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Introductie
Het voorliggende “rapport” beschrijft de Analyse scope 3 ten behoeve van de CO2 prestatieladder van
de Enk Groen & Golf B.V. (hierna te noemen De Enk) en Binder Groenprojecten (Hierna te noemen
Binder). Dit document behandelt daarmee het aspect communicatie van de CO2 Prestatieladder.

Toepasbaarheid
Deze procesbeschrijving is van toepassing op de activiteiten binnen De Enk en Binder. Deze
rapportage is tevens opgesteld voor externe communicatie en is gepubliceerd op de website van De
Enk: www.deenkgroenengolf.nl en Binder www.binder.nl

Contact
Voor meer informatie over het energiemanagementplan en de inspanningen van De Enk en/of Binder
voor de CO2-Prestatieladder kunt u contact opnemen met Jurgen Fuselier:
j.fuselier@deenkgroenengolf.nl

1. Inleiding
1.1 Algemeen
Initiatieven en innovaties op het gebied van milieu en duurzaamheid sluiten goed aan bij de
maatschappelijke betrokkenheid die De Enk en Binder nastreven. De CO2 prestatieladder is voor de
organisatie een instrument om haar onderscheidend vermogen te realiseren en tot uiting te brengen.
De doelstellingen op het gebied van CO2 reductie passen goed bij de bedrijfsdoelstellingen.

1.2 Doel
Op basis van de vastgestelde operationele grenzen (boundary) zijn de CO2-emissies voor de
activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het
Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als
scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies.
Scope 1 omvat de directe emissies die veroorzaakt worden door de organisatie. Het gaat daarbij om
de verbranding van brandstoffen en het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de
organisatie.
Scope 2 omvat de indirecte emissies door opwekking van ingekochte elektriciteit, stoom of warmte;
als aanvulling hierop zijn conform de eisen van de prestatieladder, de zakelijke kilometers in
privéauto’s en openbaar vervoer en de zakelijke vliegreizen hierin meegenomen.
Scope 3 omvat de overige indirecte emissies van bronnen zoals beschreven in het GHG protocol en
de ISO 14067. Het zijn emissies welke als gevolg van activiteiten worden uitgestoten, maar welke niet
direct door de organisatie worden gecontroleerd. Voorbeelden zijn het woon/werkverkeer,
leveranciers, elektriciteits- en koudemiddelenverbruik op projectlocaties, waterverbruik, afval en
papierverbruik en het energieverbruik ontworpen en geïnstalleerde en/of beheerde installaties.
In de CO2 Emissierapportages van de organisatie zijn alle bronnen en CO2 emissies uit scope 1 en 2
verantwoord. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de indirecte, zogenoemde ‘scope 3’ CO2emissies.
De gebruikte methodiek in deze analyse is conform de richtlijnen van het GHG-protocol en de
beschreven methode in handboek CO2 prestatieladder versie 3.1. In vier fases of stappen wordt
toegewerkt naar een inventarisatie van CO2-bronnen waarbij op basis van alle beschikbare kennis de
emissie van CO2 is gekwantificeerd.
Doelstelling van de opvolgende ketenanalyses is door het in kaart brengen van de waardeketen
inzicht te krijgen in de verschillende onderdelen binnen de processen die verantwoordelijk zijn voor
de CO2-emissie en waarop de organisatie invloed kan uitoefenen. De methodiek die wordt gebruikt
voor de analyses van enkele GHG-genererende (ketens van) activiteiten, staat beschreven in het
GHG protocol, deel ’A Corporate Accounting and Reporting Standard’).
Als basisjaar voor bepaling van de scope 3 emissies is het jaar 2019 gekozen. Voor het aspect ‘afval’
is een ketenanalyses opgesteld welke verwoord is een rapportage. Daarbij wordt ingegaan op
aspecten in de waardeketen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de bronnen en
reductiemogelijkheden van indirecte CO2-emissies.

2. Aanpak inventarisatie ‘scope 3 emissies’
2.1

Algemeen

Zoals in de figuur is weergegeven, beslaat scope 3 alle indirecte bronnen van CO2, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•

Emissies veroorzaakt door leveranciers,
inleners en onderaannemers;
Woon-werkverkeer;
Afval;
Elektriciteit op werklocaties;
Waterverbruik;
Zakelijk verkeer via openbaar vervoer.

SKAO rekent de onderdelen ‘privéautogebruik voor
zakelijk vervoer en zakelijk openbaar vervoer’ en
‘zakelijk luchtvaartvervoer’ tot scope 2. Deze zijn
beschreven in de CO2 Footprint rapportages.
In deze analyse vallen de scope 3 emissies samen met
de definitie van SKAO tenzij anders vermeld.
Een aantal elementen van scope 3 zoals waterverbruik
worden voortaan in de Carbon Footprint
rapportage meegenomen en voor de toekomst in dit
document buiten beschouwing gelaten.
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van deze
scope 3 emissies, gaat deze analyse zo veel
mogelijk in op de verschillende aspecten in de
waardeketen: bron-productie-transport-gebruik-afval.
Naast het geven van een algemene beschrijving van de
waardeketen komt ook een analyse van de
bronnen van CO2 in deze keten aan bod.
De analyse van de scope 3 emissies gebeurt aan de hand van de vier stappen uit het Green House
Gas (GHG) Protocol. Deze betreffen:
1. Het beschrijven van de waardeketen
2. Het bepalen van de relevante categorieën scope 3 emissies
3. Het identificeren van partners in de waardeketen
4. Het kwantificeren van de emissies
Stap 1
Tijdens de eerste fase wordt de waardeketen beschreven In de Corporate Value chain (scope 3)
accounting and reporting standard van het Green House Gas protocol zijn in totaal 10 categorieën
benoemd waarin scope 3 emissies kunnen worden verdeeld. De waardeketen wordt globaal
beschreven aan de hand van de 15 categorieën.

