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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. is een emissie-inventaris opgesteld, als onderdeel van 
de ‘CO2-Prestatieladder’. De directie van Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. streeft naar certificering op 
niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Dit is vanuit zowel maatschappelijke, strategische als markttechnische 
overwegingen. Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder wordt gezien als vertrekpunt voor verdere 
verbeteringen ten behoeve van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast is het 
stimuleren van innovatie en initiatieven en de toepassing van materialen en technieken bedoeld om de 
milieubelasting en het energieverbruik in de projectuitvoering en gebruiksfase te beperken en een blijvende 
beperking van de CO2-emissies te realiseren. Ten behoeve hiervan, wordt de  CO2-emissie-inventaris 
inzichtelijk gemaakt, worden doelen en maatregelen ter reductie vastgesteld en wordt hierover zowel 
intern als extern gecommuniceerd. 

Om voornoemde doelstellingen te bereiken worden jaarlijks de belangrijkste elementen geïdentificeerd en 
vastgesteld en worden op basis daarvan specifieke doelstellingen geformuleerd en opgenomen in een 
jaarplan. 

1.2 Achtergrondinformatie CO2-Prestatieladder 

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-
emissies die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten in de eerste plaats te kwantificeren en in de tweede 
plaats te reduceren. Vanuit andere organisaties (met name overheden) kwam vervolgens eveneens 
belangstelling om de leveranciers waarmee zij samenwerkten 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). Met de                                             
CO2- prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2 uitstoot te kennen 
en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van 
een opdracht. 
 
De CO2-Prestatieladder kent 4 invalshoeken: 
A. Inzicht (het opstellen van een onomstreden CO2-footprint; 
B. CO2-reductie (de ambitie van het bedrijf om de uitstoot te verminderen); 
C. Transparantie (de wijze waarop een bedrijf intern en extern communiceert over haar CO2 footprint en 
reductiedoelstellingen); 
D. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren. 
 
Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus, hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het 
bedrijf kan vergaren en uiteindelijk des te meer gunningvoordeel het bedrijf ontvangt. Een certificerende 
instantie zal de activiteiten beoordelen en het niveau van het CO2 bewust-certificaat te bepalen. Hiervoor 
moeten stappen zijn gezet op alle onderdelen A t/m D van de ladder. 
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In dit rapport wordt de emissie inventaris van Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. over 2019 besproken en 
richt zich op invalshoek A (inzicht) van de CO2 prestatieladder. De CO2 footprint geeft een inventarisatie van 
de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst van deze 
emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG emissies (respectievelijk scope 1 en 2). 
 

1.3 Verantwoording / rapportage volgens ISO 14064  

Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. gebruikt onderhavig document ten behoeve van certificatie volgens de 
CO2-Prestatieladder en om haar scope 1 en 2 emissies te rapporteren aan partijen die ook zelf gecertificeerd 
zijn volgens de CO2-Prestatieladder van SKAO. De inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 
uit de prestatieladder. De emissie-inventaris is opgesteld conform ISO 14064-1 (9.3.1 a t/m t). De emissie-
inventaris is door een LadderCI gecontroleerd conform ISO 14064-3 (4.3.2.3.) Op basis van deze norm is de 
footprint gerapporteerd en in de inhoudsopgave is een cross reference table opgenomen. 

2 Beschrijving van de organisatie en organisatorische grens 
 

Om een CO2-Prestatieladder certificaat te behalen, moet het duidelijk zijn welk bedrijf precies gecertificeerd 
wordt. Bij organisaties die te maken hebben met zuster-, dochter- of moederbedrijven kan het zijn dat 
slechts een deel van de organisaties gecertificeerd wordt, of juist dat de hele organisatie meegenomen 
wordt. Dit heet het bepalen van de organisatorische grenzen. Er zijn hier verschillende opties voor. Om de 
organisatorische grenzen te bepalen is uitgegaan van het handboek van de CO₂ prestatieladder 3.1. 
Gekozen is voor methode 2, de laterale methode om Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. te laten 
certificeren, als top van de ladder. Het bedrijf kent geen onderliggende bedrijven/aanbieders. De 
organisaties (zoals opgenomen in afbeelding 1) zijn niet meegenomen. De CO2-emmisies welke voortvloeien 
uit deze bedrijven zijn derhalve geen onderdeel van de CO2-footprint.  

Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. is in 2013 opgericht door Eric Wagenaar en Douwe Jan Westra (gedeeld 
eigenaar). In 2016 is een nieuw bedrijfspand gerealiseerd, aan de Singel 60 in Grou. Het pand is 
ondergebracht in een vennootschap: Frisia Vastgoed. Een deel van het pand is onderverhuurd. Zo was in 
2019 de bovenverdieping in gebruik als sportschool (IgoFit). De loods is deels in gebruik geweest als 
botenstalling (diverse bedrijven, januari t/m april en december 2019) en deels gebruikt door Gauris (o.a. 
opslag en lassen folie, april  2019 t/m november 2019). Hoewel in het pand (vooralsnog) geen onderscheid 
in energiegebruik kan worden gemaakt, voelt Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. zich als (hoofd)gebruiker 
verantwoordelijk voor het energieverbruik in het pand. 

Afbeelding 1: Organogram  
 

 

 

 
 

 

 
Huur pand 

Wagenaar 
Milieu-advies BV 

Frisia Vastgoed BV Bodemvisie Milieu 
& Veiligheid BV 

Westra 
Milieu-advies BV 
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De werkzaamheden van Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. zijn als volgt het best samen te vatten: 
“het uitvoeren van milieukundige en veiligheidskundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen 
in de waterbodem en nazorg alsmede monsterneming en veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek en partijkeuringen en in- en verhuur van personeel”. 
 

De CO2-Prestatieladder maakt onderscheid in grootte van bedrijven op basis van CO2-uitstoot. De 
groottecategorie van de holding Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. vastgesteld als ‘klein bedrijf’ (K), zoals 
bepaald in ‘tabel 4.1 van het ‘CO2-Prestatieladder Handboek 3.1 (22 juni 2020)’. Dit houdt in dat de totale 
CO2-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten maximaal (≤) 500 ton per jaar bedraagt en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en productlocaties maximaal (≤) 2.000 ton per jaar bedraagt. De definities 
van het tabel zijn conform de definities van de EG-richtlijnen 2004/17 en 2004/18. 

3 Verantwoordelijke 
De verantwoordelijkheid voor de stuurcyclus CO2 reductie evenals alle activiteiten die hier aan gekoppeld 
zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is de heer Feike Visser (coördinator CO2-Prestatieladder). Hij 
rapporteert direct aan de directie en de KAM-coördinator (de heer D.J. Westra). 
 
Deze rapportage beschrijft de Emissie-inventaris van het basisjaar (2019). De halfjaarlijkse evaluatie (t/m 1 
juli 2020) is eveneens verwerkt in onderhavige rapportage. 

4  Basisjaar 
Voor Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. is 2019 de eerste maal dat een emissie-inventaris volgens het 
GHG-protocol wordt opgesteld. Dit jaar dient tevens als referentiejaar voor de CO2-reductiedoelstellingen.  
De doelstellingen worden gerelateerd aan een factor die met de organisatie mee kan groeien. Er is voor 
gekozen om de doelstellingen te relateren aan het aantal veldmedewerknemers, bij Bodemvisie Milieu & 
Veiligheid B.V. (FTE’s). Uit de CO2-footprint van 2019 (zie hoofdstuk 6) kwam namelijk naar voren dat enkel 
het zakelijke verkeer bijdraagt aan de CO2-uitstoot. Omdat enkel de veldmedewerkers een bedrijfsauto 
bezitten, wordt de geformuleerde doelstelling: ‘CO2-uitstoort per veldmedewerker (FTE)’ als meest 
representatief beschouwd. Zowel het kantoorpersoneel als de directie beschikken over een privéauto. 
 

