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Tweede voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.  
 

Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint 

en de tweede CO2 Emissie-inventarisatie, dit alles over de eerste 6 

maanden van 2014. Hierin zijn de hoeveelheden CO2-emissie 

benoemd welke wij door onze werkzaamheden veroorzaken. Om 

reductie hierin te bereiken, hebben medio 2014 een aantal 

doelstellingen gesteld. Deze doelstellingen gaan we in de komende 

jaren proberen te bereiken. Ook de uitstoot op de projecten gaan we 

steeds meer in kaart proberen te brengen. Aansluitend zullen we gaan 

onderzoeken waar we mogelijk tot nog meer CO2-emissiereductie 

kunnen komen.  

 

In 2011 heeft Prorail, de organisatie die de CO2-prestatieladder succesvol heeft geïntroduceerd, de 

organisatie en begeleiding overgedragen aan de stichting SKAO. Op 04 april 2014 heeft SKAO een nieuwe 

versie van de CO2-prestatieladder uitgebracht, versie 2.2. VOF Van der Heijden staat aan de vooravond van 

certificatie voor deze CO2-prestatieladder. De verwachting is dat dit eind augustus 2014 is behaald voor 

niveau 3. In de volgende CO2-nieuwsbrief wordt een kort verslag hierover opgenomen. 

 

Carbon Footprint 2013, het basisjaar  
De CO2-prestatieladder verwacht van een onderneming dat zij een jaar kiezen welke als basis gaat gelden 

voor de CO2-emissiereductie. Aan de hand van het resultaat en de hoeveelheden uitstoot van dat basisjaar, 

worden de doelstellingen tot reductie gekoppeld. Daardoor is het altijd mogelijk te vergelijken met 1 

bepaald moment, om te zien of er inderdaad minder uitstoot wordt bereikt. VOF Van der Heijden heeft 

hiervoor het jaar 2013 als basisjaar gekozen. 

 

De CO2-prestatieladder verdeelt de verschillende bronnen van CO2-uitstoot over een drietal scopes. Scope 1 

betreft de directe emissie. Scope 2 de indirecte en scope 3 de overige indirecte emissies. 

Scope 3 is door VOF Van der Heijden nog niet meegenomen in de berekeningen en wordt verder dus nog 

buiten beschouwing gelaten. 

 

De totale CO2-emissie van VOF Van der Heijden samen betreft over 2013: 541,6 ton CO2 

 

Scope 1 

Scope 1 beschrijft de hoeveelheid CO2-uitstoot welke wordt veroorzaakt door ons eigen brandstofverbruik, 

zowel voor het wagenpark als voor de machines. Daarnaast wordt ook de uitstoot door het gasverbruik 

meegenomen. Binnen VOF Van der Heijden wordt uiteraard de meeste brandstof verbruikt door de 

machines, dus ook daardoor de meeste CO2-emissie. De totale hoeveelheid CO2-uitstoot in scope 1 bedroeg 

over 2013: 536,0 ton CO2. Het brandstofverbruik voor het machinepark is daar de grootste factor in, 

namelijk 367,0 ton CO2 (69%), voor het wagenpark betreft dit 160,5 ton CO2 – (29,9 %).  

 

De rest van de CO2-emissie in scope 1 komt voort uit de verwarming van het pand (gasverbruik). Dit heeft in 

totaal geleid tot 5,6 ton CO2-emissie, 1% van de scope 1 emissie. 

 

Scope 2 

Scope 2 beschrijft hoeveelheid CO2-uitstoot welke door indirecte bronnen wordt veroorzaakt. Hieronder 

vallen de zakelijke kilometers met privéauto, vliegverkeer en het elektraverbruik. Vliegverkeer is in 2013 

niet voorgevallen, ook geen inzet van privéauto’s.  

 

De emissie binnen scope 2 komt voort uit de ingekochte elektriciteit, 5,5 ton CO2, 1% van de totale 

footprint.  
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Reductiedoelstellingen 2014-2019 
Om de behaalde reductie goed te kunnen vergelijken, is er een omrekening uitgevoerd van de hoeveelheid 

CO2 naar een hoeveelheid per euro omzet. Dit omdat de hoeveelheid CO2-emissie sterk afhankelijk is van 

de hoeveelheid werk welke we per jaar verrichten. Logischerwijs, hoe meer projecten hoe meer uitstoot! 

 

Daarom willen we de hoeveelheid CO2-emissie per euro omzet verlagen. Hierbij richten we ons vooral op 

de emissie in scope 1. 

Hier gaan we de komende tijd de reductiemaatregelen verder voor uitwerken, om zo per maatregel aan te 

kunnen geven op hoeveel CO2 per euro omzet we uit willen gaan komen.  

 

De reductie denken we vooral te kunnen halen door aanpassingen in het machinepark, wagenpark, inzetten 

op het nieuwe rijden en nieuwe draaien en maatregelen om het verbruik van gas & elektriciteit te verlagen.  

 

Hoe we dit gaan doen en welke gevolgen dit voor een ieder mogelijk kan hebben, volgt spoedig in een 

volgende CO2-nieuwsbrief! 
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Voortgang CO2-emissiereductie, na de eerste 6 maanden van 2014. 
Om de voortgang te kunnen monitoren zijn de verbruiksgegevens over de eerste 6 maanden van 2014 weer 

een Carbon Footprint gemaakt. Dit is op eenzelfde wijze opgesteld als het basisjaar 2013, om zo een goed 

vergelijk mogelijk te maken. Hieronder in het kort het resultaat er van. 

 

Resultaten vergelijk met referentiejaar 
Medio 2014 is gestart met het invoeren van de CO2-reductiedoelstellingen. Een resultaat hiervan is daarom 

nog niet in de emissiecijfers waarneembaar, daarvoor komt deze nieuwsbrief nog te vroeg. Het is daarom 

dus ook nog niet mogelijk hier een conclusie te trekken, dit zal in de volgende nieuwsbrief worden 

opgenomen. 

 

Om een goed vergelijk met voorgaande jaren mogelijk te maken, is de CO2-emissie omgerekend naar een 

CO2-emissie per euro werkomzet. Immers, de hoeveelheid werk is van invloed op de hoeveelheid CO2-

emissie. Dit door meer inzet van machines en wagenpark. Uiteraard zijn er meerdere factoren van invloed, 

maar door om te rekenen naar de omzet geeft het het meest betrouwbare cijfer. Hierdoor is de 

hoeveelheid werk niet direct van invloed op het emissiecijfer welke ter vergelijking wordt gehanteerd. In 

onderstaande tabellen is de voortgang hiervan weergegeven.  
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Verloop CO2-emissie in kg CO2 per euro omzet – halverwege 2014 
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