Stap 2
Tijdens de tweede fase wordt bepaald welke scope 3 categorieën relevant zijn.
In stap 2 wordt bepaald welke categorieën relevant zijn en met welke bronnen deze categorieën
compleet, consistent en transparant en nauwkeurig zijn te bepalen. SKAO schrijft voor dat een
rangorde moet worden bepaald van de meest materiële scope 3 emissies. Het doel hiervan betreft te
komen tot een rangorde van de meest materiële scope 3 emissiebronnen die tezamen de grootste
bijdrage (70 - 80 %) leveren aan de totale scope 3 emissies.
Op basis van deze standaard is ook de methodiek in het handboek CO2 prestatieladder versie 3.1
beschreven. Deze criteria betreffen omvang, invloed, risico, kritisch voor stakeholders, outsourcing,
overige. De grof berekende omvang van de scope 3 emissies weegt bij de bepaling van de rangorde
het zwaarst. Eventuele aanpassing van de rangorde vindt plaats op basis van de overige criteria. De
keuze van de categorieën is daarnaast gericht op en sluit aan bij de business doelen die de
organisatie zichzelf stelt.
Stap 3
Tijdens de derde fase worden de partners in de waardeketen en de ketenanalyses geïdentificeerd.
De scope 3 emissies kunnen worden toegerekend aan een ketenpartner. Deze ketenpartners zullen
met de inkoopgegevens worden geïdentificeerd. Vaak zijn er meerdere leveranciers downstream
voor bepaalde producten of diensten en upstream bijvoorbeeld klanten, hiervan zal de ketenpartners
met het grootste leveraandeel in ogenschouw worden genomen.
Stap 4
Tijdens de vierde fase worden de scope 3 emissies in de ketenanalyses waar mogelijk in detail
gekwantificeerd. Van de leveranciers met hun productieproces zoals geïdentificeerd in stap 3 wordt
een meest betrouwbare bron gevonden die uitspraken kan doen over de CO2 emissie in het proces.
Aangezien de CO2-rapportages binnen bedrijven nog in ontwikkeling zijn, is het aannemelijk dat deze
gegevens niet altijd volledig bekend zijn.
In deze situatie zal een benadering worden gekozen om tot een bepaling van de CO2 emissie te
komen die overeenkomstig is met de omrekenmethodiek op basis van de GHG-conversiefactoren.
Resultaat van deze fase is een gekwantificeerde opgave van CO2-emissies per processtap uitgewerkt
tot de ketenanalyse.

2.2

Leeswijzer

In dit document komen de eerste twee stappen aan bod. De inventarisatie van de scope 3 emissies,
die beschreven worden in hoofdstuk 2 en gedetailleerd in de bijlagen, zullen later in detail worden
uitgewerkt in een of enkele ketenanalyses die in separate documenten worden gerapporteerd.
De resultaten van de analyses en kwantificatie van de scope 3 categorieën en onderbouwing van de
conversiefactoren zijn verwerkt in bijlage 2 en 3 In hoofdstuk 3 volgt een evaluatie van de
inventarisatie. Dit hoofdstuk besteedt aandacht aan onzekerheden en doet aanbevelingen voor
toekomstige scope 3 inventarisaties binnen de CO2-prestatieladder.

3. Waardeketen Enk & Binder
3.1 Procesbeschrijving
Binnen de organisatie hebben we een passie voor groen. Met de specifieke kennis en ervaring die we
hebben opgedaan richten we ons binnen de groensector op ons eigen specialisme, namelijk:
• De aanleg en het onderhoud van Golfbanen
• De aanleg en het onderhoud van sportvelden
• De aanleg en het onderhoud van Daktuinen (voornamelijk voor multifunctioneel gebruik)
• De aanleg en het onderhoud van terreininrichting en groenvoorzieningen

3.2 Identificatie scope 3 emissies
De Enk en Binder realiseren haar producten en diensten vanuit de vaste kantoor locaties en/of op de
(project)locaties van klanten. Het GHG protocol beschrijft 15 categorieën die hieronder staan
benoemd met daarachter de interne voorbeelden:
Upstream or downstream
scope 2 emissions
Upstream scope 3 emissions

Categories

Examples

1. Purchased goods and
services

Winning en productie van
aangekochte goederen en
diensten bij leveranciers en
uitbesteding van activiteiten
aan onderaannemers
Investeringen in nieuwe
middelen en voertuigen
Gebruik van elektra bij
klanten/ projecten

2. Capital goods
3. Fuel- and energy-related
activities (not included in
scope 1 or scope 2)
4. Upstream transportation
and distribution
5. Waste generated in
operations
6. Business travel

