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1. Inleiding 
 

Reijm Groep I B.V. neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om ‘duurzaam 
ondernemen’. Zuinig omgaan met energie en het terugdringen onze CO2-uitstoot hebben 
continu aandacht binnen ons bedrijf. De CO2-uitstoot die direct en indirect door onze 
activiteiten, werkzaamheden en projecten worden gegenereerd hebben wij inmiddels in kaart 
gebracht en hiervoor zijn reductiedoelstellingen geformuleerd.  
 
Wij willen verder actief bijdragen aan het inzichtelijk krijgen en reduceren van CO2-uitstoot 
die een gevolg zijn van onze activiteiten maar voortkomen uit bronnen die geen eigendom 
zijn van ons bedrijf noch beheerd worden door ons bedrijf. 
 
In dit rapport hebben wij een ketenanalyse gemaakt van een dergelijke (Scope-3)  
CO2-emissie. Hierbij hebben wij ingezoomd op het transport via externe weg van groenafval. 
Deze ketenanalyse is gericht op het vervoeren en verwerken van groen, bouw- en sloopafval 
via externe weg. Dit is een belangrijke stap binnen de activiteiten en is het in veel gevallen 
ook een continu proces voor het bedrijf. Dit is te zien aan de positie van deze activiteiten 
binnen de Kwantificering Scope 3 - Inkopen 2016. 
 
Met dit proces gaat veel CO2-uitstoot gepaard, vandaar dat het relatieve belang in deze 
sector groot is.  
 
Uit onze eerdere inventarisatie van de Scope 3 emissies blijkt dat dit een van onze meest 
materiële emissies is binnen deze scope. Voor de bepaling van onze Scope 3 emissies 
verwijzen wij u naar onze genoemde Scope 3 emissie inventarisatie. 
 
De opbouw van dit rapport is gebaseerd op hoofdstuk 4 ‘Setting Operational Bounderies’ van 
het Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard.  
De 4 algemene stappen uit dit protocol vormen de herkenbare structuur van de analyse:  
 
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.  
 
Met dit rapport geven wij invulling aan eisen 4.A.1. en 4.B.1, van het Handboek  
CO2-Prestatieladder 3.0. uitgegeven door SKAO d.d. 10 juni 2015. 
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2. Samenvatting 
 

In deze ketenanalyse zijn de verschillende stappen binnen de keten van groenafval 
geïdentificeerd en beschreven. Daarin is onderzocht welke invloed Reijm Groep I B.V. kan 
uitoefenen en wat de reductiemogelijkheden zijn binnen deze keten.  
 
Uit de analyse blijkt dat, op basis van operationele controle, dat Reijm Groep I B.V. de 
grootste invloed kan uitoefenen op het transport via externe weg van groenafval. Ons doel is 
om de (scope 3) uitstoot die hiermee gepaard gaat in 2016 met 4% gereduceerd te krijgen 
door de voorgestelde reductiemaatregelen en in lijn hiermee 2% (o.b.v. een halfjaar) voor het 
transport via externe weg van groenafval. 
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3. Ketenanalyse 
 

Eerder hebben wij een inventarisatie gemaakt van de meest materiële scope 3 emissies.  
De resultaten van deze analyse zijn vastgelegd in de rapport ‘Scope 3 Emissies 
Geïdentificeerde emissies – conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and 
Reporting Standard’. 
 
In dit rapport is de volgende top-6 vastgesteld van meest materiële Scope 3 emissies. 

 

Nr. Activiteit 
1. Transport van groenafval 
2. Uitvoeren van Groenbe- en verwerking / groenonderhoud -werkzaamheden 

(door derden) 
3. Inkopen / inhuren van materialen 
4. Verhuur containers 
5. Inkoop verkeerstechniek / afzettingen,  
6. Inkoop PBM’s, kranen en machines 

 
De ketenanalyse die in dit rapport wordt beschreven is uitgevoerd voor activiteit: 
 
Het transport via externe weg van groenafval. 
 
Wij hebben juist voor deze activiteit gekozen omdat wij van alle activiteiten die wij in de 
scope 3 inventarisatie onderscheiden hebben, in deze keten de grootste belang hebben. 
 
Vanuit de kwalitatieve bepaling van de relatieve emissie omvang in scope 3 alsmede vanuit 
de inkooplijst en verkooplijst 2016, hebben wij de activiteit gekozen met de grootst mogelijke 
relatieve belang van de CO2-belasting binnen de sector en met de meeste invloed van de 
activiteiten alsmede de grootste potentiële invloed van het bedrijf op de CO2-uitstoot.  
 
Hieruit blijkt dat het transport via externe weg van groenafval, de keuze voor de 
ketenanalyse moet vormen. 
 
 
Doel van de ketenanalyse 
 
Het doel van de ketenanalyse is tweeledig: 
 

1. Het in kaart brengen van de logistieke keten m.b.t. groenafval 
2. Het identificeren en kwantificeren van reductiemogelijkheden binnen de keten. 
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3.1  Beschrijving van het transport via externe weg van groenafval 
 
De ketenanalyse is toegespitst op het transport via externe weg van groenafval.  
  
Voor Reijm Groep I B.V. is het vervoeren en verwerken van groenafval via externe weg een 
belangrijke stap binnen haar activiteiten en is het in veel gevallen ook een continu proces 
voor het bedrijf. Dit is te zien aan de positie van deze activiteiten binnen deze rapportages 
Kwantificering Scope 3 - Inkopen 2016 en Kwantificering Scope 3 - Verkopen 2016. 
 
