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1. Inleiding en verantwoording 

In dit rapport wordt het CO2-inzicht en -reductie behandeld van de organisatie conform de koptekst 
over de periode conform de koptekst. 
 
Dit rapport is mede een hulpmiddel om aantoonbaar te maken hoe wordt voldaan aan de diverse 
eisen conform de normen/eisen die op het voorblad van dit rapport zijn vermeld. 
 
Dit rapport en de CO2-footprint zijn opgesteld conform de eisen van ISO 14064-1. 
 
Aanleiding van CO2 reductie 
Onze organisatie wil haar werkzaamheden in de toekomst graag voortzetten/uitbreiden en ziet de 
CO2-Prestatieladder (met name een CO2-bewust certificaat) als een kans om zich in de markt te 
onderscheiden. 
Opdrachtgevers, voor de organisatie, m.b.t. mogelijk CO2-gunningsvoordeel zijn: 

• NS 

• ProRail 

• Gemeente(n) met name Zuid-Holland. 

 
Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden via: 

• Handboek CO2-Prestatieladder via www.skao.nl. 

• http://www.rossumadvies.nl/pagina/systemen-certificeringen/co2-prestatieladder.html 
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2. CO2-footprint (c.q. emissie-inventaris), Energie audit verslag 

 

2.1. Scopes, Organisatorische grens 

Scopes 
De scopes (1, 2 en/of 3) voor onze organisatie zijn vermeld in de CO2-footprint.  
 
Voor certificering van de CO2-prestatieladder is een CO2-footprint met de volgende scopes vereist: 

• Scope 1 en 2 op niveau 3. 

• Scope 3 is vanaf niveau 4. 

 
Informatie over het onderwerp van dit hoofdstuk is te vinden in: 

• Handboek CO2-Prestatieladder, bijlage A/3 begrippenlijst/emissies (blz. 51, 52). 

 
Organisatorische grens 
De CO2-footprint heeft betrekking op de volgende bedrijven, vestigingen/locaties, werknemers: 

• Zie B.V.’s op pagina 1 en conform “Kengetallen CO2-footprint”. M.b.t. A- en/of C-aanbieders. 

• Vestigingen conform “Kengetallen CO2-footprint”.  

• Werknemers/FTE conform “Kengetallen CO2-footprint”. 

In de CO2-footprint is meegenomen: 

• Zie “CO2-footprint”. 

De CO2-footprint is exclusief met name het volgende: 

• Zie “CO2-footprint” en/of “Kengetallen CO2-footprint”. 

• Projectspecifiek energiegebruik. 

 
Informatie over het onderwerp van dit hoofdstuk is te vinden in: 

• Handboek CO2-Prestatieladder, bijlage B organisatorische grens (blz. 58). 

 

2.2. CO2-footprint, energiegegevens, CO2-emissiefactoren 

De bronnen van de energiegegevens zijn te vinden in een overzicht (CO2 energiegegevens bronnen). 
De energiegegevens zijn verwerkt in de CO2-footprint. 
Eventuele opmerkingen: 

• Enkele energiegegevens zijn nu (nog) niet, eenvoudig, in detail aanwezig met name omdat dit 

(nog) niet gewenst was c.q. (nog) niet bekend was dat dit nodig was.  

Bijvoorbeeld m.b.t. zakelijk verkeer de hoeveelheid liters per voertuig.  

Afhankelijk van de doelstellingen bepalen in welke mate detail-energiegegevens nodig zijn. 

 
De CO2-footprint is opgesteld met behulp van: 

• Een basisdocument van Van Rossum Advies. 

De CO2-footprint is te vinden in dit rapport in bijlage 1. 
Een overzicht van de energiestromen van de organisatie en de bijbehorende CO2-uitstoot is in deze 
CO2-footprint vermeld. 
 
De gebruikte CO2-emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO2-Prestatieladder. 
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2.3. Analyse CO2-footprint, Referentiejaar, Specificatie naar projecten 

De hoeveelheden CO2 die zijn uitgestoten door de organisatie zijn te vinden in dit rapport in bijlage 1. 
 