7. Employee commuting

8. Upstream leased assets

Transport en distributie van
ingekochte goederen
Verwerking van afvalstromen
van projecten en eigen locaties
zit al in scope 2 (Zakelijk OV
vervoer, net als met eigen
vervoer)
Woon werk verkeer
medewerkers en ingeleende
medewerkers
Geleasede of gehuurde
middelen zoals gebouwen en
voertuigen

Upstream or downstream
scope 2 emissions
Downstream scope 3
emissions

Categories

Examples

9. Downstream transportation
and distribution

Transport en distributie van
verkochte goederen en/of
halfproducten
Eindverwerking of toepassing
producten of dienstverlening
door downstream
ketenpartners van de
organsatie zoals bijvoorbeeld
de hoofdaannemer/
contractor van het project
Gebruik opgeleverde projecten

10. Processing of sold products

11. Use of sold products
12. End-of-life treatment of
sold products
13. Downstream leased assets

14. Franchises

15. Investments

Recycling van de ontworpen
en/of aangelegde projecten
en/of materialen
Energiestromen van aan
derden verhuurde
middelen/panden etc.
In licentie / franchise gegeven
producten
Financiële investeringen

Met behulp van de beschreven hoofdprocessen, de bovenstaande 15 scope 3 categorieën, zijn de
energiestromen geïnventariseerd en gerubriceerd in 3 hoofdstromen. Ook voor de inventarisatie van
scope 3 wordt deze indeling gehanteerd.

3.3 Communicatie extern
Niet alle categorieën die in het GHG Protocol genoemd worden zijn voor de organisatie even
belangrijk. In deze paragraaf staat elke categorie benoemd met daarbij een argumentatie en
onderbouwing of de categorie belangrijk is met kwantificering.
1. Purchased goods and services
Binnen deze categorie gaat het om ingekochte materialen, uitbestede diensten (onder aanneming) en
brandstoffen die worden ingekocht. Deze categorie is onderzocht op basis van de inkoopanalyses en
zeer relevant voor de gehele organisatie (Enk en Binder).De aankoop van nieuwe voertuigen is niet
opgenomen in deze categorie.
2. Capital goods
Binnen deze categorie gaat het om nieuwe middelen, materiaal, materiaal en voertuigen die worden
ingekocht door. Deze categorie is niet relevant en onderzocht. Dit is wel verder uitgewerkt in het
inkoopbeleid om een reductie te bewerkstellingen voor scope 1 en 2.

3. Fuel- and energy related activities (not included in scope 1 or 2)
De activiteiten van de organisatie buiten de eigen locaties zijn veelal gericht op het uitvoeren van
projectwerkzaamheden (Golf, Sport, Aanleg en Onderhoud). De activiteiten worden uitgevoerd indien
mogelijk met eigen middelen. Op projectlocaties gaat het bijvoorbeeld om energieverbruik van de keet,
kantoor, werkplaats en opslagvoorziening waarvan de opdrachtgever de energie ter beschikking stelt.
Deze categorie is relevant en onderzocht.
4. Transportation and distribution Upstream en Downstream
Een belangrijke categorie in de scope 3 emissies voor de organisatie betreft het transporteren van
ingekochte materialen naar de eigen locaties of de projectlocaties. De transport activiteiten ten
behoeve van levering aan de organisatie zijn zelden gescheiden van de feitelijke levering en kunnen
nauwelijks worden beïnvloed. Deze categorie is daarom opgenomen onder categorie (1). Het transport
Downstream betreft de transport en distributie van projecten geleverd door de organisatie. Aangezien
de productie activiteiten meestal op de klantlocatie plaatsvinden, is er nauwelijks sprake van transport
Downstream. Deze categorie is daarom niet relevant.

5. Waste generated in operations
De Enk en Binder hebben inzicht in haar afvalstromen ingericht. Deze registratie vormt de basis voor
de bepaling van de CO2 emissies van deze categorie. Deze categorie is significant.
6. Business travel
Is verwerkt in scope 2, vliegverkeer is niet van toepassing binnen de organisatie. Deze categorie is
verder niet significant.
7. Employee commuting
Als gevolg van de ligging van de eigen locaties en de projectlocaties en de activiteiten binnen de
organisatie maken de medewerkers weinig tot geen gebruik van openbaar vervoer betreffende woonwerk verkeer. Echter voor de locatie zijn er enkele medewerkers die hier gebruik van maken, het woon
werkverkeer van deze medewerkers is gekwantificeerd en wordt voortaan meegenomen in de Carbon
footprint rapportage. Deze categorie is relevant.
8. Upsteam leased assets
Binnen deze categorie gaat het bijvoorbeeld om geleasede voertuigen die worden ingezet door de
organisatie. De locaties en lease voertuigen zijn al opgenomen in scope 1 en 2, dus meegenomen in
de eigen emissie inventaris, en niet verder onderzocht.
9. Upsteam leased assets
Verwerkt onder 4.0

10. Processing of sold products
De organisatie levert voornamelijk golfbanen, sportvelden en terreininrichting in he groen bij de klant.
Als bedrijf zijn we in beperkte mate zelf verantwoordelijk voor het ontwerp. Wel zijn we op diverse
projectlocaties betrokken bij duurzame initiatieven. Binnen deze initiatieven wordt de invloed en
relevantie voor deze categorie beperkt geacht. Deze categorie wordt daarom nog niet verder
onderzocht.
11. Use of sold products
Binnen deze categorie gaat het om de emissies in het gebruik van de projecten die worden
opgeleverd, onderhouden en beheerd door de organisatie. Bij het bepalen van de emissies kan een
onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte emissies van het gebruik van het project
•
•