Op basis van de gewenste reductie over vijf jaar van 15,0% is een reductiedoelselling per jaar vastgelegd. 
Doelstelling is een gemiddelde CO2-reductie over de periode 2020 t/m 2024 van 3,0% CO2-uitstoot per jaar 
(zie ook onderdeel B: reductie). De basisgegevens, CO2-uitstoot, doelstellingen en voortgang worden 
halfjaarlijks geëvalueerd. De halfjaarlijkse evaluatie (t/m 1 juli 2020) zijn eveneens verwerkt in onderhavige 
rapportage. Vooralsnog zijn er geen wijzigingen of herberekeningen ten opzichte van het basisjaar 
doorgevoerd. 
 

5  Directe en indirecte GHG-emmisies 

5.1  Toelichting directe en indirecte GHG-emmisies 

Om de scope af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas Protocol 
(GHG-protocol), zoals overgenomen vanuit het Handboek 3.1 (22 juni 2020). De rapportage over de CO2-
emissie-inventaris is voor de CO2-Prestatieladder opgesteld conform NEN-EN-ISO 14064-1.  
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Afhankelijk van het niveau op de CO2-Prestatieladder  omvat de CO2-emissie-inventaris de directe en 
indirecte emissies ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten, onderverdeeld in scope 1, 2 en 3 emissies. Het 
gaat hier primair om de materiële (scope 1 en 2) en relevante (scope 3) emissies.  

Voor het toetreden tot de derde trede op CO2-Prestatieladder zijn alleen scope 1 en 2 van toepassing. 

Scope 1 emissies of directe emissies 
Scope 1 emissies, of directe emissies, zijn emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom 
zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijv. gas, 
boilers, warmtekrachtinstallaties en etc.) en emissies door het eigen wagenpark.  (Zie ook afbeelding [1], 
Scopediagram). 
 
Scope 2 emissies of indirecte emissies 
Scope 2 emissie of indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte 
en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie 
worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in 
centrales. 

Scope 3 emissies of overige indirecte emissies 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies, zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van 
het bedrijf (de organisatie) maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch 
beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit de productie van 
ingekochte materialen (upstream) en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, 
project, dienst of levering (downstream).  

Bijhorend scope 2 en 3: de CO2-Prestatieladder rekent ‘Business Travel’/’Personenvervoer onder werktijd’ 
(Business Travel= ‘Business air Travel’, ’Personal Cars for business travel’ en ‘Business travel via public 
transport’) ook tot scope 2. 
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5.2 Verzamelde en berekende kengetallen 

Om inzicht te verkrijgen in de energiestromen en de energieverbruikers is gestart met het verzamelen van 
een aantal kerngegevens, zoals jaarafrekeningen voor energie, opbrengst van de zonnecollectoren, 
rapportages/rekeningen/kilometerregistraties via het ABAX-systeem (brandstof), aangeleverde 
gedeclareerde zakelijke kilometers van de afdeling administratie (brandstof). Oftewel de CO2-emissies.  

Voor het jaar 2019 en 2020 (halfjaarlijks) zijn voor diverse thema’s en bijbehorende onderdelen kengetallen 
verzameld. In onderstaande tabel zijn de verzamelde kengetallen verwerkt. 

Thema Onderdeel 2019 2020 (t/m juni) 
Bedrijfsgegevens    
 Medewerkers 4,68 fte  5,26 fte 
 Vloeroppervlak bedrijfspand                        circa 600 m2 circa 600 m2 
 Gebouwinhoud circa 7.000 m3 circa 7.000 m3 
Elektriciteit    
 Verbruik   16.033 kWh 6.941 kWh 
 Terug geleverde stroom 

(zonnepanelen) 
11.306 kWh 7.925 kWh 

 Netto verbruik + 4.727 kWh - 984 kWh 
 Waarvan Groene stroom * 4.727 kWh  - 
Zakelijk verkeer    
 Bestelwagen (NL diesel) 8.753  liter 4.217 liter 
 Bestelwagen (kilometer) 148.749 km. 73.813 km. 
 Gedeclareerde km personenwagen  680 km. 520 km. 
 Materiaal (boot /aggregaat) 25 liter 12,5 liter 

 

* Groene stroom van Greenchoiche (zakelijke mix) wordt door de CO2-Prestatieladder als ‘groene stroom’ erkent  
   (bron: www.hier.nu, groene stroomchecker). 
 

