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Totaal effect in 2025

% reductie in 2025 kton reductie in 2025 kleur totaal
EU en Rijksbeleid met regionale doorwerking 9,5% 418,26 #2E2C7F 9,5%
Onderdeel van beleid - gemeenten & MRDH 4,6% 203,53 #FFB700 4,6%
Nog geen onderdeel van beleid - gemeenten 1,7% 76,77
Geen bestuurlijk draagvlak - gemeenten 1,0% 45,59
Restopgave 13,1% 935,94 #FFFFFF 15,9%

kton CO2

14,1% CO2 reductie in 2025 621,80
opgave CO2 reductie 1322,95

In deze figuur is de procentuele CO2 reductie in 
2025 ten opzichte van 2015 weergegeven. Deze 
reductie wordt deels gerealiseerd door EU en 
Rijksbeleid en deels door gemeentelijke en 
regionale maatregelen. De ambitie is om in 2025 
30% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 
2015.

Reductie CO2, Fijnstof, Stikstof totaal

% reductie
Percentage besparing CO2 14,1% % reductie in 2025 t.o.v. 2015
Percentage besparing fijnstof 3,4% % reductie in 2025 t.o.v. 2025 zonder maatregelen
Percentage besparing stikstof 2,4% % reductie in 2025 t.o.v. 2025 zonder maatregelen

ton reductie Eenheid Toelichting

Besparing CO2 621,80 kton Dit betreft de reductie in 2025 t.o.v. 2015 in kton CO2.
Besparing fijnstof 5,31 ton Dit betreft de reductie in 2025 t.o.v. de situatie zonder maatregelen in tonnen fijnstof.
Besparing stikstof 285,52 ton Dit betreft de reductie in 2025 t.o.v. 2025 zonder maatregelen in tonnen stikstof.

Trias mobilica

Percentage Kleurcode
Verminderen 19% #16A29D
Veranderen 28% #094947
Verschonen 53% #FFB700

De CO2 uitstoot van mobiliteit kan worden 
verminderd door verkeer te verminderen, van 
vervoerswijzen te veranderen of voertuigen te 
verschonen. Dit zijn de drie pijlers van de Trias 
Mobilica. In deze figuur is weergegeven hoe de 
effecten van de maatregelen die onderdeel van 
het beleid zijn, verdeeld zijn tussen deze drie 
vormen van emissiereductie.

Resultaten per thema - ingeklapt [alles in kton CO2] kleur status van beleid

#04390B Onderdeel van beleid gemeenten & MRDH
onderdeel van beleid Geen onderdeel van het beleid Geen draagvlak/geen informatie #FFD09E Nog geen onderdeel van beleid gemeenten
verminderen veranderen verschonen verminderen veranderen verschonen verminderen veranderen verschonen Toelichting #EF7D00 Geen bestuurlijk draagvlak gemeenten

Duurzaam inkopen 0 0 71,91708071 0 0 11,39654475 0 0 0 Deze categorie omvat maatregelen die betrekking hebben op de verduurzaming van de inkoop door regionale overheden.
Elektrisch vervoer en beprijzing 0 0 0 5,814723832 0 22,20174263 32,78955007 0 4,827308577 Deze categorie omvat maatregelen die betrekking hebben op elektrificatie en beprijzing van vervoer. Onder deze categorie valt ook het realiseren van laadinfrastructuur. De aanleg van laadinfrastructuur is een zeer belangrijke flankerende maatregel voor de maatregelen die Rijk en EU nemen om elektrisch vervoer te stimuleren. Er wordt geen afzonderlijk COkton CO2 label voor X-as

