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Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen.
Dat is waar we voor staan

Daarom ondernemen wij fossielvrij, circulair en groen. Voor en door iedereen. Zo leveren wij onze bijdrage aan het Parijs-akkoord, het VN Verdrag Handicap 
én dragen we significant bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals.

Ambities van NS om duurzaam te ondernemen

Dit doen we al…

5 werkervaringsplaatsen voor 

NS is koploper op het gebied van duurzame mobiliteit en wil dit blijven. Daarnaast willen we een duurzaam bedrijf zijn. 
Duurzaam en drempelloos ondernemen is een ‘prestatiegebied’ in onze HRN-concessie. NS heeft verschillende (green) deals ondertekend en er is wetgeving 

(zoals de klimaatwet) die we volgen.

Fossielvrij ondernemen Circulair ondernemen Groen ondernemen Door iedereen

We besparen zoveel mogelijk energie

We zetten onze gronden en gebouwen 
maximaal in voor duurzame opwek

We kopen 100% duurzame energie in, 
zonder fossiele back-up.

We gebruiken zo min mogelijk nieuwe 
grondstoffen

We zorgen voor meer en gevarieerde 
natuur bij onze stations en 
werkplaatsen

We maken optimaal gebruik van onze 
materialen

Afval bestaat niet

We zorgen voor meer plant-
aardig aanbod

We zetten de natuur in bij maat-
regelen voor klimaatadaptatie

Energieverbruik voor facilitair 
& tractie fossielvrij in 2040

In 2030 kopen we circulair in, 
(her) gebruiken we onze 
materialen maximaal en 

hebben we geen afval meer

In 2050 draagt NS positief bij 
aan de biodiversiteit, 

gezondheid, 
klimaatverandering en -

adaptatie

Voor iedereen

NS is en blijft een afspiegeling 
van de Nederlandse 

samenleving

NS heeft in 2040 een passend 
aanbod toegankelijke 

ketendiensten, in 2045 een 
volledig toegankelijke treinreis. 

We bieden gelijkwaardige 
reismogelijkheden voor mensen met 
een beperking

We ontwerpen onze producten en 
diensten toegankelijk

Alle reizigers zijn gebaat bij 
toegankelijkheid

We streven naar een inclusieve 
werkomgeving 

Een diverse werkomgeving leidt tot 
betere resultaten

Ons werkgeverschap heeft oog voor 
de ontwikkelingen in de maatschappij

Duurzame 
mobiliteit



Verdieping ambitie fossielvrij ondernemen (1)

■ Van klimaatneutraal in 2020

• NS biedt sinds 2017 klimaatneutraal treinvervoer aan (uit additionele windparken)

• NS biedt sinds 2020 klimaatneutraal vervoer aan (incl. treinvervangend busvervoer)

■ Naar fossielvrij in 2040

• Onze ambitie is dat we minder afhankelijk willen worden van de fossiele back-up capaciteit 

door ook voor de momenten dat het niet waait gebruik te maken van duurzame energie. 

Hiervoor is een combinatie nodig van vraagsturing, opweksturing en opslag

• Daarnaast is het noodzakelijk de energievraag te beperken en de piekbelasting af te vlakken
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■ Het tractiecontract met Eneco is 100% 

groen op jaarbasis

■ Er is niet op ieder uur sprake van een 

match tussen opwek en verbruik

■ Gedurende ca. 40% van de uren is NS 

afhankelijk van fossiele back-up capaciteit
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Verdieping ambitie fossielvrij ondernemen (2)
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Figuur 1 Illustratie van het % gelijktijdigheid op uurbasis van windopwek en vraagprofiel NS
gedurende 1 willekeurige week 



Verdieping ambitie fossielvrij ondernemen (3)

■ De aanbesteding van het contract voor tractie-elektriciteit is één van de stappen die NS wil zetten 

om de ambitie fossielvrij te realiseren

■ Parallel hieraan overweegt NS de volgende stappen te ondernemen:

• Pilotprojecten op gebied van vraagsturing en grootschalige opslag

• Bijdragen aan de ontwikkeling van technische systemen voor de aantoonbaarheid van de 

gelijktijdigheid van duurzame elektriciteitsproductie en verbruik

■ NS gaat nog na of en in hoeverre ze deze stappen wel of niet met de aanbesteding wil combineren
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Inzichten voor realiseren ambitie fossielvrij

■ De aanbestedingseis dat windparken additioneel moeten zijn was in 2013 een gamechanger, nu 

wordt door NGO’s1 de ambitie om fossielvrij te gezien als volgende stap in de energietransitie 

gezien. De ambitie fossielvrij vraagt om andere zaken dan additionaliteit, namelijk; flexibiliteit, mix 

van duurzame bronnen en kunnen inspelen op de ontwikkeling van nieuwe technologie. 

■ Het spreiden van locaties waar duurzame energie vandaan wordt gehaald in Europa draagt positief 

bij aan het realiseren van een hoger percentrage fossielvrij.  Zo zou NS potentieel niet alleen in 

Nederland, maar ook in Europa de energietransitie een impuls kunnen geven.  

■ NS kan potentieel een rol spelen in de ontwikkeling van timestamping en/of blockchain voor de 

koppeling tussen duurzame productie en verbruik door hier in de aanbesteding naar te vragen. 

■ Opslag op schaal van NS komt nog te vroeg 

Webinar NVDE6 1: Deelnemers: Urgenda, Natuur en Milieu, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, MVO Nederland, Milieu Centraal



Planning & vervolg
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2021 2022 2023 2024 2025

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

Aanbesteding

min. 6 mnd

Voorbereiden
RFP

min. 6 mnd

Voorbereiden 
besluitvorming

3 mnd

Activiteiten Ondertekening contract

1 3/4 Jaar voor herstart hedging

Publicatie RFP

Kaders
Voorjaar 2022

PvE nieuwe concessie
(KPI’s duurzaamheid/financiën)

Procdurebuffer 31-12-2024
Einde huidig

contract

~Eind 2023
definitieve concessie
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