5.3 Toelichting verzamelde kerngegevens en  kengetallen 

Bedrijfsgegevens 
2019-2020: Op basis van gegevens van de administratie is het gemiddeld aantal (veld)werknemers binnen 
het bedrijf over 2019 en 2020 vastgesteld op respectievelijk 4,68 fte en 5,26 fte. Hierbij is uitgegaan van 
een 40-urige werkweek. Gedurende het jaar is een aantal werknemers aangenomen en vertrokken, hier is 
rekening mee gehouden. Bovendien zijn stagiaires (in de rol van veldmedewerker) meegenomen in het 
overzicht. Het vloeroppervlak en de gebouwinhoud (locatie aan de Singel 60 te Grou) zijn vastgesteld op 
basis van aanwezige (bouw)tekeningen. 
 

Elektriciteit 
2019-2020: De verbruiksgegevens betreffende elektriciteit zijn afkomstig van het klantportaal van 
Greenchoiche. Online is op elke gewenst moment (inzicht in) het energieverbruik op te vragen. Het 
stroomverbruik bestaat na een inventarisatie in het pand (gedeelte Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV) 
gerangschikt van groot- naar kleinverbruik voornamelijk uit: 
- verwarming en koeling van het pand; 
- laadpaal voor elektrische auto’s; 
- kantoorapparatuur (computer en beeldschermen, kopieerapparaat etc.); 
- keukenapparatuur (koelkast, vriezer, vaatwasser, waterkoker, koffiezetapparaat etc.); 
- verlichting (voornamelijk LED-panelen). 
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Op het dak van het bedrijfspand zijn ruim 100 zonnepanelen geplaatst. In 2019 zijn 20 zonnepanelen 
bijgeplaatst. De aanvullende opbrengst van de twintig panelen is terug te zien in de op de voorgaande 
bladzijde opgenomen tabel (terug geleverde stroom). De zonnepanelen voorzien het pand direct van 
stroom. De opgewekte stroom van de zonnepanelen wordt, indien deze niet direct volledig wordt gebruikt, 
terug geleverd aan het net. Bovendien is het in 2016 gerealiseerde pand voorzien van een warmtepomp, 
voor verwarming en koeling. Het pand heeft geen gasaansluiting. Opgemerkt dient te worden dat de 
verdeling (verbruik Bodemvisie Milieu & Veiligheid versus bijvoorbeeld IgoFit) in het stroomgebruik niet 
inzichtelijk is.  

Zakelijk verkeer 
2019-2020:  Het zakelijk verkeer bestaat uit: 
- Bestelwagen (NL, diesel). Dit betreffen de gereden kilometers op basis van het reizen van en naar 

projectlocaties. In verband met het vervoeren van materiaal, betreffen dit bestelwagens (diesel). De 
verzamelde gegevens van 2019/2020 zijn afkomstig van de afdeling administratie. Voor alle 
bedrijfsauto’s wordt gebruik gemaakt van een rittenregistratiesysteem: ABAX. Per auto zijn derhalve 
de gereden kilometers inzichtelijk. Het aantal getankte liters (per auto) is niet inzichtelijk. De 
(veld)medewerkers hebben allen een tankpas. Voor het inschatten van het aantal getankte liters is 
gebruik gemaakt van het gemiddelde gebruik van het betreffende autotype. Het streven is om per 
2021 inzicht te hebben in de getankte kilometers, per auto; 

- Gedeclareerde kilometers. Dit betreffen gedeclareerde kilometers op basis van het gebruik van de 
privéauto’s voor werk gerelateerde zaken. De gegevens van 2019/2020 zijn afkomstig van de afdeling 
administratie. 