De analyse van de CO2-footprint bevat minimaal het energieverbruik, trendanalyse, identificatie van 
grootste energieverbruikers. Eventuele opmerkingen: 

• CO2-footprint is geanalyseerd en geeft voldoende info hierover. Geen aanvullende opmerkingen. 

• CO2-emissie biomassa: Organisatie verbrand zelf geen biomassa. 

• Reductie/verwijdering GHG: Organisatie reduceert/verwijdert geen GHG’s zelfstandig. 

• Uitsluitingen GHG-bronnen: Koelvloeistoffen office airco’s. 

• Emissie-inventaris door een CI geverifieerd: Niet van toepassing. 

 
Het referentiejaar is te vinden in dit rapport in bijlage 1. 
Gegevens van het referentiejaar later aanpassen (zo ja, dan hierbij de oorzaak vermelden): 

• Niet van toepassing. 

 
Afwijkingen in het energieverbruik, plotselinge toe- of afnames: 

• Niet van toepassing. 

Indien nodig de CO2-reductiedoelstellingen en – maatregelen hier op af stemmen. 
 
Het aantal ton CO2 per eenheid zijn een hulpmiddel bij het opstellen van doelen en de monitoring 
daarvan. 
 
Specificatie naar projecten 
Het percentage van de totale CO2-uitstoot wat toegerekend is aan projecten is te vinden in dit rapport 
in bijlage 2. 
Informatie over dit onderwerp is te vinden in: 

• Handboek CO2-Prestatieladder, bijlage D / 3.A.1 specificatie naar projecten (blz. 83). 

 

2.4. Energie audit verslag 

Eventueel later nog een energie audit verslag. 
 
Informatie over het onderwerp van dit hoofdstuk is te vinden in: 

• Handboek CO2-Prestatieladder, bijlage A / 5 begrippenlijst / verifiëren en cert.(blz.56). 

• Handboek CO2-Prestatieladder, bijlage D / 2.A.3 toel. CI / actueel energie audit verslag (blz.81). 
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3. Plan van aanpak CO2-reductiedoelstellingen en -maatregelen 

In dit hoofdstuk staat per onderwerp c.q. scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, 
reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen. 
Dit is besproken met medewerkers van de organisatie. 
 
Mogelijke maatregelen zijn ook te vinden via: 

• www.skao.nl/tips. Dit betreft besparingstips met informatie over een maatregel, mogelijke 

(CO2)reductie, financiële aspecten (kosten/voordelen). 

 
1b1A. Brandstoffen: Gebouwverwarming Aardgas (scope 1) 
Voor gegevens over eventuele specificatie, verbruik, ton CO2 zie CO2-footprint in bijlage 1. 

 

1vB/D. Zakelijk auto verkeer: Personenauto (incl. bus) Benzine / Diesel (scope 1) 
Voor gegevens over eventuele specificatie, verbruik, ton CO2 zie CO2-footprint in bijlage 1. 

Nr. Reductiemaatregel {mogelijke CO2-reductie} 
   Reeds genomen en/of te plannen. 

Actie-nemer Termijn actie 
Gereed 

1 Huidige situatie inventariseren 
m.b.v. verbruiksgegevens en mogelijke maatregelen. 
Hierna de volgende mogelijke maatregelen beoordelen. 

Patrick Juni 2014 

1a Apparatuur (ketel, heater e.d.) efficiënter / vernieuwen. 
HR-ketel; {Mogelijke reductie .. %}. 10 a 15% van jaarlijkse 
gasverbruik. www.skao.nl/tips 

n.t.b. n.t.b. 

1b Isoleer plat dak. www.skao.nl/tips n.t.b. n.t.b. 

1c Controleer structureel functioneren van de cv-regeling. 
www.skao.nl/tips 

n.t.b. n.t.b. 

1d Voorkom onnodig verwarmen op vrije dagen. www.skao.nl/tips n.t.b. n.t.b. 