Verduurzaming logistiek 14,87579578 0 53,48572432 0 0 18,0040565 0 0 3,889275492 Deze categorie omvat maatregelen die betrekking hebben op de verduurzaming van de logistiek.
Werkgebonden mobiliteit 0 14,80389977 0,406367874 0 8,443047526 0,01146459 0 0,759975382 0 Deze categorie omvat maatregelen die betrekking hebben op de verduurzaming van werkgebonden mobiliteit.
Fiets, OV en innovatieve mobiliteit 0 49,72478739 2,056118008 0 1,224588881 0,371632353 0 0,004078843 0 Deze categorie omvat maatregelen die betrekking hebben op het stimuleren van fiets-, OV- en innovatieve mobiliteit.
Parkeer-, ruimtelijk en overig beleid 31,73265313 4,159113717 0 10,33128078 1,228814172 0 4,056710392 0,963780287 0 Deze categorie omvat maatregelen die betrekking hebben op parkeren, ruimtelijke ordening en overige maatregelen die niet in de andere thema's kunnen worden ondergebracht.

 

Resultaten per thema - uitgeklapt [alles in kton CO2]

onderdeel van beleid Geen onderdeel van het beleid Geen draagvlak/geen informatie
Nummer MRDH/gemeente Maatregel Categorie Drie regels toelichtingverminderen veranderen verschonen verminderen veranderen verschonen verminderen veranderen verschonen Aantal gemeentenTrias mobilica
A6 gemeente ZE doelgroepenvervoer Duurzaam inkopenHet doelgroepenvervoer is per 2030 100% zero-emissie met een tussendoel in 2025 van 55% zero-emissie. In de transitieperiode wordt minimaal groen gas uitgevraagd en gemeenten nemen minimumeisen op bij de eerst-volgende aanbesteding van concessies.0 0 4,356704956 0 0 0,340771093 0 0 0 17 verschonen
A7 gemeente ZE groen onderhoud Duurzaam inkopenHet groenonderhoud is per 2030 100% zero-emissie met een tussendoel in 2025 van 50% zero-emissie. Gemeenten nemen minimumeisen op bij de aanbesteding van onderhoudscontracten.0 0 0,016456128 0 0 0,001111197 0 0 0 12 verschonen
A8 gemeente ZE bestratings- en rioleringswerkzaamhedenDuurzaam inkopenDe bestratings- en rioleringswerkzaamheden zijn per 2030 100% zero-emissie met een tussendoel in 2025 van 50% zero emissie. Gemeenten nemen minimumeisen op bij de aanbesteding van onderhoudscontracten.0 0 0,472410574 0 0 1,294916472 0 0 0 8 verschonen
A9 gemeente ZE eigen wagenpark Duurzaam inkopenHet eigen wagenpark van gemeenten c.q. geleast materieel is per 2025 100% zero-emissie.0 0 13,60215178 0 0 0,620998131 0 0 0 17 verschonen
A10 gemeente ZE zakelijk verkeer gemeentenWerkgebonden mobiliteitAlle zakelijk verkeer van gemeenten is per 2025 100% zero-emissie.0 0 0,406367874 0 0 0,01146459 0 0 0 9 verschonen

A11 gemeente Mobiliteitsplan gemeentenWerkgebonden mobiliteitGemeenten stellen een mobiliteitsplan op met als doelstelling 30% minder CO0 5,957450364 0 0 4,216455086 0 0 0,192406596 0 9 veranderen

B4 gemeente Metropolitane fietsroutesFiets, OV en innovatieve mobiliteitGemeenten leggen metropolitane fietsroutes aan.0 1,830875579 0 0 0,032688265 0 0 0 0 20 veranderen
B5 gemeente Nieuwe vervoerconceptenFiets, OV en innovatieve mobiliteitGemeenten gaan aan de slag met een pilot met nieuwe vervoerconcepten (zoals automatisch vervoer, Mobility as a Service, deelmobiliteit en truck platooning in het goederenvervoer). Bij gebleken succes worden de pilots regionaal opgeschaald.0 0 2,056118008 0 0 0,371632353 0 0 0 15 verschonen
B6 gemeente Gedifferentieerde parkeertarievenElektrisch vervoer en beprijzingOpstellen van een plan om regiobreed gedifferentieerde parkeertarieven in te voeren op basis van de milieucategorie van voertuigen.0 0 0 0 0 2,360026189 0 0 4,827308577 0 verschonen
B7 gemeente Logistiek makelaar Verduurzaming logistiekVersterkte inzet van de logistiek makelaar. Er worden extra makelaars ingezet om bedrijven te ondersteunen bij het maken van slimme logistieke keuzes, gericht op het verminderen van verkeers- en vervoersbewegingen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 verminderen