 

Omdat de CO2-uitstoot grotendeels te relateren is aan het zakelijk verkeer is een analyse gemaakt van het 
wagenpark (inclusief energielabel). De analyse vergroot het inzicht in het wagenpark en rijgedrag, waarop 
keuzes kunnen worden gemaakt. Bij eventuele vervanging en/of bijsturing rijgedrag of keuze voor elektrisch 
rijden, in plaats van diesel.  
 

Auto Kenteken Bouwjaar Liter 
2019 

Liter 
2020 - t/m juni 

Energielabel Kilometers 
2019 

Kilometers 
2020 

Peugeot Expert VB-122-B 2013 

  

1772,15 974,03 D (177 g/km, 
1/14.9 gem) 

26405 14513 

Mercedes Vito V-786-FV 2017 
  

2150,75 980,38 E (164 g/km, 
1/15.9 gem) 

34197 15588 

Mercedes Citan V-437-NT 2018 

  

1156,38 683,1 C (123 g/km, 
1/21.3 gem) 

24631 14550 

Mercedes Vito V-466-PF 2018 

  

2124,34 851,7 E (164 g/km, 
1/15.9 gem) 

33777 13452 

Citroën Berlingo 4-VTJ-34 2012 1548,9 302,92 C (136 g/km, 
1/19.2 gem) 

29739 5816 

Mercedes Citan VDS-20-K 2019  424,64 C (112g/km, 
1/23.3 gem) 

 9894 

 Totaal    
  

  
  

 8.752,52  4.216,77   
  

 148.749  73.813 
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Materieel  
Ook is voor divers materieel brandstof gebruikt: aggregaat en buitenboordmotor voor boot.  Het gaat hierbij 
om circa 25 liter benzine per jaar, op basis van een schatting van het gebruik. Op dit moment ontbreekt het 
nog aan inzicht in dit onderdeel.  
 

5.4 Energieverbruikers per scope 

In de onderstaande tabellen zijn de kengetallen verwerkt en onderverdeeld in de bijhorende scopes met 
daarbij een toelichting van de herkomst van de gegevens. Voor het toetreden tot de derde trede op                 
CO2-Prestatieladder zijn alleen scope 1 en 2 van toepassing.  

Scope 1 
Thema 2019 2020 (t/m juni) 
Zakelijk verkeer (diesel) 8.753  liter 4.217 liter 
Materiaal (boot /aggregaat) 25 liter 12,5 liter 

 

 
Scope 2 
Thema 2019 2020 
Verbruik elektriciteit 16.033 kWh* 6.941 kWh* 
Gedeclareerde kilometers 680 km. 520 km. 

* exclusief teruglevering zonnepanelen 
 

6  CO2 footprint 

Op basis van de geïnventariseerde energiestromen en energieverbruikers en met behulp van de 
‘Milieubarometer’ is de CO2-footprint berekend. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO2-uitstoot 
automatisch berekend. Hierbij zijn de emissiefactoren van de website www.CO2-emissiefactoren.nl 
gehanteerd. 
 
Voor de inventarisatie van de CO2 uitstoot zijn de emissiefactoren uit de CO2-prestatieladder 3.1 
gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde 
emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten data naar de daarmee 
gepaard gaande CO2-emissie.  Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van de               
CO2- footprint. De emissiefactoren zullen te allen tijde mee gaan met wijzigingen in de emissiefactoren van 
de CO2-prestatieladder 3.1. Deze CO2-footprint is conform de eisen voor de CO2-Prestatieladder van SKAO 
(Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). De CO2-uitstoot is verdeeld over scope 1 en 2.  
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6.1  CO-2 footprint  

In onderstaande tabel is de CO2-footprint naar scope toegelicht en berekend voor 2019. 