Direct gebruik emissie b.v. energieverbruik van het product tijdens functioneren
Indirect gebruik emissie Indirect verbruik tijdens functioneren

Deze categorie is niet van toepassing echter wel interessant omdat op veel projecten
klimaatcompensatie van toepassing is. Zo wordt bijvoorbeeld bij de aanleg van bomen en planten CO 2
uit de lucht gehaald en omgezet in zuurstof en biomassa (hout, blad en wortels).
Bomen slaan vooral extra CO2 op als ze groeien. De CO2 wordt dan vastgelegd in de toenemende
biomassa van de boom. Zodra ze volgroeid zijn, slaan bomen geen extra CO2 meer op (ze zetten nog
wel CO2 uit de lucht om in onder andere zuurstof).
12. End of life treatment of sold products
Binnen deze categorie gaat het om de emissies in einde levensfase van de producten die worden
geleverd door de organisatie. Aangezien de opgeleverde projecten van klanten zijn heeft de
organisatie een zeer beperkte invloed op deze categorie, met uitzondering van het zo duurzaam
mogelijk hergebruiken van afvalstromen. Deze activiteiten zijn echter al onderdeel van categorie 5,
waste generated in operations. Deze categorie zal daarom niet verder worden onderzocht.
13. Downstream leased assets
De organisatie verhuurt op de Bennekomseweg 130 een klein deel van de loods (kantoor /
werkplaats) aan Terra Troniq BV. Terra Troniq BV handelt onder de naam van de
beheermaatschappijen. De beheerders komen voort uit de holding, zij sturen de werkmaatschappij
aan. Binnen de holding en het beheer worden geen activiteiten uitgevoerd welke invloed hebben op
de CO2 uitstoot. Stroom en gas verbruik op deze locatie worden momenteel nog meegenomen in
scope 1 en 2 van de footprint. Deze kunnen komen te vervallen per omgaande jaar deze categorie zal
daarom niet verder worden onderzocht
14. Franchises
Deze categorie is niet van toepassing en zal niet worden onderzocht.
15. Investments
Deze categorie wordt indien van toepassing in een later stadium onderzocht

3.4 Rangorde categorieën
SKAO schrijft voor dat een rangorde moet worden bepaald van de meest materiële scope 3 emissies.
Het doel hiervan betreft het komen tot een rangorde van de meest materiële scope 3
emissiebronnen die tezamen de grootste bijdrage (70 - 80 %) leveren aan de totale scope 3 emissies.
Bepalen van de belangrijkste scope 3 hoofdcategorieën zoals genoemd in de Corporate Value Chain
(scope 3) – Accounting and Reporting Standard. Daarbij is hoofdzakelijk de omvang en mate van
beïnvloedbaarheid bekeken.
In de tabel op de volgende pagina zijn conform de eisen van de CO2 prestatieladder versie 3.1 de
resultaten uit de voorgaande analyses weergegeven. Het relatief belang van de CO2 belasting naar
sector en activiteiten is bepaald op basis van de omvang van de organisatie ten opzichte van
concurrenten en ketenpartners in de keten.
Relatief belang sectoren
De Enk en Binder vallen onder de condities van het CBS onder de bouwnijverheid. Meest recente
cijfers voor de bouwnijverheid tonen dat de bouwnijverheid in totaal verantwoordelijk is voor 1,2% van
de CO2 emissie in Nederland.
Volgens het CBS kent afvalbeheer de hoogste CO2-intensiteit (zie tabel 2). Met name
afvalverbranding veroorzaakt veel CO2-emissies. Vanwege de kleine omvang komt de bouwnijverheid
niet voor in het overzicht. Voor het belang van de verschillende scope 3 categorieën is dit overzicht
wel van belang.

Analyse
Om de rangorde te kunnen bepalen van de meest materiële scope 3 emissies zijn de onderstaande
stappen gevolgd:
1. Bepalen van de belangrijkste scope 3 hoofdcategorieën zoals genoemd in de Corporate Value
Chain (scope 3) – Accounting and Reporting Standard. Daarbij is hoofdzakelijk de omvang en mate
van beïnvloedbaarheid bekeken.
2. Selectie van top 6 van scope 3 subcategorieën (activiteiten/producten/diensten). De rangorde geeft
aan welke emissies in scope 3 van onze organisatie het grootst zijn.
In de onderstaande tabel zijn de hoofdcategorieën van de scope 3 emissies weergegeven. De
relevante categorieën voor de organisatie op basis van de inkoopwaarde-analyse een substantiële
CO2 emissie. Een ander belangrijk criterium voor relevantie is de mate van invloed die de organisatie
heeft om reductie van deze emissies. De categorieën worden onder de tabel toegelicht.

