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1 Inleiding 

Bij VOF Van der Heijden & Zn is door de VGM-coördinator een Carbon Footprint opgesteld, met als 

basisjaar 2013. In deze Carbon Footprint is getracht alle energiestromen en emissies uit scope 1 en 2 op te 

nemen en om te rekenen naar een CO2-waarde. Dit is vervolgens input geweest voor de 

reductiemaatregelen, uitgewerkt in het Energie Management Actieplan. 

 

Om te borgen dat deze Carbon Footprint ook daadwerkelijk volledig is met alle energiestromen en scope 1 

en 2 emissies, wordt jaarlijks een energie audit uitgevoerd. Het resultaat daarvan is uitgewerkt in dit 

Energie Audit Verslag. 

 

In dit verslag treft u het Energie Audit Verslag, uitgevoerd door onze extern adviseur: Gerben de Vries – KAM-

advies & begeleiding. Hij staat volledig onafhankelijk van onze projecten en bedrijfsvoering en heeft daarmee 

een geschikte positie om de audit uit te voeren. 

 

Tijdens deze energie audit zijn alle gegevens met betrekking tot de Carbon Footprint over 2013 verzameld, 

geanalyseerd en alle belangrijke energieverbruikers per energiestroom en de reductiemogelijkheden 

bekeken. Hiervan is een samenvatting opgenomen in dit audit verslag en aansluitend zijn de mogelijke 

verbeteringen m.b.t. de energiestromen en –verbruikers weergegeven. 
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2 Bedrijfsbeschrijving 

2.1 Activiteiten 

Deze rapportage omvat de CO2 Emissie-inventarisatie van één organisatie; VOF Van der Heijden & Zn. 

Deze werkmaatschappij valt niet onder een holding en betreft de enige werkmaatschappij. Er zijn ook geen 

dochter- of zustermaatschappijen.  

 

Het werkterrein waarop VOF Van der Heijden & Zn actief is betreft het grondverzet, agrarisch loonwerk, 

infrawerken en winterdiensten. Op alle gebieden beschikt VOF Van der Heijden & Zn over jarenlange 

ervaring en betrouwbaarheid. VOF Van der Heijden & Zn is in geheel Nederland actief. Tot de 

opdrachtgevers behoren aannemers, gemeenten, overheidsorganen en andere bedrijven, die in de GWW-

sector en agrarische sector actief zijn. 

VOF Van der Heijden & Zn beschikt over modern materieel, waarmee alle voorkomende werken kunnen 

worden uitgevoerd. Waar nodig wordt extra capaciteit ingehuurd, waarbij de kwaliteit en specialisme 

gewaarborgd blijft.  

 

2.2 Indeling 

VOF Van der Heijden & Zn werkt vanuit 1 vestiging te Kapel-Avezaath, van waaruit met een kleine 

kantoorbezetting een team van medewerkers wordt aangestuurd. In totaal wordt er met een gemiddelde 

bezetting van zo’n 6 tot 10 medewerkers gewerkt. 

De vestiging te Kapel-Avezaath bestaat uit een kantoor aan huis en een terrein met opslagruimte voor het 

materieel, kantine en werkplaats. 

 

De activiteiten vinden uitsluitend plaats op locaties van de opdrachtgever.  
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3 Normalisering meetresultaten 

De omvang van de CO2-emissie heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten welke 

door VOF Van der Heijden & Zn zijn ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in dit 

referentiejaar en die tijdens de komende te rapporteren periodes, is daarom voor de organisatie de 

maatstaaf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd.  

 

Voor VOF Van der Heijden & Zn is de omvang van de bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van de 

werkorderomzet. Op basis van de werkorderomzet zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. 

In het referentiejaar 2013 is door VOF Van der Heijden & Zn € 1.271.815,- werkorderomzet gerealiseerd. 

 

Omgerekend naar CO2-emissie per euro werkorderomzet leidt dit tot: 

  2013 

Werkorderomzet in €:  € 1.271.815 

Kg CO2 Scope 1: 536.095 

Kg CO2 Scope 1 per € werkorderomzet: 0,422 

Kg CO2 Scope 2: 5.514 

Kg CO2 Scope 2 per € werkorderomzet: 0,00434  

 

 

3.1 Kwantificeringsmethode 

De kwantificering van grondstoffen naar CO2-emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde 

volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volume naar 

emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking. 

