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Aannemersbedrijf A. Faber B.V. is een dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in grond-, water- en wegenbouw. 
Wij richten ons op alle activiteiten binnen deze werkgebieden, verspreid over geheel Noord-Nederland. De 
sterke punten van een relatief klein bedrijf worden gecombineerd met de kennis en ervaring van een groter 
bedrijf. Dit maakt ons tot de aangewezen partij voor elk project! Ons team bestaat uit gemotiveerde, 
gekwalificeerde en hardwerkende medewerkers. Wij zijn ISO 9001,  VCA** , BRL 7000 en CO2-
Prestatieladder gecertificeerd. Deze certificaten staan voor gekwalificeerd en veilig werken met aandacht 
voor het milieu. 
 
Niveau 5 
 
Sinds januari 2015 heeft Aannemersbedrijf A. Faber B.V. het certificaat niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. 
Eén van de doelstellingen was om te stijgen naar niveau 5. De toelatingsaudit in mei jl. is met glans doorlopen 
en het certificaat prijkt inmiddels aan de muur.  
  

 

 

 

Ketenanalyse 

Er is een analyse scope 3 emissies opgesteld om zo te kunnen bepalen waarop de scope 3 ketenanalyse 
uitgevoerd kan worden. De relevante scope 3 emissies zijn de emissies waar wij invloed op hebben, welke 
risico’s voor ons geven, waar onze stakeholders kritisch belang bij hebben of op een andere manier voor 
onze organisatie of CO2-footprint significant zijn.  
Er is een inschatting gemaakt van de activiteiten en de daarbij behorende emissies. Aan de hand van de 
kwalitatieve dominantie analyse zijn de meest materiële emissies aan het licht gekomen en is er een 
rangorde bepaald.  
 
Bij de volgende activiteiten vindt er CO2 uitstoot plaats: 

➢ Upstream transport materiaal, afkomstig van leveranciers; 
➢ Upstream transport van onderaannemers; 
➢ Productie van producten van leveranciers; 
➢ Afvaltransport en afvalverwerking; 
➢ Woon-werk kilometers eigen personeel. 

 
De analyse heeft geleid tot de volgende categorieën (in volgorde van belang): 

1. Leveranciers bestratingsmaterialen; 
2. Loonbedrijven en kraanverhuur; 
3. Afval (afvoer en stortkosten); 
4. Bestratingsbedrijven; 
5. Asfalteringswerkzaamheden; 
6. Transport; 
7. Woon-werkverkeer (zakelijke kilometers met een privé auto). 
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Doelstellingen 
 
Aannemersbedrijf A. Faber B.V. heeft zich ten doel gesteld om de CO2 uitstoot in de periode 2019 – 2023 
als volgt te verminderen: 
 
Scope 1:  CO2-reductie met 2% per euro omzet ton CO2 
Scope 2: CO2-reductie met 100% per euro omzet ton CO2 
Scope 3:  CO2-reductie met 5% per euro omzet ton CO2 
 
Om deze doelstellingen te realiseren zijn er maatregelen opgesteld. De maatregelen bestaan op 
hoofdlijnen uit: 

➢ Alternatieve brandstof voor nieuwe / vervangende voertuigen  
➢ Aanbrengen start-stop systeem in de bedrijfswagens 
➢ Cursus het nieuwe rijden en het nieuwe draaien 
➢ Onderzoek invoeren registratiesysteem voor aftanken auto’s en machines 
➢ Inkopen van groene stroom 
➢ Spaarlampen vervangen door LED 
➢ Zonnepanelen 
➢ Besparingsmogelijkheden leveranciers en onderaannemers bespreken 
➢ CO2 bewustwording creëren bij medewerkers van de onderaannemer, leverancier, loonbedrijf en 

transportbedrijf 
 

Opbouw CO2 emissie scope 1, 2 en 3 
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Emissies scope 1, 2 en 3 

Scope scope-onderdeel omschrijving energiebron 
Uitstoot 
CO2 (ton) 

1 gasaangedreven 
apparatuur 

kantoorlocaties incl. 
loods/werkplaatsen  Aardgas 11 

1 diverse brandstoffen eigen bedrijfsauto's en machines  Benzine 2 

      Diesel 615 

      Smeeroliën 4 

Totaal scope 1 emissies     632 

2 Elektriciteit kantoorlocaties  grijze stroom 8 

2 Brandstoffen zakelijke vliegreizen kerosine 0 

Totaal scope 2 emissies     8 

     

Totale CO2 uitstoot scope 1 en 2   640 

     

Top 7 scope 3 emissies in 2018    

Rangorde Omschrijving     
Uitstoot 
CO2 (ton) 

1 leveranciers bestratingsmaterialen   2386 

2 onderaanneming (loonbedrijven en kraanverhuur)   1043 

3 Afval (afvoer en stortkosten)   878 

4 onderaanneming (bestratingsbedrijven)   155 

5 onderaanneming (asfalteringswerkzaamheden)   142 

6 transport     90 

7 woon-werkverkeer (zakelijke km-ers met privé auto)   21 

          

Totale CO2 uitstoot scope 3     4715 

 

Deelname aan initiatieven 

Wij nemen actief deel aan het initiatief van KAM-adviseur, ‘Samen slim besparen”. Er worden jaarlijks 2 
klankbordbijeenkomsten georganiseerd. Doel van het initiatief is om samen te spreken over de 
ontwikkelingen die gaande zijn en op welke wijze er wordt omgegaan met deze ontwikkelingen. Het halen 
en brengen van informatie over CO2-reductie met vertegenwoordigers van bedrijven uit Noord-Nederland. 