B8 gemeente Laadinfrastructuur en maatregelen elektrische auto'sElektrisch vervoer en beprijzingUitbreiden laadinfrastructuur voor elektrische auto’s (laadinfrastructuur in lijn brengen met groei-ambitie elektrisch rijden). Gemeenten werken daarvoor plannen uit voor een wijkgerichte aanpak elektrisch rijden. De aanleg van laadinfrastructuur is een zeer belangrijke flankerende maatregel voor de maatregelen die Rijk en EU nemen om elektrisch vervoer te stimuleren. Er wordt geen afzonderlijk CO0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 verschonen

B9 gemeente Regionale tariefstelling laadinfrastructuurElektrisch vervoer en beprijzingDe gemeenten onderzoeken een regionale tariefstelling voor het gebruik van laadinfrastructuur.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 verschonen
B10 gemeente Laadinfrastructuur bij VVE'sElektrisch vervoer en beprijzingGemeenten voeren  een EV-ready eis in via de parkeernorm bij nieuwbouw en stimuleren de realisatie van laadpalen bij VVE’s.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 verschonen

B11 gemeente Werkgeversaanpak Werkgebonden mobiliteitGemeenten maken afspraken met de 10 grootste werkgevers per gemeente gericht op CO0 8,84644941 0 0 4,226592439 0 0 0,567568787 0 11 veranderen

