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1 Inleiding
1.1

Aanleiding en indeling rapport

De Biesbosch Gijsbersgroep (DBGG) is een professioneel bedrijf op het gebied van groen-, gronden infrawerken en machineverhuur. De organisatie is gevestigd in Dordrecht.
De werkzaamheden worden voornamelijk uitgevoerd in regio Zuid-Holland. De klanten bestaan uit
overheden, particulieren, woningcorporaties en overige organisaties. DBGG verzorgt voor hen
aanleg en onderhoud op het gebied van groen, grond en infra.
Deze CO2-emissie inventaris is opgesteld in het kader van de certificering volgens de CO2prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een initiatief van ProRail dat in december 2009 is
geïntroduceerd. Doel van ProRail was dat de leveranciers en aannemers waar ProRail mee
samenwerkt werden geacht de CO2-emissie die samenhangen met hun activiteiten in de eerste
plaats te kwantificeren en in de tweede plaats te reduceren. Vanuit andere organisaties (met name
overheden) kwam ook belangstelling om de leveranciers waar mee zij samen werkten
gecertificeerd te laten zijn volgens de prestatieladder. Om de prestatieladder breder te kunnen
gebruiken is deze verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).
DBGG is in mei 2020 gecertificeerd voor de CO2-prestatlieladder trede 4. In dit kader is het de
taak van de KAM-coördinator om de scope 1 en 2 emissies over de eerste helft van 2020 te
inventariseren, analyseren en te rapporteren. Voorliggend rapport geeft hier invulling aan.
DBGG kan dit rapport gebruiken ten behoeve van certificatie volgens de CO2-prestatieladder 3.1
en om haar scope 1, 2 en scope 3 emissies te rapporteren aan partijen die zelf ook gecertificeerd
zijn volgens de CO2-prestatieladder van SKAO.
Deze inventarisatie is opgesteld volgens de eisen die worden gesteld in de NEN-ISO 14064 -1 [2].

1.2

Verantwoordelijk persoon

De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer B. Zoeteman,
KAM coördinator.
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2 Methode en afbakening scope 1 en 2
2.1

Methode

Deze rapportage is opgesteld conform de NEN-ISO 14064-1. Hierin worden verschillende types
van CO2 emissies onderscheiden. Deze emissies zijn onderverdeeld in drie scopes, namelijk
scope 1 Directe CO2 emissies, scope 2 Indirecte CO2 emissies en scope 3 Overige indirecte CO2
emissies.

Figuur 1 scopediagram CO2 prestatieladder

Scope 1
Scope 1 omvat de directe emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas
gebruik en emissies door het eigen wagenpark.
Scope 2
Scope 2 zijn indirecte emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie
gebruikt.
Scope 3
Scope 3 zijn overige indirecte emissies die een gevolg zijn van de activiteiten van de organisatie,
maar voort komen uit bronnen die geen eigendom zijn van de organisatie, noch beheerd worden
door de organisatie.
Business travel behoort tot scope 3, maar wordt in de CO2-prestatieladder wel meegenomen in de
CO2-emissie-inventaris zoals bedoeld in eis 3.A.1.

De Carbon Footprint van DBGG is bepaald aan de hand van scope 1, 2 en 3, zoals beschreven in
het handboek van de CO2 prestatieladder.
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2.2

Organisatorische grens

De organisatorische grens van DBGG is vastgesteld volgens het GHG protocol.
De CO2 Prestatieladder 3.1 maakt onderscheid tussen klein, middelgroot en groot bedrijf. DBGG
valt aan te merken als klein bedrijf, omdat in de verwachting is dat over heel 2020 de totale
uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten minder dan 500 tonCO2 bedroeg en de totale uitstoot
van alle bouwplaatsen en productielocaties minder dan 2.500 tonCO2 bedroeg.

2.3

Aantal medewerkers

Het gemiddeld aantal medewerkers bij DBGG in de eerste helft van 2020 is bepaald aan de hand
van het gemiddeld aantal FTE in deze periode, namelijk 6,86.

