling tot de doorgeleverde energie 
aan derden, die enkel via de inrichting loopt vanwege de netaansluiting of de systeemgrens en niet 
gerelateerd is aan de activiteiten binnen de inrichting. 
 
Boundaries/organisatiegrenzen waterschappen 
Voor de Klimaatmonitor was tot op heden het monitoringsprotocol van MJA3 de rode draad in de 
rapportages. In de MJA3 werd gerapporteerd op het niveau van ‘inrichtingen’ of alle ‘inrichtingen 
binnen een concern’ in geval van een concernaanpak. Bij MJA3 worden sinds 2017 de zuiveringen, 
watersysteem en overige (zoals kantoren) in beschouwing genomen. Om eenduidigheid te bewaken 
werden overige zaken, zoals bijvoorbeeld de slibdrooginstallaties, buiten beschouwing gelaten. 
In andere rapportages en wetgeving zien we dat andere ‘organisatiegrenzen’ worden gehanteerd. De 
CO₂-PL rapporteert op organisatieniveau. Voor de CO₂-PL zijn er op hoofdlijnen twee methoden om 
de organisatiegrenzen te kunnen vaststellen: GHG Protocol Methode en de Laterale methode (zie 
Handboek CO₂-PL). De uiteindelijke organisatiegrens kan dus verschillen op basis van de 
gehanteerde methode.  
Het verschil in de organisatiegrens kan dus leiden tot een verschil in de gerapporteerde emissie-
bronnen en de omvang van deze bronnen. Het einde van de MJA3 is een natuurlijk moment om de 
organisatiegrenzen die voor de Klimaatmonitor gehanteerd worden aan te passen om verschillen met 
andere (CO₂-) managementsystemen of rapportages te minimaliseren. In dit kader is het ook 
wenselijk dat de waterschappen dezelfde methode hanteren voor het vaststellen van de organisatie-
grens t.b.v. de CO₂-PL. Geadviseerd wordt om dit te bespreken tijdens een bijeenkomst van de 
expertgroep Klimaatmonitor. 
 
‘Business Travel’ in de CO₂-voetafdruk 
Enkele waterschappen hebben in hun CO₂-emissie-inventaris i.h.k.v. de CO₂-PL ‘Business travel’ 
onder scope 2 gerapporteerd. Onder ‘Business travel’ vallen de emissiebronnen: zakelijk verkeer 
privéauto’s, woon-werkverkeer privéauto's, openbaar vervoer dienstreizen en zakelijke vliegreizen. 
Met ingang van Handboek 3.1 CO₂-PL (22 juni 2020) wordt voor de CO₂-emissie-inventaris de scope-
indeling van het GHG protocol aangehouden: scope 1 en 2 emissie + aanvullend business travel uit 
scope 3. Tot en met Handboek 3.0 rapporteerde de CO₂-PL business travel (uit scope 3) onder scope 
2. Met ingang van Handboek 3.1 is er dus geen verschil meer in de scope indeling voor CO₂-PL en de 
Klimaatmonitor. Bestaande verschillen zullen verdwijnen bij de actualisering en vanaf 22 december 
2020 kan enkel certificering CO₂-PL onder Handboek 3.1 plaatsvinden. 
 
Conclusie 
De CO₂-Prestatieladder vereist geen andere opzet van de CO₂-voetafdruk dan in de Klimaatmonitor 
Waterschappen wordt gehanteerd. Beide gaan uit van het GHG-protocol en ISO14064-1. Voor de 
CO₂-emissie-inventaris vereist voor de CO₂-PL kunnen dus de CO₂-emissiebronnen zoals 
opgenomen in de CO₂-voetafdruk van de Klimaatmonitor gebruikt worden. Wel moet rekening worden 
gehouden met mogelijke verschillen als gevolg van de keuze die gemaakt wordt voor de organisatie-
grenzen.  
 
SKAO en de Unie van Waterschappen werken continue samen aan een goede afstemming tussen de 
CO₂-Prestatieladder en de Klimaatmonitor Waterschappen. 
 
In de onderstaande bijlagen wordt meer in detail ingegaan op een aantal aspecten die los staan van 
de vergelijking Klimaatmonitor Waterschappen en de CO₂-emissie inventaris voor de CO₂-Prestatie-
ladder. Dit draagt bij aan het verkrijgen van een totaal beeld. 
 

 

ISO 14064-1 
Direct GHG emissions from electricity 

generated and exported or distributed by the 
organization may be reported separately, 

but shall not be deducted from the 
organization’s total direct GHG emissions. 
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Bijlage 1:  Hoe komt de bijdrage aan de energietransitie door groen gas levering tot 
uiting? 

De bijdrage aan de energietransitie die het waterschap heeft geleverd met de productie van 
het aan derden geleverde groen gas komt tot uiting als compensatie van de CO₂-voetafdruk. 
De CO₂-voetafdruk zelf verlaagt niet, maar voor het bereiken van klimaatneutraliteit wordt de 
voetafdruk gecompenseerd met onder andere de reductie die door groen gas behaald wordt. 
Overigens moet de definitie van klimaatneutraliteit en de rekenregels hieromtrent nog 
uitgewerkt worden. 
Ook draagt het opgewekte biogas dat ingezet is voor de productie van groen gas bij aan de 
energieneutraliteit doelstelling van het waterschap. Dat van dit biogas groen gas gemaakt 
wordt en aan derden wordt geleverd, doet daar niets aan af. 
 
 
Bijlage 2:  Overige broeikasgassen RWZI’s 

In de Klimaatmonitor Waterschappen worden de overige broeikasgasemissies, zoals 
bijvoorbeeld methaan en lachgas vanuit RWZI’s, op dit moment nog niet in de CO₂-
voetafdruk opgenomen. 
De reden hiervoor was dat de modellen waarmee de omvang van deze emissies werden 
vastgesteld, sterk ter discussie stonden. Hier is onlangs verandering in gekomen, zie 
paragraaf 3.3 van de Klimaatmonitor Waterschappen, verslagjaar 2019. In 2021 zal de Unie 
van Waterschappen werken aan strategie rondom klimaatneutraliteit om op termijn een 
bestuurlijk besluit te nemen welke emissiebronnen, zoals overige broeikasgasemissies, zij 
tot de CO₂-voetafdruk van de waterschappen rekent en hierover in de Klimaatmonitor 
Waterschappen rapporteert. 
 