In die situaties waar geen volume-eenheden beschikbaar waren, is gebruik gemaakt van de meest 

betrouwbare informatie die beschikbaar was.  

Elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het 

energiebedrijf. Vanwege de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare informatiebron die 

beschikbaar is. 
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4 Energie Audit 

4.1 Intro 

Deze Energie Audit is uitgevoerd aan de hand van de beschikbare documentatie, zoals de emissie-

inventarisatie (Carbon Footprint, met overzichten in de scope 1 en 2 energiestromen en 

energieverbruikers), rapportage over het basisjaar, handleiding CO2-Prestatieladder en informatie over de 

bedrijfsvoering, projecten en beschikbare middelen, machines en wagenpark. 

 

Aan de hand van alle gegevens is beoordeeld of dit juist is verwerkt in de inventarisaties en berekeningen 

en de opgestelde rapportages zijn doorgenomen. In dit hoofdstuk is per energiestroom een samenvatting 

gegeven en zijn de bevindingen van de audit aangeven. In hoofdstuk 5 is de CO2-reductie en voortgang van 

de doelstellingen bekeken, voor zover op dit moment (voor de initiële audit) al mogelijk is. Tevens is 

onderzocht welke reductiemogelijkheden en mogelijke nieuwe initiatieven er zouden kunnen zijn. 

 

Dit document geeft de uitkomst van de energie-audit die is uitgevoerd en geeft invulling aan de punten 

1.B.2 en 2.A.3 van de CO2-prestatieladder. De energie-audit geeft een jaarlijkse review geven van alle 

energiestromen. 

 

 

4.2 Elektraverbruik 

De totale emissie binnen scope 2 komt voort uit de ingekochte elektriciteit.   

 

VOF Van der Heijden & Zn heeft voor de levering van elektriciteit een overeenkomst met Nuon. Dit betreft 

een levering van ‘grijze stroom’. Het stroometiket hiervan bestaat niet uit hernieuwbare energiebronnen. 

Hierdoor leidt het verbruik van in totaal 12.119 kWh, tot 5,5 ton CO2. Dit op basis van stroom met een 

conversiefactor van 455 gram CO2/kWh. 

 

� Tijdens deze energie audit is vastgesteld dat de vastgelegde meterstanden overeenkomen met de 

werkelijke meterstanden. Afwijking hierin lijkt onwaarschijnlijk. In de Carbon Footprint zijn de juiste 

conversiefactoren gebruikt voor de berekeningen. 

� Er is een berekening, deels met inschatting, gemaakt van de verdeling van de energieverbruikers. Deze 

geeft een goed en betrouwbaar beeld. 
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4.3 Gasverbruik 

Het bedrijfspand wordt verwarmd middels een gasinstallatie. Hiervoor is een contract met NUON aanwezig. 

Een eindafrekening is hiervan ontvangen, waarop – geschatte - meterstanden zijn opgenomen. 

Om tot een totaal voor het basisjaar te komen, is een berekening is gemaakt op basis van vastgelegde 

meterstanden en de eindafrekening van NUON. Vanaf 2014 worden de meterstanden per kwartaal 

vastgelegd.  

 

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

 

� Tijdens deze energie audit is vastgesteld dat hierin geen wijzigingen zijn. 

 

4.4 Brandstofverbruik wagenpark 

Een (groot) deel van de scope 1 emissie, te weten 160,5 ton CO2 (29,6%), is toe te wijzen aan het 

brandstofgebruik van het eigen wagenpark. Het wagenpark van VOF Van der Heijden & Zn bestond aan het 

einde van 2013 uit 4 personenauto’s, 2 bedrijfsauto’s en 3 vrachtauto’s, waarvan geen in de categorie 

hybride middenklasse. Het gehele wagenpark betreft eigendom. 

 

In totaal is 51.202 liter verbruikt. Hieronder vallen ook het brandstofverbruik en de kilometers gereden 

door het gebruik van tijdelijk vervangend vervoer zoals bij onderhoudsbeurten.  

 

� Tijdens deze energie audit is vastgesteld dat de genoemde cijfers correct zijn. De hoeveelheden zijn juist 

verwerkt en omgerekend tot CO2-waardes. 

� Alle brandstofstromen zijn opgenomen in de footprint. 