PMC’s sectoren en
activiteiten

Categorie

Omschrijving
van activiteit
waarbij CO2
vrijkomt

1

-

2

Diverse diensten

Inkoop diensten,
advies ontwerp
keuringen en
inspecties
Inkoop diensten
en materieel

Relatief belang van
CO2- belasting van de
sector en invloed van
de activiteiten (groot –
middelgroot – klein –
te verwaarlozen)
3 sector
4
activiteiten

Potentiële
invloed
van het
bedrijf
op CO2
emissies
5

Rangorde

Ondersteuning
werkzaamheden

Klein

Klein

Groot

9

Transport
materieel

Groot

Groot

Klein

4

Inkoop
diensten en
materieel

Uitvoering en
gebruik
materieel op
projecten en
“arbeidsuren”

Groot

Groot

Middel

3

Leveranciers
(groene)
materialen
Leveranciers
(groene)
Materialen

Inkoop
goederen

Productie
materialen

Groot

Groot

Klein

6

Inkoop
goederen

Transport
materialen

Groot

Groot

Middel

5

Afval

Afval- en
reststoffen

Transport
Goederen

Groot

Groot

Groot

2

Afval

Afval- en
reststoffen

Verwerking
Goederen

Groot

Groot

Groot

1

Inhuur materieel
(geen arbeid)

Huur

Groot

Groot

Middel

7

Leveranciers
brandstof

Brandstof

Gebruik
materieel op
projecten
Transport
Brandstoffen

-

-

-

8
(Scope 1 & 2)

Vervoer

Woon- werk
verkeer

Woon- werk
verkeer

Klein

Klein

Groot

10

Onderaanneming
Inhuur materieel en
“arbeidsuren”
Onderaanneming
Inhuur materieel en
“arbeidsuren

6

Tabel 1: Relatieve omvang

Relatief belang sectoren
De Enk en Binder vallen onder de condities van het CBS onder de bouwnijverheid. Meest recente
cijfers voor de bouwnijverheid tonen dat de bouwnijverheid in totaal verantwoordelijk is voor 1,2% van
de CO2 emissie in Nederland. Volgens het CBS kent afvalbeheer de hoogste CO2-intensiteit. Met
name afvalverbranding veroorzaakt veel CO2-emissies.

PMC’s sectoren en activiteiten

Rangorde

Afval (verwerking)

1

Afval (transport

2

Inhuur materieel en “arbeidsuren”
(uitvoering)
Inhuur materieel en “arbeidsuren”
(Transport)
Leveranciers “groene” materialen
(transport)
Leveranciers “groene” Materialen
(productie)
Inhuur materieel (zonder arbeid)

3

Leveranciers
brandstof
Inkoop diensten, advies ontwerp
keuringen en inspecties
Vervoer, Woon- werk
verkeer

8

Tabel 2: Rangorde

4
5
6
7

9
10

Opmerkingen

GHG protocol Hoofdcategorieën
Van toepassing

1. Ingekochte goederen (a)
2001. Groen Producten

Bemesting
Graszaad
Gewasbescherming
Palen

Vos Capelle, Heicom, Getros,
Ecostyle Professional, Van Lijssel,
Tjoelker

Van Doorn Soest, van Swaay,
Leegwater houtproducten, Van
Vliet, Brandola

Gebruik van
onderaannemers;
aanleggen
projecten;
Inkoop zoals
hiernaast
omschreven
Inkoop,
kantoorartikelen

2002. Beplanting

Groenvoorzieningen

Beplanting
Bomen
Gras(zaad/zoden)
Bloemenmengsels
Sedum

Boot en Dart, Ebben, Joh. Vos
Capelle, Getros, Kuypers,
Hendriks, Queens, Cruydt-Hoeck,
Optigrun,

2003. Bestratingsmateriaal

Verhardingsmaterieel

BSS
BKK
Banden
Menggranulaat
Betonplaten

Gebr. Henken, Jansen
Sierbestrating Van Essen, Struyk
Verwo, Spaansen tuin- bestrating,
Tebi, Jonk, Nedabo, , De hamer
Martens

2004. Bouw materialen

Betonelementen

Beton
PVC
Goten
Staalproducten

Betondingen.nl, Keerwanden
Kemper, Dyka, Furns B.V., Adezz,
Denekamper metaalindustrie,
Janssen lastechnieken, Elders
metaal

2006. Daktuinmaterialen

Bescherm en filterlagen
Drainage - bufferlagen
Controleschachtenwaterleidingsystemen
Randoplossingen en
kantopsluitingen
Ontwatering en goten

Joosten, Optigrun, Zinco, Dyka

2012. Inrichtingsmaterialen

Straat meubilair,
Prullenbakken, kunstwerken,
verlichting
plantenbakken, banken

Velopa, Groundlevel, Technische
Unie, BTN, Streetlife,

Hekwerk-/schutting elementen

ABC-Hekwerken, Totalfence,
Allfence,

Inrichtingselementen
Riolering

2015. Materiaal projeten

Materialen

planken, palen, boompalen

2020. Bouwstoffen

Grond

Borden, (afzet)palen,
afzettingen

Pol Heteren, Erdi, BTN

Teelaarde (RAG)
(Daktuin)Substraat
Greenzand

Heicom, BB Landscaping, Optigrun,
Getros, ten ouden, van doorn
soest, Baars, vd Wiel, Koers

Bomenzand
Zorgeloos groen Substraat

1. Gehuurde goederen (a)
1004. Materieel

Van toepassing
Wiellader
Shovel
(mini)midigravers
Rijplaten
bouwplaats inrichting

Boels
Compact rent

1. Ingekochte diensten (b)

Onder aanneming
Personeel
Loonwerk
transport

(zie bijlagen)

2. Kapitaal goederen

Machines
Voertuigen
materieel / materiaal
vestegingen
ICT

3. Brandstof en energie
gerelateerde activiteiten (niet
in scope 1 of 2)

Gas en Elektra op
projectlocaties

Materieel en
voertuigen
aangekocht of in
leaseconstructie
op naam van De
Enk
Van toepassing,
niet relevant

4. Transport en distributie
(upstream) *
5. Afval tijdens productie

7.

