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Nieuwsbrief: CO2 Prestatieladder  
 

We zitten inmiddels alweer in november 2020. Door alle coronaperikelen de afgelopen maanden een vreemd jaar. Dat 

betekent echter niet dat we hebben stilgezeten! Ook niet wat betreft het in kaart brengen van onze CO2 uitstoot en het 
berekenen van de halfjaarlijkse footprint om te kijken waar we staan. Hierbij weer een update.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Zoals in eerdere toolboxen in gecommuniceerd zijn wij sinds vorig jaar Niveau 5 gecertificeerd. In deze toolbox willen we 

graag de resultaten van het eerste half jaar van 2020 met jullie delen.  
 

Berekening footprint 1e helft 2020 

 

Scope 1 Omvang Eenheid Emissiefactor Eenheid Uitstoot CO2 (ton) 

Aardas 2.730 Nm3 1,890 kg CO2/m3 5 

Propaan 165 liter 1,725 kg CO2/liter 0  

Benzine 375 liter 2,740 kg CO2/liter 1 

Diesel/gasolie 91.356 liter 3,230 kg CO2/liter 299 

LPG 0,00 liter 1,806 kg CO2/liter 0 

Overige oliën 0 kg 2,947 kg CO2/kg 0 

 Totaal scope 1 305 

 

 

Scope 2 Omvang Eenheid Emissiefactor Eenheid Uitstoot CO2 (ton) 

Groene elektriciteit 

(wind/water) 

0 kWh 0,000 kg CO2/kWh 0 

Groene elektriciteit 
(zon/stortgas) 

4.814 kWh 0,000 kg CO2/kWh 0 

Elektriciteit (grijs) 10.000 kWh 0,649 kg CO2/kWh 6 

Zakelijk gebr Privé 
auto’s  

69.300 km 138,14 g/km 12 

 Totaal scope 2 18 

 

Scope 3 Omvang Eenheid Emissiefactor Eenheid Uitstoot CO2 (ton) 

Leveranciers bestratingsmaterialen 11.628 ton 0,200 Ton CO2/km 2326 

Bestratingsbedrijven 280.935 km 0.241 Voertuig km 67 

Loonbedrijven en Kraanverhuur 119.288 liter 3,230 kg CO2/liter 395 

Transport 616.309 km 0,200 Ton CO2/km 65 

Afval  (afvoer en stortkosten) 11.440 ton 0,007200 Kg CO2/ton 82 

Asfalteringswerkzaamheden 3.113 Ton Per ton 17 kg Kg CO2/ton 53 

Vliegreizen Nvt     

 Totaal scope 3  2988 
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Dat is leuk, al die cijfertjes… Maar wat betekent het bovenstaande nou eigenlijk?  
Om te laten zien dat we op de goede weg zijn met zijn allen leggen we de cijfers van het eerste half jaar van 2020 naast 

die van 2019.  

 
 

Scope Totaal 2019 1e halfjaar 2019 1e half jaar 2020 

1 (aardgas, diesel, benzine) 647 ton CO2 325 ton CO2 305 ton CO2 

2 (elektriciteit, zakelijkrijden) 3 ton CO2 3 ton CO2 18 ton CO2 

3 (Ketenpartners) 5913 ton CO2 3784 ton CO2 2988 ton CO2 

 
De vergelijking laat zien dat er een lichte daling zit in de halfjaarlijkse cijfers. Dat is positief!  

 
De uitstoot in Scope 1 is in alle opzichten vooruit gegaan. In die scope zorgt diesel/gasolie voor de meeste uitstoot. Hier 

zit een verbetering in.  
 

Je ziet dat de uitstoot in Scope 2 is toegenomen, dit zit hem deels in het feit dat op ons project met CO2 

gunningsvoordeel in Drachten gebruik is gemaakt van “grijze stroom”. Wanneer wij op dat project groene stroom hadden 
gebruikt was ons elektriciteitsverbruik op 0 uitgekomen. Hier zit dus een verbeterpunt voor de volgende projecten die 
met gunningsvoordeel worden aangenomen. In 2020 heeft er tevens 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. 

 

In Scope 3 hebben we ten opzichte van 2019 veel minder afvoer en stortkosten. Die vooruitgang zit vooral in het 
hergebruik van grond. In 2019 is de PFAS norm gewijzigd waardoor we veel grond moesten afvoeren naar grondbanken. 

Dit jaar is veel meer grond hergebruikt waardoor veel efficiënter kon worden gewerkt het hergebruik van zand en grond 
loont enorm!!  .  

 

Wel zien we in 2020 een stijging in het transport dit onder andere doordat er meer asfalt is verwerkt. Dit kan in 
verhouding met elkaar staan. Omdat de algemene uitstoot in Scope 3  is gedaald hoeven er geen aanvullende 

maatregelen genomen te worden.  
 

Al met al zijn we in 2020 vol trots op de goede weg. De volledige footprint van 2020 moet laten zien hoe de daling ten 
opzichte van 2019 is. Als we dat vervolgens naast onze omzet voor dit jaar leggen kunnen we zien hoe ver we op weg 

zijn onze gestelde doelen voor 2023 te halen.  

 
Geformuleerde doelstellingen  voor 2023 

 
De CO2 reductiedoelstellingen voor 2023 zijn ten opzichte van 2019: 

• Scope 1: 2% per euro omzet ton CO2. 

• Scope 2: 100% per euro omzet ton CO2. 

• Scope 3: 5% per euro omzet ton CO2. 

  

 
 


