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Aannemersbedrijf A. Faber B.V. is een dynamisch bedrijf, geprofessionaliseerd in grond-, water- en 
wegenbouw en richt zich op alle activiteiten binnen deze werkgebieden. De ruime kennis en ervaring maken 
Aannemersbedrijf A. Faber B.V. hierin een betrouwbare  partij is. Er wordt voornamelijk gewerkt met onze 
eigen werknemers en vaste, betrouwbare onderaannemers. Onze sterke punten zijn de korte 
organisatiestructuur van acquisitie tot uitvoering en het directe contact met onze opdrachtgevers. De 
opdrachtgevers variëren van particulieren, bouwbedrijven en projectontwikkelaar, maar ook voeren wij 
civiele werkzaamheden uit voor overheden.. Kwaliteit, efficiëntie, flexibiliteit en innovatie zijn slechts enkele 
kenmerken die van toepassing zijn op Aannemersbedrijf A. Faber B.V. 
 
Wij zijn ISO 9001, VCA**, BRL SIKB 7000 en CO2 Prestatieladder niveau 5 gecertificeerd. 
 

Footprint 2020 

Opbouw CO2 emissie scope 1, 2 en 3 
 

Scope scope-onderdeel omschrijving energiebron 
Uitstoot 
CO2 (ton) 

1 Gas aangedreven 
apparatuur 

kantoorlocaties incl. 
loods/werkplaatsen  Aardgas 11 

1 diverse brandstoffen Eigen bedrijfsauto's en machines  Benzine 2 

      Diesel 597 

Totaal CO2 uitstoot scope 1      610 

 In 2019 zijn nieuwe reductiedoelstellingen opgesteld.  
  

Wij hebben ons het volgende ten doel gesteld: 
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 halen zijn er maatregelen opgesteld. Tweemaal per jaar wordt de footprint berekend 
en beoordeeld of de opgestelde maatregelen voldoende zijn om de doelstellingen te realiseren.  
 
In 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden met betrekking tot Scope 2 en 3. Voorheen vielen de zakelijke 
kilometers met privé auto (waaronder woon- werkverkeer) in Scope 3. Deze zijn nu verplaatst naar Scope 2. 
Een score van 100% daling in scope 2 is daardoor niet langer haalbaar. Deze doelstelling zal worden herzien. 
De verdeling van de scope’s vanaf 2020 ziet er als volgt uit:  
 
Scope 1: alle directe CO2-uitstoot van het bedrijf.  

Scope 2: alle indirecte CO2-uitstoot die direct te beïnvloeden is, namelijk uitstoot door elektriciteit en zakelijke 

kilometers met privé-auto’s. 

Scope 3: alle overige indirecte uitstoot.  
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2 Elektriciteit Kantoorlocaties/ projecten Grijze stroom  6 

2 Brandstoffen zakelijke Km’s privé auto’s  
Diverse 
brandstoffen 26 

Totale CO2 uitstoot scope 2     32 

     

Top 7 scope 3 emissies in 2020    

Rangorde Omschrijving     
Uitstoot 
CO2 (ton) 

1 leveranciers bestratingsmaterialen   3451 

2 onderaanneming (loonbedrijven en kraanverhuur)   851 

3 Afval (afvoer en stortkosten)   246 

4 onderaanneming (bestratingsbedrijven)   171 

5 onderaanneming (asfalteringswerkzaamheden)   102 

6 transport     46 

          

Totale CO2 uitstoot scope 3     4921 
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Conclusies footprint 2020 ten opzichte van 2019. 

De footprint van 2020 hebben wij naast de footprint van 2019 gelegd om conclusies te kunnen trekken. De CO2 
uitstoot is weer gedaald ten opzichte van 2019 (5563 ton CO2 in 2020 tegen over 6563 ton CO2 in 2019). De omzet 
is in 2020 iets gestegen dus het is een positief gegeven dat de CO2 uitstoot daalt. Deze daling is te verklaren door 
beter hergebruik van grond ten opzichte van 2019, toen de PFAS norm net was gewijzigd. Ook hebben we door de 
invoer van een nieuw administratiesysteem betere inzichten in de vervoersbewegingen verkregen.  
 
Daling in afval en vervoer 
Eind 2019 moest veel grond afgevoerd moest worden in verband met de gewijzigde PFAS norm. Grond kon niet 
elders toegepast worden waardoor dit gedwongen naar grondbanken is gebracht. Het klopt, zoals verwacht, dat de 
grond weer meer elders toegepast kan worden.  
 
Stijging elektriciteit 
Naast bovengenoemde daling van de CO2 uitstoot is er een stijging te zien in Scope 2. De uitstoot van de CO2 ten 
gevolge van het gebruik van elektriciteit is te wijten aan het feit dat er voor stroompunten op projecten nog wel 
ge rui   ordt gemaa t van “gri ze stroom”. Voor 2021 zal hier zal dit worden aangepakt en zal waar mogelijk groene 
stroom worden ingezet.  
 
In Bolsward zijn in maart 2019 zonnepanelen geplaatst. Het kantoor in Bolsward heeft in 2020  nagenoeg de eigen 
benodigde elektriciteit volledig zelf opgewekt. Na de verbouwing en de energiezuinige maatregelen die in de 
vestiging in Sondel zijn genomen verwachten we voor 2021 ook daar een daling in het energieverbruik te zien.  
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Initiatieven 

Wij nemen actief deel aan het initiatief van KAM-adviseur, ‘Samen slim  esparen”.  r  orden  aarli  s 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. 

 

Maatregelen 

Om de reductiedoelstellingen te halen nemen wij onderstaande maatregelen: 
 

maatregel tijdsbestek vervolg in 2020-2021 

Alternatieve brandstof 2014-2023 Voortzetten van GTL + onderzoek naar bio 
diesel (ook met ketenpartners bespreken) 

Cursus het nieuwe rijden 2021 Herhalen middels toolbox 

Cursus het nieuwe draaien 2020 Cursus in januari 2020 gereed 
Jaarlijks herhalen middels toolbox 

Band op spanning 2014-2023 Jaarlijks herhalen middels toolbox 

Aanleggen zonnepanelen in 
Bolsward 

2019 Gereed 

Aanschaf nieuwe bedrijfswa-
gens 

2014-2023 Voortzetten 

Aanschaf nieuwe kranen 2014-2023 Nieuwe mobiele kraan juli 2019 gereed 

Onderzoek invoeren brandstof-
registratiesysteem 

2014-2023 Voortzetten 

Vervanging verlichting kantoor 
naar LED 

Doorlopend sinds 2014 Voortzetten 

Overleg met ketenpartners 2019 - 2023 reductiemaatregelen bespreken met 
ketenpartners 

Warmtepomp 2020-2021 Gereed  

Zonnepanelen Sondel 2021-2022 Onderzoeken hoeveel zonnepanelen er bij 
de waterpomp geplaatst kunnen worden. 

 
 