2.4

Scope 1, 2 en 3

Onder de directe CO2 emissies van DBGG, scope 1, valt het aardgasverbruik, het
brandstofverbruik van het wagenpark en het brandstofverbruik van het materieel.
Aardgasverbruik
Om de hoeveelheid aardgasverbruik te bepalen is gebruik gemaakt van de meterstanden en
energierapporten van de energieleverancier.
Energieverbruik
Ook voor het bepalen van de hoeveelheid energieverbruik in de eerste helft van 2020 is gebruik
gemaakt van de meterstanden en energierapporten van de energieleverancier.
Brandstofverbruik wagenpark
De brandstofgegevens van het wagenpark van DBGG wordt door middel van tankpassen
geregistreerd. Deze tankpassen zijn gekoppeld aan een kenteken van een voertuig. DBGG kan bij
BP een overzicht van alle tankingen per tankpas opvragen gedurende het hele jaar door. In dit
overzicht wordt er onderscheid gemaakt tussen benzine en diesel.
Brandstofverbruik materieel
Het brandstofverbruik voor materieel is voor DBGG niet noemenswaardig en wordt daarom in de
CO2 footprint buiten beschouwing gelaten. Het gaat hierbij om een paar liter Aspen in het eerste
halfjaar van 2020.
Zakelijk gebruik privéauto
Er zijn binnen DBGG in de eerste helft van 2020 geen zakelijke kilometers met een privéauto
gereden.
Overig brandstof materieel
Overig brandstof is niet van toepassing voor DBGG geweest in de eerste helft van 2020.
Vliegreizen
Er is in de eerste helft van 2020 bij DBGG geen gebruik gemaakt van vliegreizen.
Biomassa en CO2-verwijdering
In paragraaf 7 uit de NEN-ISO 14049-1 wordt gesproken over CO2-emissies uit het verbranden
van biomassa en broeikasgasverwijdering. In de eerste helft van 2020 heeft geen biomassa
verbranding plaatsgevonden bij DBGG, daarnaast zijn er ook geen broeikasgassen
verwijderd.
Uitsluitingen
DBGG heeft er conform de CO2 prestatieladder 3.1 voor gekozen om de koelmiddelen buiten
beschouwing te laten, aangezien er in de eerste helft van 2020 geen koelmiddelen zijn bijgevuld.
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2.5

Nauwkeurigheid

2.5.1 Nauwkeurigheid brandstof totalen
Gegevens van de tankpassen zijn in een overzicht in het account van DBGG bij BP te vinden.
Door in te loggen op dit account kunnen de tankgegevens van 2020 worden opgevraagd. Per
tankpas zijn alle tankingen van de eerste helft van 2020 terug te vinden.
Het totaal aantal afgenomen liters in de eerste helft van 2020 is gelijkgesteld aan het verbruik in
deze periode. Deze gegevens geven echter niet de exacte uitstoot weer. Dit kan een positief en
negatief effect hebben op de uitstootgegevens. Er zal namelijk nog een stuk verbruik in 2020 zijn
van tankingen in 2019. Daarnaast zijn er in juni 2020 nog liters brandstof getankt die niet meer in
juli of later verbruikt zijn.
2.5.2 Nauwkeurigheid aardgasverbruik
Om de CO2-emissie van het aardgasverbruik te bepalen is gebruik gemaakt van de facturen van
de energieleverancier.
Voor wat betreft DBGG is de CO2-emissie van het aardgasverbruik te bepalen door gebruik te
maken van de factuur van de energieleverancier. De meterstanden van DBGG zijn niet exact
terug te herleiden. Voor het halfjaarverbruik is de helft genomen van het totale jaarverbruik in
2020. Dit geeft geen concreet beeld van het verbruik, echter is het niet mogelijk om de
meterstanden van voorgaande maanden boven water te krijgen.
2.5.3 Nauwkeurigheid elektriciteitsverbruik
Om de CO2-emissie van het elektriciteitsverbruik te bepalen is gebruik gemaakt van de facturen
van de energieleverancier.
Voor wat betreft DBGG is de CO2-emissie van het elektriciteitsverbruik te bepalen door gebruik te
maken van de factuur van de energieleverancier. De meterstanden van DBGG zijn niet exact
terug te herleiden. Voor het halfjaarverbruik is de helft genomen van het totale jaarverbruik in
2020. Dit geeft geen concreet beeld van het verbruik, echter is het niet mogelijk om de
meterstanden van voorgaande maanden boven water te krijgen.
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3 Carbon Footprint analyse Q1Q2 2020
3.1

Carbon Footprint DBGG Q1Q2 2020 scope 1 & 2

Afbeelding 1: Carbon Footprint DBGG Q1 + Q2 2020

3.2

Directe CO2 emissies (scope 1)

Voor het bepalen van de Footprint over de eerste helft van 2020 van DBGG is gebruik gemaakt
van emissiefactoren, waarmee je CO2 uitstoot kunt berekenen. De emissiefactoren zijn te vinden
op www.co2emissiefactoren.nl
Onder de directe CO2 emissies van DBGG, scope 1, valt het aardgasverbruik en het
brandstofverbruik van het wagenpark.

3.2.1 Aardgasverbruik
De uitstoot van het aardgasverbruik van DBGG in de eerste helft van 2020 is 3,4 ton CO2. Ten
opzichte van de eerste helft van 2019 is dit met ruim 50% afgenomen. Het gasverbruik gaat op
aan het verwarmen van het pand van DBGG in Dordrecht.
Ten opzichte van het aantal graaddagen is de CO2 uitstoot van het aardgasverbruik per graaddag
met 0,0026 ton CO2 gedaald (0,0024 in 2020 t.o.v. 0,0050 in 2019).