1 e Apparatuur efficiënter instellen {5 a 20%?}. n.t.b. n.t.b. 
1f Airco in relatie met verwarming efficiënter instellen. n.t.b. n.t.b. 

1g Isolatie aanbrengen/verbeteren; bouwkundig/radiatorfolie. n.t.b. n.t.b. 
1h Stralingsverwarming in hoge hallen, 

ondersteuningsventilatoren. 
n.t.b. n.t.b. 

1i Beperk energieverlies: compartimenteren, deuren en ramen. n.t.b. n.t.b. 

Nr. Reductiemaatregel {mogelijke CO2-reductie} 
   Reeds genomen en/of te plannen. 

Actie-nemer Termijn actie 
Gereed 

1 Inkoop van voertuigen:   

1a Aanwezige auto’s/bussen inventariseren / actualiseren m.b.t. 
brandstofverbruik c.q. label (A, B, C e.d. m.b.t. bouwjaar). 

Patrick 
(Zwaantje) 

Feb 2014, 
Zonodig. 

1b Zuinige personenauto's. Schone en zuinige bestelauto’s. 
Bijv. koop een voertuig met een laag brandstofverbruik. 
Vervanging eventueel planmatig. www.skao.nl/tips 

Marcel Al,  
Zonodig. 

1c Vergroen uw wagenpark en voertuigonderhoud.  
Opties bijv. zuinige banden e.d. 
Kosten; Opties bespreken met garagebedrijf. 
{Mogelijke reductie 2%} Opties samen 10%. www.skao.nl/tips 

Marcel Feb 2014, 
Zonodig. 

2 Organisatie en planning:   

2a Acquireer in de buurt. Projectplaats afstemmen met 
woonplaats medewerker m.b.t. Deventer en Den Hoorn. 
www.skao.nl/tips 

Marcel Al,  
Waar 
mogelijk. 

2b Brandstofbesparende apparatuur bijv. cruise control. 
www.skao.nl/tips 

 Al gedaan. 

2c Routeplanning en/of navigatie zakelijk verkeer.  Al gedaan. 
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2e. Electriciteit: Electriciteit ingekocht (scope 2) 
Voor gegevens over eventuele specificatie, verbruik, ton CO2 zie CO2-footprint in bijlage 1. 

{Mogelijke reductie 5%}. www.skao.nl/tips 

3 Zuinig rijden:   
3a Monitor brandstofverbruik.  

Kosten; Per half jaar registreren, analyseren, bespreken m.b.v. 
overleg/toolbox (Deventer, Den Hoorn). 
{Mogelijke reductie 3% van “voormalig jaarverbruik”} 3 tot 5%. 
www.skao.nl/tips 

Patrick 
(Zwaantje) 

Al,  
Per half jaar. 

3b Band op spanning; Controleren en zonodig op juiste spanning 
brengen. Spanning zakt ca. 0,2bar/3maanden. 
Kosten; Per kwartaal voor aantal bussen/auto’s. 
{Mogelijke reductie 2 %} Spanning 0,5bar te laag, dan 2 tot 5% 
meer brandstofverbruik. www.skao.nl/tips 

Bestuurder / 
Andre Peters 

Al,  
Per kwartaal. 

3c Energiezuinige rijstijl; cursus “Het Nieuwe Rijden” navragen.  
Kosten; 1-malig cursus ca.€150?, 1 dag, voor aantal 
werknemers (bijv. bouw 11?, kantoor 7?, Den Hoorn 6?). 
{Mogelijke reductie 5% van “voormalig jaarverbruik”} 5 tot 15%. 
www.skao.nl/tips 

Marcel 
(Patrick) 

Feb 2014 

3d Verklein de rol- en luchtweerstand van voertuigen. 
www.skao.nl/tips 

Bestuurder / 
Andre Peters 

Al,  
Zonodig. 

3 e Gewicht in bus beoordelen/verminderen. Bestuurder / 
Andre Peters 

Al,  
Zonodig. 

Nr. Reductiemaatregel {mogelijke CO2-reductie} 
   Reeds genomen en/of te plannen. 