 

4.5 Brandstofverbruik machinepark 

Het grootste deel van de scope 1 emissie, betreft het gebruik van brandstoffen t.b.v. het machinepark. Dit 

veroorzaakte 367,0 ton CO2, dit is 68,3% van de directe uitstoot in scope 1. Dit is volledig voortgekomen 

door het gebruik van diesel t.b.v. de machines. Er is zeer incidenteel benzine gebruikt voor bijv. een 

aggregaat. Deze hoeveelheid is dusdanig nihil dat het verder buiten de CO2-footprint is gehouden.   

 

� Tijdens deze energie audit is vastgesteld dat de genoemde cijfers correct zijn. De hoeveelheden zijn juist 

verwerkt en omgerekend tot CO2-waardes. 

� Alle brandstofstromen zijn opgenomen in de footprint. 
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4.6 Gebieden met significant energieverbruik 

De totale CO2-emissie over 2013 bedroeg 541,6 ton. 530,5 ton daarvan is voortgekomen uit 

brandstofverbruik voor het wagenpark en machinepark. Dit zijn dan ook veruit de meest significante 

energieverbruikers, verdeeld volgens onderstaande grafiek. De rest van de CO2-emissie kwam voort uit het 

elektraverbruik en gasverbruik t.b.v. het kantoorpand (slechts 2,0% van de totale emissie). 

 

 

 
 

 

 

4.7 Conclusie Energie Audit 

Geconcludeerd kan worden dat alle energie- en brandstofstromen inzichtelijk zijn en correct zijn verwerkt 

in de Carbon Footprint. De omrekeningen naar CO2-waardes zijn daarbij meegenomen en gebaseerd op de 

juiste conversiefactoren.  

De significante gebruikers volgen uit die berekeningen.  

 

Verbeterpunten zijn niet aangetroffen, hetgeen ook logisch lijkt gezien het feit het CO2-systeem pas zeer 

recent is opgesteld. Tijdens de Energie Audit van volgend jaar zal hier meer de nadruk op gaan liggen.  
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5 CO2-reductie 

5.1 Vooraf verwachte emissiereductie per maatregel 

In het Energie Management Actieplan 2014-2024 zijn een vijftal reductiemaatregelen vastgesteld en 

onderbouwd. De reductiemaatregelen zijn per euro werkorderomzet berekend.  

In onderstaande tabel een overzicht hiervan. 

 

Overzicht reductiedoelstellingen in % 

      

Doelstelling 

2014 - 2024 

Reductiedoelstelling in % 

binnen de scope 

2014 - 2024 

Reductiedoelstelling in % van de 

totale emissie 

Scope 1     

Zuiniger wagenpark 0,59% 0,58% 

Zuiniger machinepark 0,62% 0,61% 

Training het nieuwe draaien 3,45% 3,42% 

Training het nieuwe rijden 1,50% 1,48% 

Totaal: 6,15% 6,09% 

      

Scope 2     

Groene stroom 96,70% 0,98% 

Totaal: 96,70% 0,98% 

      

TOTAAL:   7,07% 
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5.2 Gerealiseerde maatregelen en initiatieven, de status van dit moment 

Tijdens deze Energie Audit is ook de voortgang van de reductiemaatregelen beoordeeld. Hierbij is gekeken 

naar de uitvoering en het resultaat. Per reductiemaatregeling is hieronder een korte samenvatting 

benoemd. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit op dit moment nog vroeg is om te beoordelen. Het 

Energie Management Actieplan is pas recent opgesteld en in gang gezet. 

 

5.2.1 Overstappen naar schoner wagenpark 

Plan:  

De doelstelling betreft het – in een termijn van 10 jaar - vervangen van het wagenpark voor zuinigere 

uitvoeringen. 

Doel is het verbruik van iedere vervanging te verlagen met 5%. 

 

CO2-reductie welke hiermee binnen de emissie vanuit het wagenpark bereikt wordt betreft 0,587%. Binnen 

de gehele scope 1 heeft dit een reductie van 0,581% tot verwacht gevolg. 

 

De additionele investering welke we hiervoor nodig verwachten te hebben, zijn vrij gering. Er wordt niet 

eerder vervangen, dan volgens reeds bestaande planning nodig wordt geacht door de directie. 

  

Do: 

Actiehouder is Gerrit-Jan van der Heijden. 

Doorlooptijd: De eerste auto wordt vervangen in 2015, de laatste in 2021. 

 

Voortgang 

De eerste auto gaat pas in 2015 vervangen worden. Op dit moment is er dan ook nog geen voortgang te 

melden bij deze reductiemaatregel. 