Woon-werk vervoer werknemers

Bedrijfsafval
Afval op projecten

Van toepassing in
combinatie met
inkoop
Van toepassing

C-Hout
B-Hout
Groenafval (blad en snoei)
C-Hout
B-Hout
Groenafval (blad en snoei)

Auto
Openbaarvervoer

Reeds opgenomen in scope 1/2
Niet van
toepassing

9. Transport en distributie
(downstream)
10 Gebruik van verkochte producten

Van toepassing en
relevant

Gebruik golfbanen
Terreininrichtingen

Niet significant

Rangorde na
uitvoering
methodiek 4.A.1

1

Kernwoord

Hoeveelheid

Afval verwerking

eenheden

Emissie (ton CO2

Belang sector

Activiteiten

Potentiële
invloed
van het bedrijf
op CO2
emissies

Bijzonderheden

Ton

290,00

Groot

Groot

Groot

Verder uitgewerkt in Ketenanalyse
Verder uitgewerkt in Ketenanalyse

3.284
2

Afval transport

Ton

240,00

Groot

Groot

Groot

Liter

287,51

Groot

Groot

Middel

3, 4

Onder aanneming

3.284
91.710

5, 6

Inkoop
Bestrating

27.170

M2

287,00

Groot

Groot

Middel

Beplanting

582.105

Euro

626,15

Groot

Groot

Middel

Grond

458.104

Euro

493,00

Groot

Groot

Klein

Beton

13.295

Euro

174,00

Groot

Groot

Klein

Daktuinmateriaal

146.166

Euro

Groot

Groot

Groot

Klein

7

Materieel inhuur

61.953

Euro

67,00

Groot

Groot

middel

8

Leveranciers
brandstof
Inkoop diensten,
advies ontwerp
keuringen en
inspecties
Vervoer, Woon- werk
verkeer

Scope 1 & 2

Scope 1 & 2

Scope 1 & 2

Groot

Groot

klein

Te verwaarlozen

Te verwaarlozen

Te verwaarlozen

klein

klein

klein

Scope 1 & 2

Scope 1 & 2

Scope 1 & 2

klein

klein

groot

9

10

Maatregelen worden getroffen op basis van leveringen
en afstanden. Tevens wordt in de toekomst hier een
ketenanalyse van opgesteld
Maatregelen worden getroffen op basis van leveringen
en afstanden

4. Datacollectie, kwaliteit en onzekerheden
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk evalueert de inventarisatie en de uitgevoerde ketenanalyses en besteedt aandacht aan
onzekerheden. Op basis van de evaluatie worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige scope 3
inventarisaties binnen de CO2-prestatieladder.

4.2 Datacollectie en kwaliteit
De sterke voorkeur bij de datacollectie ligt bij het gebruik van primaire data. Primaire data zijn
rechtstreekse bronnen of meetwaarden. Secundaire data wordt alleen gebruikt als er geen andere
gegevens aanwezig zijn en zijn gebaseerd op indirecte metingen of verhoudingen. De volgorde waarin
de datacollectie is uitgevoerd staat in de volgende lijst weergegeven:
1. Primaire data op basis van gemeten CO2-emissie gegevens.
2. Primaire data op basis van gebruikte brandstoffen/energieverbruik. CO2-emissie wordt
berekend met een CO2-conversiefactor.
3. Secundaire data op basis van gemeten CO2-emissie gegevens.
4. Secundaire data op basis van brandstof/energieverbruik. CO2-emissie wordt berekend met
een CO2-conversiefactor.
5. Secundaire data over CO2-emissie uit algemene bronnen, rapportages, websites en
databases.
Het uitgangspunt bij scope 3 inventarisaties en ketenanalyses is dat de CO2-emissie gebaseerd moet
zijn op primaire data. Aangezien de organisatie niet alle stappen in de keten zelf uitvoert, kan niet
overal voor scope 3 categorieën en ketenanalyses gebruik worden gemaakt van primaire data. Om
deze redenen is daar waar van toepassing gebruik gemaakt van secundaire data.

4.3 Onzekerheden
Bij de kwantificering van de scope 3 emissies voor de verschillende categorieën zijn deels aannames
gedaan. De aannames zijn bij de berekening per categorie beschreven en de verantwoording
databronnen meest materiële emissies scope 3’ is de kwaliteit van de data beschreven. Hieronder
wordt beschreven wat het gevolg hiervan is voor de uitkomst van de analyse. De inventarisatie van de
scope 3 categorie inkoop producten en diensten levert veruit de grootste bijdrage aan de scope 3
emissie binnen de invloedsfeer en bevat veel bedrijfsgevoelige informatie. De berekening is
gebaseerd op de inkoopanalyse en de Carbon Footprint rapportages van leveranciers. Daarnaast zijn
in meerdere categorieën gebruik gemaakt van secundaire data op basis van de nu beschikbare
informatie. De resultaten zijn daarom zichtbaar gemaakt in de rapportage, de gegevens worden als
vertrouwelijk beschouwd. Voor de berekening van de omvang van de CO2-emissies in de scope 3categorieën wordt dit als voldoende beschouwd.