3.2.2 Brandstofverbruik
Het wagenpark van DBGG heeft het grootste aandeel in de CO2 footprint van de eerste helft van
2020. Het wagenpark bestaat uit een aantal dieselvoertuigen. In totaal is er in de eerste helft van
2020 14,26 ton CO2 uitstoot met het brandstofverbruik vrijgekomen. Op basis van de omzet in het
eerste halfjaar van 2020 is dit 38,30 ton CO2 per miljoen euro omzet.
In het eerste halfjaar van 2019 was dit nog ruim 285 ton CO2 en op basis van de omzet was dit
98,61 ton CO2 per miljoen omzet.
Een groot verschil ten opzichte van 2019 is dat vanaf 2020 het verbruik van het wagenpark en het
materieel tussen Allgroen en DBGG gescheiden in beeld gebracht kan worden. Hierdoor is, in
combinatie met een verlaging van de omzet (i.v.m. Covid-19) in het eerste halfjaar van 2020 t.o.v.
2019, de CO2 uitstoot van het wagenpark aanzienlijk verlaagd.
Naar aanleiding van het kunnen scheiden van materieel en het wagenpark tussen Allgroen en
DBGG is gebleken dat DBGG, gelet op het brandstofverbruik, alleen nog CO2 uitstoot met
bedrijfswagens. De CO2 uitstoot van het materieel is niet noemenswaardig en wordt daarom ook
buiten beschouwing gelaten.
Door de verandering in het scheiden van het wagenpark en materieel is de verwachting dat het
eerstvolgende voortgangsrapport een betere vergelijking zal gaan geven.
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3.3

Indirecte CO2 emissies (scope 2)

Onder de directe CO2 emissies van DBGG, scope 2, valt het elektriciteitsverbruik.

3.3.1 Elektriciteitsverbruik
De uitstoot van het elektriciteitsverbruik van DBGG in de eerste helft van 2020 is 6,97 ton CO2
geweest, bij een verbruik van 12.542,50 kWh. In vergelijking met 2019 is dit een lichte stijging
(2,27%). Het elektriciteitsverbruik gaat voornamelijk op aan de verlichting, keuken- en ICT
apparatuur.

3.4

Project gerelateerde uitstoot

DBGG stoot in het eerste halfjaar van 2020 het grootste gedeelte van de CO2 uit tijdens project
gerelateerde activiteiten. In totaal is dit ongeveer 14,26 ton CO2 wat neerkomt op ruim 57% van
de totale CO2 uitstoot van het eerste halfjaar in 2020 van DBGG. Het gaat hier om de uitstoot van
het wagenpark.
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4 Analyse voortgang reductiedoelstellingen en
maatregelen
Op basis van de gegevens van het eerste halfjaar van 2019 en van 2020 kan een grove
vergelijking gemaakt worden. Dit is een grove vergelijking omdat de gegevens vanaf 2020, gelet
op het brandstofverbruik, beter gescheiden kunnen worden. Hierdoor is zowel bij het
brandstofverbruik zakelijk verkeer als van overige brandstoffen een extreme daling te zien.
Onderstaande afbeelding laat het procentuele verschil tussen het eerste halfjaar van 2019 en
2020 zien:

Afbeelding 2: procentuele toe- of afname DBGG

4.1.1 Brandstofverbruik wagenpark en materieel
Vanaf 2020 is het mogelijk gebleken om de tankgegevens van het wagenpark en materieel van de
Shell GTL Fuel tank van Allgroen en DBGG te scheiden. Door deze splitsing is het mogelijk om de
CO2 uitstoot op het gebied van het brandstofverbruik concreter in kaart te brengen. Aan de hand
hiervan kunnen in de toekomst reductiedoelstellingen gerichter worden opgesteld.
4.1.2 Elektriciteitsverbruik
Om het elektriciteitsverbruik concreet in kaart te kunnen krijgen is de belangrijkste maatregel die
genomen moet worden het consequent aflezen van de slimme meters (maandelijks). Gebleken is
namelijk dat op een later moment de meterstanden van voorgaande maanden niet meer terug te
vinden zijn.
Voor het reduceren van de CO2 uitstoot van elektriciteit bestaat er nog de mogelijkheid om over te
stappen op groene stroom, waardoor de CO2 uitstoot van elektriciteit zou komen te vervallen.
Tot slot kan in bijvoorbeeld verschillende werkoverleggen het energiebewustzijn bij de
medewerkers worden verhoogd.
4.1.3 Aardgasverbruik
Om het aardgasverbruik concreet in kaart te kunnen krijgen is de belangrijkste maatregel die
genomen moet worden het consequent aflezen van de slimme meters (maandelijks). Gebleken is
namelijk dat op een later moment de meterstanden van voorgaande maanden niet meer terug te
vinden zijn.
Voor het reduceren van de CO2 uitstoot van gas kan het creëren van bewustwording bij
medewerkers hier een bijdrage aan leveren.
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5 Rapportage conform NEN-ISO 14064-1
Deze rapportage is opgesteld conform de eisen uit de NEN-ISO 14064-1; 2018 hoofdstuk 9. In dit
hoofdstuk is een referentiematrix opgenomen om de rapportage inzichtelijk te maken.
NEN
ISO 14064-1
(2019)

§9.3.1 GHG
report
content

Beschrijving
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rapportage
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