Actie-nemer Termijn actie 
Gereed 

1 Huidige situatie inventariseren 
m.b.v. verbruiksgegevens en mogelijke maatregelen. 
Hierna de volgende mogelijke maatregelen beoordelen. 

Patrick Juni 2014 

1a Kantoorapparatuur   

1a1 Zuinige kantoorapparatuur. M.b.t. inkoop. Vervanging 
eventueel planmatig. Printers vernieuwen. 

Marcel, 
n.t.b. 

Al, 
n.t.b. 

1a2 Sluipverbruik inventariseren/analyseren / verminderen (printer, 
kopieermachine, PC’s en scherm, koffieautomaat, O). 

n.t.b. n.t.b. 

1a3 Zet apparatuur buiten werktijd uit. Kosten: O {Mogelijke 
reductie .. %}. www.skao.nl/tips 

n.t.b. n.t.b. 

1b Verlichting:   

1b1 Ruimte leeg: licht uit door sensor.  
Kosten: O {Mogelijke reductie .. %}. www.skao.nl/tips 

n.t.b. n.t.b. 

1b2 Lampen/armaturen vervangen (spiegeloptiek, HF, LED). 
Richten op verlichting met veel branduren. 
Zie volgende 2 mogelijkheden: 

n.t.b. n.t.b. 

1b2a Vervang conventionele TL door hoogfrequente TL-verlichting 
(HF-TL). Kosten: O {Mogelijke reductie O%}. 
www.skao.nl/tips 

n.t.b. n.t.b. 

1b2b LED-verlichting. Kosten: O {Mogelijke reductie O%}. 
www.skao.nl/tips 

n.t.b. n.t.b. 

1b3 Daglichtafhankelijke regeling van verlichting.  
Kosten: O {Mogelijke reductie .. %}. www.skao.nl/tips 

n.t.b. n.t.b. 

1c ICT:   

1c1 Server extern. Marcel Al gedaan. 
1c2 Screenserver eraf en slaapstand instellen. n.t.b. n.t.b. 

1d Koeling / Ventilatie:   
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3ww. Woon-werkverkeer: 5 Personen auto E km (scope 3) 
Voor gegevens over eventuele specificatie, verbruik, ton CO2 zie CO2-footprint in bijlage 1. 

 
  

1 e Warm water   

1f Apparatuur in werkplaats   
1g Duurzaamheid   

1g1 Zelf duurzame energie opwekken   
1g1a Zonne-energie (zonnepanelen). n.t.b. n.t.b. 

1g2 Alternatieve brandstoffen gebruiken   
1g3 Groen stroom inkopen   

1g3a Uitzoeken. Stap over op groene stroom. Zie 2.B.2. 
www.skao.nl/tips (elektriciteit). 
Let op eisen (milieukeur!); Met Cetriq certificaat, 
Bronvermelding (wind, zon, water, biomassa), Nederlandse 
oorsprong (zie www.groenestroomjagraag.nl)) 

Marcel 
(Patrick) 

Jan 2014 

Nr. Reductiemaatregel {mogelijke CO2-reductie} 
   Reeds genomen en/of te plannen. 

Actie-nemer Termijn actie 
gereed 

1 Navigatie-apparatuur beschikbaar stellen. Marcel N.t.b.  
Al gedaan. 
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4. Beleid, doelstellingen, vooruitgang/realisatie 

 

4.1. Kwantitatieve CO2-reductiedoelstellingen 

Kwantitatieve CO2-reductiedoelstellingen voor de organisatie zijn te vinden in dit rapport in bijlage 3. 
 
De kwantitatieve CO2-reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op de CO2-footprint van het referentiejaar 
(vermeld in bijlage 1) en de CO2-reductiemaatregelen (vermeld in hoofdstuk 3, bijlage 3). 
 

4.2. Beleid en doelstellingen 

Beleid CO2-, energiereductie 
 
Onze organisatie heeft zich ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot en energieverbruik te reduceren 
voor het bedrijf en de projecten. 
 
Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen.  
Het thema energiereductie maakt onderdeel uit van de communicatie conform het communicatieplan. 
 
Organisatie: Temmink Bouwprojekten B.V. 
Directeur: Marcel Peters 
Datum: 01-11-2013 
 
Doelstellingen CO2-, energiereductie 
 
Meerjarendoelstelling CO2-reductie t.o.v. het referentiejaar: 

• 10 % CO2-reductie, per euro omzet, voor 2017 ten opzichte van 2012. 

 
Deze doelstelling is gericht op het totale energieverbruik van de organisatie: 

• Bedrijfsgebouwen. 

• Wagenpark en vervoer. 

• Projecten waar mogelijk. 

 
Maatregelen zijn gedocumenteerd m.b.v. een plan van aanpak en geïmplementeerd m.b.v. een 
communicatieplan. 
 

4.3. Vooruitgang en realisatie CO2-reductiedoelstellingen 

De vooruitgang van CO2-reductiedoelstellingen wordt behandeld/geregistreerd m.b.v. dit rapport.  
Met name in bijlage 1 (CO2-uitstoot) en bijlage 3 (CO2-reductiedoelstellingen). 
Wanneer blijkt dat de maatregelen niet of onvoldoende zijn geïmplementeerd, worden zonodig 
corrigerende maatregelen genomen. 
 
De realisatie van CO2-reductiedoelstellingen wordt behandeld/geregistreerd m.b.v. dit rapport.  
Met name in bijlage 1 (CO2-uitstoot) en bijlage 3 (CO2-reductiedoelstellingen). 
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5. Communicatie, verantwoordelijkheden, ISO14064-1, EMA 

 

5.1. Communicatie, Website, Directiebeoordeling 

Informatie over het communicatieplan is vermeld in het rapport CO2 transparantie en participatie. 
Hierin ook een specifieke toelichting over de website en de directiebeoordeling. 
 

5.2. Verantwoordelijkheden 

Informatie over verantwoordelijkheden is vermeld in het rapport CO2 transparantie en participatie. 
Specifieke verantwoordelijkheden zijn ook vermeld in dit rapport met name in hoofdstuk 3. 
 

5.3. Verwijzingsmatrix ISO 14064-1 hoofdstuk 7.3.1 

Dit rapport is opgesteld conform de eisen uit ISO 14064-1. 
In onderstaande tabel is een verwijzing gemaakt van de onderdelen in hoofdstuk 7.3.1 ISO 14064-1 
en de hoofdstukken in het rapport. 
 

Hoofdstuk 7.3.1 ISO14064-1 Hoofdstuk dit rapport 
a) Reporting organization Voorblad 

b) Person responsible Voorblad 
c) Reporting period Koptekst 

d) Organizational boundaries Hfst 2.1 (, kengetallen) 
e) Direct GHG emissions Bijlage 1, Hfst 2.3 

f) Combustion of biomass Hfst 2.3 
g) GHG removals Hfst 2.3 

h) Exclusion of sources or sinks Hfst 2.3 
i) Indirect GHG emissions Bijlage 1, Hfst 2.3 

j) Base year Bijlage 1, Hfst 2.3 
k) Changes or recalculatons Hfst 2.3 

l) Methodologies Hfst 2.2 
m) Changes to methodologies Hfst 2.3 

n) Emission or removal factors used Hfst 2.2 
o) Uncertainties Hfst 2.2 

p) Statement in accordance with ISO 14064 Voorblad, hfst 1, hfst 5.3 
q) Statement GHG inventory verified Eventueel hfst 2.3 

 

5.4. Energie management actieplan (conform NEN-ISO 50001) 

Uitgangspunt van het energiemanagement is de verbetercirkel: Plan, do, Check, Act. 
Dit uitgangspunt is onder andere verwerkt in de rapportage CO2 inzicht en reductie. 
 
Onderdelen van een energie management actieplan (conform NEN-ISO 50001) zijn verwerkt in deze 
rapportage en de rapportage CO2 transparantie en participatie. 
  