4.4 Aanbevelingen – kwaliteitsplan scope 3 en reductie strategieën
De kwaliteit van de scope 3 inventaris verder te verbeteren en reducties in de keten te realiseren
worden de volgende activiteiten gepland:
1.Inkoop goederen en diensten:
a. Inventariseer de carbon footprint van de strategische leveranciers in relatie tot het
ondernemingsplan, hun commodity en bereken periodiek middels extrapolatie van deze cijfers
een verbeterde emissie voor de totale categorie ingekochte goederen en diensten.
b. Controleer de ontvangen informatie op juistheid, eventueel met opvragen van externe
verificatie. Inventariseer op basis van deze cijfers waar de grootste emissies in de keten
plaats vinden en inventariseer voor deze activiteiten de reductiemogelijkheden en verbeterde
onderbouwing van de cijfers.

c.

Stel vervolgens een reductiestrategie bij voor deze keten / commodity:

•
•
•
•
•
•
•

1 Groothandels: inzetten op het verhogen van de stopwaarde (klustering van
inkoopopdrachten, minder ritten)
Systeemleveranciers: inzetten op verkrijgen van meer informatie over de
energieprestaties van producten.
met doel meer onderbouwd inzicht te krijgen.
Onderaannemers: inzetten op reductie van eigen energieprestaties in projecten
en activiteiten.

d. De uitwerking van deze acties is onderdeel van het inkoopplan .
2. Per scope 3 categorie wordt bepaald intern en/of in overleg met ketenpartners of huidig
gebruikte secundaire data, daar waar van toepassing, kan worden vervangen door primaire
data om de datakwaliteit te verbeteren. Aan de hand van paragraaf 3.1 wordt de prioriteit
bepaald. De acties benodigd om de data te verbeteren worden bepaald in samenwerking
met de actienemers. Ketenpartners worden uitgenodigd aanvullende informatie aan te
dragen.
3. Waar mogelijk wordt het inzicht en energieverbruik van eigen ontworpen installaties
verbeterd door het inrichten van een aanvullende registratie en/of gebruik van de
verbeterde registraties uit andere certificatie processen.
4. Richting downstream zijn vanuit commercieel oogpunt en advies op de meeste vestigingen
al acties ingezet waar nodig in samenwerking met haar ketenpartners.
5. De evaluatie van de voortgang van de verbeteringen worden periodiek geëvalueerd met
betrokken partners.

Bijlage 1: Inkoop bestratingsmateriaal
Overzicht van de totale CO2 uitstoot worden in onderstaande tabel weergegeven
Fase

Uitstoot 1 m2
betonstraatstenen (Kg CO2)

Uitstoot 1 m2 straatbakstenen
(kg CO2)

Winning en productie
Transport
Verwerking
Onderhoud
Einde levensduur
Totaal

9,51
1,06
3,38
0
0,35
14,30

9,08
0,61
3,99
0
0,35
14,05

Ingekocht totaal

Kosten per M2 (benadering)

Totale CO2 uitstoot Ton
(Benadering)

407.556 euro
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287

In realiteit koopt De enk natuurlijk diverse bestratingsmaterialen, van natuursteen tot banden tot
tegels in diverse soorten en maten. De werkelijke CO2 uitstoot van bestratingsmateriaal zal dan ook
afwijken. Echter is dit een redelijke benadering van de werkelijkheid. Tevens laat dit getal zien dat
maatregelen en doelstellingen in een aanvullende ketenanalyse, indien status midden bedrijf wordt
gehaald zeer interessant kan zijn (Evenaars, 2018).

Bijlage 2: Uitstoot CO2 Inkoop beplanting
Ingekocht totaal

CO2 uitstoot per 100.000
omzet

Totale CO2 uitstoot Ton
(Benadering)

582.105 Euro

0,025 ton CO2

0.15 Ton CO2

Bovenstaande uitstoot is bepaald door de scope 1 en 2 van Boot en Dart (grootste leverancier) te
analyseren.
Op basis van eigen ervaringen en in overleg met de transporteurs is bepaald dat momenteel 1/3 van
de gefactureerde omzet toe komt aan het aantal verbruikte liters diesel. Met deze omrekenfactor wordt
de CO2 emissie van de grootste transporteurs bepaald. De formule is derhalve: (omzet / 3) x 3230
(Heerkens, 2016)

Ingekocht totaal

Diesel

Totale CO2 uitstoot Ton
(Benadering)