B12 gemeente Lagere parkeernormen Parkeer-, ruimtelijk en overig beleidGemeenten hanteren een lagere parkeernorm bij nieuwbouw en stellen hiervoor een plan op.30,79361554 0 0 4,522019239 0 0 1,667511598 0 0 11 verminderen
B13 gemeente Betaald parkeren in centraParkeer-, ruimtelijk en overig beleidIn de centra van gemeenten wordt/is betaald parkeren ingevoerd.0,939037592 0 0 1,686884272 0 0 2,389198794 0 0 8 verminderen
B14 gemeente Autoparkeerplekken bij OV-stationsFiets, OV en innovatieve mobiliteitRealisatie van 800 P&R-plekken (met 80% bezetting) in 2025.0 0,013667673 0 0 0,007117335 0 0 0,004078843 0 15 veranderen
B15 gemeente Scholenaanpak Fiets, OV en innovatieve mobiliteitAanpak om bij scholen in de metropoolregio 10% van de ritten naar school uit de auto en met de fiets of per voet te realiseren.0 0,380801738 0 0 0,0755559 0 0 0 0 18 veranderen
B16 gemeente ZE-zones stadslogistiek Verduurzaming logistiekInstellen van ZE-zones voor stadslogistiek in 2025. Deze maatregel is een invulling van de door 22 regiogemeenten ondertekende Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.0 0 53,38142782 0 0 18,0040565 0 0 3,889275492 6 verschonen
B17 gemeente Logistieke hubs Verduurzaming logistiekLogistieke hubs realiseren (parallel aan het instellen van ZE-zones).14,87579578 0 0 0 0 0 0 0 0 6 verminderen
B18 gemeente Talking traffic Fiets, OV en innovatieve mobiliteitGemeenten passen Talking Traffic en slimme verkeerslichten toe. Mogelijke doelen: beter rijgedrag en minder uitstoot, minder zoekverkeer naar parkeerplaatsen, mogelijke prioritering voor gewenste doelgroepen, verkorting rittijd OV-voertuigen, fietsvriendelijke regelingen op hoofdfietsroutes en een betere detectie van fietsers.0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 verminderen
B19 gemeente Wagenpark adviseur Verduurzaming logistiekDe gemeente schakelt een wagenparkadviseur om bedrijven te benaderen. De wagenparkadviseur adviseert de bedrijven over de aanschaf van schone voertuigen voor in het wagenpark. De wagenparkadviseur werkt samen met de Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden.0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 verschonen
C1 gemeente Pilots innovatieve beprijzingElektrisch vervoer en beprijzingSelecteren en voorbereiden van enkele kansrijke pilots (met een breed regionaal draagvlak) voor innovatieve vormen van beprijzing van het wegverkeer (aanvullend op de rijksmaatregelen voor beprijzing goederenvervoer).0 0 0 5,814723832 0 0 32,78955007 0 0 0 verminderen
D3 gemeente Richtlijn bouwen bij OV-locatiesParkeer-, ruimtelijk en overig beleidRichtlijn voor toekomstige ontwikkelingen voor ‘bouwen bij OV-locaties’ in de gemeente. 0 3,736232389 0 0 1,013953922 0 0 0,930570548 0 12 veranderen
D4 gemeente Modal shift korte rittenFiets, OV en innovatieve mobiliteitPlannen om in verkeerscirculatie fiets en OV voorrang te geven boven de auto. Doel: 10% modal shift op korte ritten < 15 km. 0 32,87738933 0 0 1,10922738 0 0 0 0 17 veranderen
D5 gemeente Straat van de ToekomstParkeer-, ruimtelijk en overig beleidHet herontwerpen van een straat samen met bewoners om nieuwe ontwikkelingen mee te nemen, zoals autodelen, elektrisch rijden, waterberging, fiets parkeren, ruimte voor spelen, meer groen. 0 0,422881328 0 0 0,214860249 0 0 0,033209739 0 11 veranderen
NMG1 gemeente Weren van vuile scootersElektrisch vervoer en beprijzingHet weren van alle scooters & bromfietsen die niet zero-emissie zijn uit de bebouwde kom.0 0 0 0 0 19,84171645 0 0 0 0 verschonen
NMG2 gemeente Snelheidsverlaging op snelwegen naar 80 km/hParkeer-, ruimtelijk en overig beleidHet verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen in de MRDH van 100 km/h naar 80 km/h.0 0 0 4,122377265 0 0 0 0 0 0 verminderen
NMG3 gemeente ZE materieel bouw Duurzaam inkopenExtra maatregelen gericht op bouwlogistiek leiden tot een 5% besparing van emissies van de mobiele werktuigen in de bouw.0 0 0 0 0 9,138747855 0 0 0 0 verschonen
A1 MRDH ZE bussen Duurzaam inkopenAlle bussen zijn per 2030 100% zero-emissie met een tussendoel in 2025 van 55% zero-emissie.0 0 14,85772021 0 0 0 0 0 0 MRDH verschonen