 

 

5.2.2 Overgang schoner machinepark 

Plan:  

De doelstelling betreft het – in een termijn van 10 jaar - vervangen 

van het machinepark voor zuinigere uitvoeringen. 

Doel is het verbruik van iedere vervanging te verlagen met 3%. 

Daarbij is uitgegaan van het verlagen van het totale verbruik. 

Daarvoor is het totaal aan brandstofverbruik genomen, welke uiteindelijk na het vervangen van de laatste 

machine in 2023 tot 3% vermindering moet hebben geleid. Daarvoor is per machine de factor 0,6% aan 

vermindering genomen, vanaf het moment van vervangen.  

 

CO2-reductie welke hiermee binnen de emissie vanuit het machinepark bereikt wordt betreft 0,9%. Binnen 

de gehele scope 1 heeft dit een reductie van 0,61% tot verwacht gevolg. 

 

Do: 

Actiehouder is Gerrit-Jan van der Heijden. 

Doorlooptijd: De eerste machine wordt vervangen in 2015, de laatste in 2023. 

 

Voortgang 

De eerste auto gaat pas in 2015 vervangen worden. Op dit moment is er dan ook nog geen voortgang te 

melden bij deze reductiemaatregel. 
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5.2.3 Inzet op zuiniger rijden, het nieuwe rijden 

 

Plan:  

De doelstelling betreft het in 2014 verzorgen van instructie 'het nieuwe rijden, om zo - gemiddeld - iedere 

medewerker met een bedrijfsauto 5% minder brandstof te laten verbruiken. 

 

CO2-reductie welke hiermee bereikt wordt: 8 ton CO2 

 

Do: 

Actiehouder is personeelszaken. 

Doorlooptijd: Starten in 2014, gereed uiterlijk eind 2014. 

 

Voortgang 

Er is begin april 2014 een toolbox over zuinig rijden gegeven. 

Momenteel zijn we nog aan het oriënteren om een cursus te vinden welke hier een goede invulling aan 

geeft en ook gelijk meetelt voor de code95. 

 

 

5.2.4 Inzet op zuiniger rijden, het nieuwe draaien 

 

Plan:  

De doelstelling betreft het in 2014 verzorgen van instructie 'het zuinigere gebruik van GWW-machines, om 

zo - gemiddeld - iedere machinist 3% minder brandstof te laten verbruiken. 

 

CO2-reductie welke hiermee bereikt wordt: 18 ton CO2. Binnen scope 1 is dit een reductie van 3,4%. 

 

Do: 

Actiehouder is personeelszaken. 

Doorlooptijd: Starten in 2014, gereed uiterlijk eind 2014. 

 

Voortgang 

Momenteel zijn we nog aan het oriënteren om een cursus te vinden welke hier een goede invulling aan 

geeft en ook gelijk meetelt voor de code95. 

 

5.2.5 Overstappen groene stroom 

 

Plan:  

De doelstelling betreft het in 2014 overstappen op groene stroom. 

 

CO2-reductie welke hiermee bereikt wordt: 5,3 ton CO2. Binnen scope 2 is dit een reductie van 96,7%, 

binnen de totale emissie een reductie van 1,0p%. 

 

Do: 

Actiehouder is Gerrit-Jan van der Heijden 

Doorlooptijd: Starten in 2014 met onderzoek naar mogelijkheden, gereed uiterlijk eind 2014. 

 

Voortgang 

Wij gaan per 1 juli 2014 over op groene stroom. Er wordt een contract afgesloten voor 3 jaar. 

Hier zit ook een certificaat bij van Nuon. 
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5.3 In 2014 en verder te realiseren maatregelen en initiatieven, de kansen 

Een daling van het brandstof- en energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO2 -reductie. Het 

nemen van maatregelen die het brandstof- en energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het 

behalen van de CO2 -reductiemaatregelen.  

 

Vanuit de initiatieven volgen wellicht nog nieuwe reductiemaatregelen, zoals het gaan gebruiken van 

TRAXX Diesel. Dit is op dit moment echter nog niet het geval. Tijdens de volgende energie audit zal hier 

verder naar gekeken gaan worden. 
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6 Mogelijke verbeteringen 

Er zijn nog geen verdere gewenste of mogelijke verbeteringen aangetroffen. Gezien het feit het CO2-

systeem pas recent is opgezet en eigenlijk ook nog in opbouw is, is dat prima te verklaren. 