582.105 Euro

194035 Liter

626 Ton CO2

Totaal

626,15

Bijlage 3: Uitstoot CO2 Inkoop Grond
Op basis van eigen ervaringen en in overleg met de transporteurs is bepaald dat momenteel 1/3 van
de gefactureerde omzet toe komt aan het aantal verbruikte liters diesel. Met deze omrekenfactor wordt
de CO2 emissie van de grootste transporteurs bepaald. De formule is derhalve: (omzet / 3) x 3230
(Heerkens, 2016)
Voor het verplaatsen van grondstoffen naar en van het project zijn vrachtwagens en/of schepen nodig.
Uit de analyse kwam naar voren dat schepen in 20159niet ingezet zijn, derhalve richt men zich nu in
deze analyse op vrachtwagens. Samengevat levert dit de volgende gegevens op:

Ingekocht totaal

Diesel

Totale CO2 uitstoot Ton
(Benadering)

458.104,7 Euro

152701 Liter

493

Totaal

493 Ton CO2

Bijlage 4: Uitstoot CO2 huur materieel
Op basis van eigen ervaringen en in overleg met de transporteurs is bepaald dat momenteel 1/3 van
de gefactureerde omzet toe komt aan het aantal verbruikte liters diesel. Met deze omrekenfactor wordt
de CO2 emissie van de grootste transporteurs bepaald. De formule is derhalve: (omzet / 3) x 3230
(Heerkens, 2016)

Gehuurd totaal

Diesel

Totale CO2 uitstoot Ton
(Benadering)

61.953 Euro

152701 Liter

67

Totaal

67 Ton CO2

Bijlage 5: Uitstoot CO2 Inkoop Beton
Op basis van eigen ervaringen en in overleg met de transporteurs is bepaald dat momenteel 1/3 van
de gefactureerde omzet toe komt aan het aantal verbruikte liters diesel. Met deze omrekenfactor wordt
de CO2 emissie van de grootste transporteurs bepaald. De formule is derhalve: (omzet / 3) x 3230
(Heerkens, 2016)

totaal

Diesel

Totale CO2 uitstoot Ton
(Benadering)

13.295 euro

152701 Liter

14

Beton kan worden gemaakt van verschillende cementsoorten. Daarnaast kunnen toplagen of
kleurstoffen worden gebruikt. De gebruikte conversiefactor is terug te vinden in de database van
DuBoCalc. In de meeste betonsoorten wordt gebruikt gemaakt van CEM III, echter wordt de uitstoot
factor van CEM I gebruikt om een goede benadering te garanderen.

Cementsoort

Gewicht (kg)

Conversiefactor (KG
CO2/ton)

CO2 uitstoot (KG)

CEM I (C12/15)
CEM III (C12/15)

193
193

104,8
49,4

20,18
9,51

Besteld

1503 kg (benadering)

157 ton

De prijs voor 1 m3 standaard beton ligt zo gemiddeld tussen de € 110,00. Beton is van oorsprong een
minerale stof en het soortelijk gewicht van droog verdicht beton is 2400 kg/m3. Circa komt de
organisatie 157 ton CO2 uitstoot voor alleen beton. In werkelijkheid worden er diverse betonsoorten
ingekocht met verschillende soortelijk gewicht. Dit is daarom een ruime benaderding.

Bijlage 6: Uitstoot CO2 Daktuinmateriaal
Op basis van eigen ervaringen en in overleg met de transporteurs is bepaald dat momenteel 1/3 van
de gefactureerde omzet toe komt aan het aantal verbruikte liters diesel. Met deze omrekenfactor wordt
de CO2 emissie van de grootste transporteurs bepaald. De formule is derhalve: (omzet / 3) x 3230
(Heerkens, 2016).

totaal

Diesel

Totale CO2 uitstoot Ton
(Benadering)

146.166 euro

48705 Liter

157 ton

Er zijn weinig tot geen cijfers bekend over de CO2 uitstoot van daktuinmateriaal zoals, drainage,
filterdoeken, etc. Onder bovenstaande kosten vallen tevens zand en substraat. Daarom zijn voor deze
categorie alleen de transportkosten meegenomen.

Bijlage 7: Onder aanneming

Om tot reductie te komen binnen hierboven omschreven onderaannemers is het belangrijk om te
bepalen waar de kansen liggen voor reductie en in welke mate wij als organisatie invloed kunnen
uitoefenen op de emissies binnen de keten. Duidelijk is dat er bij aannemer A en B de meeste CO2
emissies wordt uitgestoten. Dit heeft twee redenen, omdat dit grotere partijen zijn, maar ook zeer
regelmatig werkzaamheden uitvoeren voor onze organisatie. De grootste kansen ter reductie liggen bij
deze grotere partijen, hierbij kan meer CO2 worden gereduceerd, maar er zijn ook meer
mogelijkheden en middelen om CO2 te reduceren (Drunen, 3 september 2018).
Grotendeels van de uitstoot is de diesel verbruikt als brandstof voor het wagen- en machinepark van
de onderaannemers ingehuurd door onze organisatie. In tabel onder staan het aantal liters welke op
basis van het aantal door onderaannemer gewerkte uren aan de onderaannemers is geleverd en door
hen gebruikt. Er is gebruik gemaakt van www.co2emissiefactoren.nl.

totaal
onderaanneming

Euro 1.375.625

Aantal uren

Verbruik
brandstof per uur
(l)
aanname

Conversiefactor

CO2
uitstoot ton

Kraan met man
150 euro per
uur

10

3135 gCO2/ltr
brandstof

0,31 ton

9171 uur
(totaal)

91710 (liter totaal)

3135 gCO2/ltr
brandstof

287,51 ton