A2 MRDH Zonnepanelen HTM/RET - stations en remisesDuurzaam inkopenZonnepanelen op metro- en lightrailstations en remises. Stroom wordt direct gebruikt in HTM-RET grid.0 0 0,090464 0 0 0 0 0 0 MRDH verschonen
A3 MRDH Zonnepanelen HTM/RET - naastgelegen partijenDuurzaam inkopenZonnepanelen van naastgelegen partijen op HTM/RET grid.0 0 0,35466 0 0 0 0 0 0 MRDH verschonen
A4 MRDH Donkergroene stroom RET en HTMDuurzaam inkopenTram-/metro-systemen van de RET en HTM schakelen voor 2025 over van lichtgroene stroom naar donkergroene stroom.0 0 37,11247659 0 0 0 0 0 0 MRDH verschonen
A5 MRDH Pilot waterstofbussen regionaal OVVervalt - valt onder A1In 2025 fungeert er minimaal één pilot met waterstofbussen in het regionaal OV.0 0 0 0 0 0 0 0 0 MRDH verschonen
B1 MRDH Verhogen capaciteit en frequentie tram- en lightrailVervalt - valt onder C0De capaciteit en frequentie van tram- en lightrailverbindingen wordt verhoogd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MRDH veranderen
B2 MRDH Duurzaam PV over waterDuurzaam inkopenPersonenvervoer over water in zero-emissie boten.0 0 1,054036464 0 0 0 0 0 0 MRDH verschonen
B3 MRDH Upgrade busverbindingen naar HOV/R-netVervalt - valt onder C0Verschillende verbindingen worden opgewaardeerd naar HOV/R-net. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MRDH veranderen
C0 MRDH Gebiedsprogramma MoVe (B1, B3, C2, C3, C4 en C5)Fiets, OV en innovatieve mobiliteitVerschillende OV-maatregelen uit Gebiedsprogramma MoVe.0 14,50724637 0 0 0 0 0 0 0 MRDH veranderen
C2 MRDH Verdubbeling Oude lijn Vervalt - valt onder C0Vier grotere inframaatregelen op de spoorlijn Leiden-Dordrecht rond 2030.0 0 0 0 0 0 0 0 0 MRDH veranderen
C3 MRDH No regret-pakket CID/BinckhorstVervalt - valt onder C0Aanleg van een vrije OV-baan en fietsroutes.0 0 0 0 0 0 0 0 0 MRDH veranderen
C4 MRDH MIRT-verkenning oeververbinding RotterdamVervalt - valt onder C0MIRT-verkenning oeververbinding Rotterdam0 0 0 0 0 0 0 0 0 MRDH veranderen
C5 MRDH Verkenning CID Binckhorst lange termijnVervalt - valt onder C0Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar een hoogwaardige OV-verbinding CID Binckhorst.0 0 0 0 0 0 0 0 0 MRDH veranderen
D1 MRDH Mobiliteitstransitie Zuidelijke RandstadFiets, OV en innovatieve mobiliteitUitvoeren van een onderzoek naar de ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitssysteem in relatie tot de verstedelijkingsopgave. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MRDH veranderen
D2 MRDH Opwaardering OV-knooppuntenFiets, OV en innovatieve mobiliteitProgramma om fietsparkeren nabij OV-knooppunten en HOV-haltes uit te breiden en OV-knooppunten op te waarderen.0 0 0 0 0 0 0 0 0 MRDH veranderen
NMR1 MRDH MaaS-pilot Rotterdam The Hague AirportFiets, OV en innovatieve mobiliteitEr wordt een pilot uitgevoerd met MaaS bij Rotterdam The Hague Airport, waarbij wordt ingezet op het vervangen van (fossiele) autoritten door zero-emissie vervoer.0 0,114806691 0 0 0 0 0 0 0 MRDH veranderen
NMR2 MRDH Connect Transport CorridorVerduurzaming logistiekDoor de inzet van iVRI’s in het Westland en Oostland wordt vaker prioriteit gegeven aan vrachtverkeer bij kruispunten. Hierdoor stroomt het vrachtverkeer beter door en dat leidt tot brandstofbesparing.0 0 0,1042965 0 0 0 0 0 0 MRDH verschonen

Uitleg bij sheet

Hier staan alle resultaten zoals op de webpagina moeten worden weergegeven.
Door op het tabblad 'status maatregelen per gemeente' de kleuren aan te passen kan de informatie op dit dashboard worden 
geupdatet



Deze categorie omvat maatregelen die betrekking hebben op de verduurzaming van de inkoop door regionale overheden.

Deze categorie omvat maatregelen die betrekking hebben op de verduurzaming van werkgebonden mobiliteit.
Deze categorie omvat maatregelen die betrekking hebben op het stimuleren van fiets-, OV- en innovatieve mobiliteit.
Deze categorie omvat maatregelen die betrekking hebben op parkeren, ruimtelijke ordening en overige maatregelen die niet in de andere thema's kunnen worden ondergebracht.