 

De totale netto CO2-uitstoot (totaal scope 1 en 2) van Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. bedraagt over 
het totale jaar 2019: 28,5 ton CO2. Per (veld)medewerker bedraagt de totale netto CO2-uitstoot over 2019: 
6,1 ton CO2. Duidelijk is dat het gebruik van de bedrijfsauto’s (circa 99,3%) bepalend is voor de CO2-uitstoot. 
De gedeclareerde kilometers (personenwagen) en gebruik van brandstof dragen voor klein materiaal 
dragen in beperkte mate bij aan CO2-uitstoot (respectievelijk circa: 0,5% en 0,2%). Door het duurzame 
bedrijfspand en het afnemen van groene stroom draagt het bedrijfspand niet bij aan de CO2-uitstoot. 

In onderstaande tabel is de CO2-footprint naar scope toegelicht en berekend voor 2020 (t/m juni). 

* in de eerste helft van 2020 is meer elektriciteit terug geleverd dan ingekocht (CO2-neutraal pand) 
 

 

CO2-footprint naar scope 2019   
Scope 1 Thema CO2-parameter CO2-equivalent 
Bestelwagen (NL diesel) Zakelijk verkeer 3,230 kg CO2 / L 28,3 ton CO2 
Aggregaat / boot (NL euro 95 in L) Materiaal 2,740 kg CO2 / L 0,0685 ton CO2 
    

  Subtotaal Scope 1 28,37 ton CO2 
Scope 2    
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 0,649 kg CO2 / kWh 10,4 ton CO2 
Terug geleverde stroom Elektriciteit 0,649 kg CO2 / kWh -7,33  ton CO2 
Totaal ingekochte groene stroom  Elektriciteit 0,649 kg CO2 / kWh -3,07  ton CO2 
Gedeclareerde kilometers 
(personenwagen) 

Zakelijk verkeer 0,220 kg CO2 / km 0,150 ton CO2 

    

  Subtotaal Scope 2 0,15 ton CO2 
    

Totaal netto CO2-uitstoot (2019)   28,5 ton CO2 
Totaal netto CO2-uitstoot (fte)   6,1 CO2 
    

CO2-footprint naar scope 2020 (t/m juni)   
Scope 1 Thema CO2-parameter CO2-equivalent 
Bestelwagen (NL diesel) Zakelijk verkeer 3,230 kg CO2 / L 13,62 ton CO2 
Aggregaat / boot (NL euro 95 in L) Materiaal 2,740 kg CO2 / L 0,0343 ton CO2 
    

  Subtotaal Scope 1 13,7 ton CO2 
Scope 2    
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit* 0,649 kg CO2 / kWh 4,5 ton CO2 
Terug geleverde stroom Elektriciteit* 0,649 kg CO2 / kWh -5,14  ton CO2 
Totaal ingekochte groene stroom  Elektriciteit* 0,649 kg CO2 / kWh 0 ton CO2 
Gedeclareerde kilometers 
(personenwagen) 

Zakelijk verkeer 0,220 kg CO2 / km 0,114 ton CO2 

    

  Subtotaal Scope 2 0,114 ton CO2 
    

Totaal netto CO2-uitstoot (2020)   13,8 ton CO2 
Totaal netto CO2-uitstoot (fte)   2,6 ton CO2 
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De totale netto CO2-uitstoot (totaal scope 1 en 2) van Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. bedraagt over 
2020 (t/m juni): 13,8 ton CO2. Per (veld)medewerker bedraagt de totale netto CO2-uitstoot over 2019: 2,6 
ton CO2. 

6.2  Voortgang CO2 footprint en evaluatie doelstellingen 

Uit de CO2-footprint van 2019 (basisjaar) is duidelijk geworden dat het gebruik van de bedrijfsauto’s 
grotendeels bepalend is voor de CO2-uitstoot. Om de reductiedoelstelling (3,0% reductie) voor 2020 te 
behalen is geïnvesteerd in digitalisering, middels werken ‘in the cloud’. Alle veldmedewerkers hebben vanaf 
augustus 2020 de beschikking gekregen over een IPad en kunnen de projectgegevens op locatie raadplegen. 
In de praktijk betekent dit dat de projectmap/-gegevens niet fysiek hoeven worden opgehaald. Getracht 
wordt het aantal vervoersbewegingen en gereden kilometers hiermee te reduceren. Bovendien is in 2020 
een nieuwe bedrijfsauto aangeschaft (Mercedes Citan), welke qua brandstofverbruik (1/23.3, gemiddeld) 
als zuinigste auto van het bedrijf kan worden gerekend. Echter is door de coronacrisis carpoolen, vanaf 
maart 2020, nauwelijks meer mogelijk gebleken. Dit heeft ongetwijfeld voor meer gereden kilometers 
gezorgd.  

Tot 1 juli 2020 is 2,6 ton CO2 per (veld)medewerker uitgestoten, in vergelijking met 6,1 ton CO2 in 2019. Als 
dit gebruik over deze maanden wordt geëxtrapoleerd naar het gehele jaar 2020 dan zal 5,2 ton CO2 per 
(veld)medewerker worden uitgestoten. Een reductie van circa 8,5%. De reductiedoelstelling van 3,0% zal 
op basis van deze prognose (ruimschoots) worden behaald. De maatregelen lijken effectief.  

6.3. Verbranding biomassa 
Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. in 2019 en 2020. 

6.4. GHG verwijderingen 
Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaatsgevonden bij Bodemvisie Milieu & Veiligheid 
B.V. in 2019/2020. 

6.5. Uitzonderingen  
In Handboek 3.1 is de rapportage van de CO2-emissie-inventaris over alle broeikasgassen, uitgedrukt in              
CO2-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus voor Handboek 3.1 niet vereist deze niet                                                    
CO2- broeikasgassen (CH4, N2O, HFC’s, PFC’s en SF6) die vrijkomen bij operaties van de organisatie, mee te 
nemen in de emissie-inventaris. Dit geldt dus ook voor de koudemiddelen. Rapportering van koel- en 
koudemiddelen betreft niet CO2-emissies en is derhalve niet verplichten uitgesloten.  
 
De bosmaaier (Aspen) is geen onderdeel van de CO2-emissie-inventaris. Aangenomen wordt dat de bijdrage 
van de bosmaaier ten aanzien van de CO2-uitstoot verwaarloosbaar is.  
 
Zakelijk verkeer behorende bij Westra Milieu Advies BV en/of Wagenaar Milieu Advies BV maken geen 
onderdeel uit van de CO2-footprint. Deze vallen buiten de organisatorische grens. Tevens worden er geen 
kilometers gedeclareerd bij Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. 
 

6.6. Belangrijkste beïnvloeders 
Binnen Bodemvisie Milieu & Veiligheid B.V. zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate 
invloed op de CO2 footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou 
zorgen voor een significante verandering in de CO2-footprint. 
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7  Onzekerheden 
 
De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waardes. 
Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2-footprint zijn gebaseerd op facturen en/of 
werkelijk gemeten aantallen. Echter dient te worden opgemerkt dat momenteel enkel, middels het ABAX-
systeem, inzicht is in de gereden kilometers. Het getankte aantal liters is gebaseerd op het gemiddelde 
verbruik, vastgesteld per auto. Aangezien dit een relatief grote hoeveelheid data betreft kan er statistisch 
gezien vanuit gegaan worden dat er een foutmarge zit in de berekeningen van maximaal 5%. Ook is voor 
divers materiaal brandstof gebruikt en niet inzichtelijk: aggregaat en buitenboordmotor voor boot. De 
hoeveelheden zijn minimaal en in relatie tot het totale gebruik verwaarloosbaar (<0,1%). 
 

Bijlage 1: Facturen en uitgangspunten (input CO2-footprint) 

 