Met dit proces gaat veel CO2-uitstoot gepaard, vandaar dat het relatieve belang in deze 
sector groot is. 
 
Deze activiteiten zijn voor het merendeel uitbesteed aan BVL Transport te Nieuwe-Tonge. 
 

             
 
 

 
 
3.1.1  Omvang van de activiteiten 
 
Groenafval wordt verzameld en wordt opgehaald door Bart van Lenten van BVL Transport en wordt 
getransporteerd naar Groencompostering Steenbergen B.V. Ander afval wordt door Dijkshoorn,  
GP Groot, HKS en door Reijm zelf getransporteerd. 
 

• 15.000 ton per jaar groen- en tuinafval  (BVL Transport) 
 

• Vervoer gebeurt 3x per dag en 220 dagen per jaar =  660 x per jaar   + 23 ton lading per rit. 
 

• Vervoer van het depot in Nesselande naar de Groencompostering Steenbergen B.V. is precies  
61 km  660 x 61 x 2  =  80.520 km per jaar. 
 

• Soms wordt in het retourtransport grond in de vrachtwagen mee vervoerd. 
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Verder vindt er overig transport plaats van puinafval door Dijkshoorn, bouw- en sloopafval door GP 
Groot en ijzer afval door HKS; wat in deze ketenanalyse niet is meegenomen. Door Reijm zelf wordt 
ook afval vervoerd, maar wordt in deze ketenanalyse in de hoeveelheden en reductiedoelstelling voor 
scope-3 niet meegenomen omdat dit reeds is opgenomen in de uitstoot voor scope-1.  
 

De hoeveelheden qua aantal keren vervoer e.d., zoals hierboven vermeld, zijn indicatieve 
hoeveelheden van de werkzaamheden en niet tot in alle details weergegeven. 
Seizoensinvloeden zijn moeilijk mee te nemen in de hoeveelheden; in het najaar, de lente en 
zomerperiode is het groenafval beduidend meer te noemen als in de winterperiode. In de 
bovenvermelde gegevens is dan ook een gemiddelde genomen op jaarbasis. 
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3.2  Beschrijving van de waardeketen project 
 

Op het transport via externe weg van groenafval zijn de volgende processtappen en 
ketenpartners geïdentificeerd. 

 
3.2.1  Processtappen transport van groenafval 
 

ID. Proces / Activiteit Ketenpartner 
 
1 

 
Groenbeheer en snoeiactiviteiten 

 
Reijm Groep I B.V. (scope 1+2) 

 
2 

 
Transport groenafval naar depot Nesselande 

 
Reijm Groep I B.V. (scope 1+2) 

 
3 

 
Transport van groenafval naar verwerker 
Groencompostering Steenbergen B.V. 

 
BVL Transport 

 
4 

 
Verwerken van het afval 

 
Groencompost. Steenbergen B.V. 

 
5 

 
Verwijderen van vrijgekomen restzaken 

 
Groencompost. Steenbergen B.V. 

 
6 

 
Transporteren van restzaken 

 
Niet bekend 

 
7 

 
Verwerken / recyclen van afval 

 
Niet bekend 
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3.2.2  Waardeketen het transport via externe weg van groenafval 
 
 
 
 
 
 
 

Transport afval 
depot naar 

verwerker en 
recycling 

Verwerken 

 

Recyclen 

Reijm Groep I B.V. 

Aanbrengen 
voorzieningen 

Werkzaamheden 

Afvoeren afval naar 
depot 

Verwijderen 
voorzieningen 
 

Administratieve 
verwerking 

Inkopen transport afval 
naar verwerker 

Groenbeheer en snoei-
activiteiten 

Hergebruik 
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3.3   Het identificeren van de partners en emissiestromen in de keten 
 
 

3.3.1  Groenbeheer en groenafval 
 
Reijm Groep I B.V. is gespecialiseerd in verantwoord natuuronderhoud. Reijm B.V. heeft een 
specialistische afdeling boomverzorging met ETW'ers (European Tree Workers)  voor de 
werkzaamheden aan bomen. 
 

        
 
Wij verzorgen het snoeien en rooien van bomen in straten, lanen en parken voor overheden 
en particulieren. Bij Reijm staat de gezondheid van de boom en de veiligheid van zijn 
omgeving altijd vooraan. Wij hebben enthousiaste boomverzorgers met een gedegen 
opleiding en met behulp van ons uitgebreide machinepark zijn in staat om al deze disciplines 
op een juiste en veilige manier uit te voeren. 
 
Er worden boomverplantingen uitgevoerd vanaf de voorbereiding tot aan de nazorg en het 
verzorgen van groeiplaatsverbetering door middel van bemesten en beluchten. Ons bedrijf 
geeft ook advies bij het snoeien, rooien en verplanten van bomen. 
 
Tevens verzorgen wij boomcontroles (VTA), dit is een visuele inspectie waarbij de conditie 
en de vitaliteit van bomen worden beoordeeld.  
 
Reijm Groep I B.V. heeft ook een belangrijke activiteit in het verwijderen van al het 
ongewenste groen. Zowel op en langs wegen, als in plantsoenen en andere groenzones 
bestrijden wij het ongewenste groen. Maaiwerkzaamheden die wij verrichten zijn: 
- Maaien van vlakgazons    -    Maaien van ruiggras    -    Maaien van natuurlijke oevers 
 
De aan- en afvoer van de rupskranen, mobiele kranen, shovels, zeef- en 
verkleiningsmachines, maar ook transport van bedrijsafval, karton en B- en C-hout geschiedt 
met behulp van onze eigen transportmiddelen. (scope-1) 
 
Groenafval wordt verzameld op het depot Nesselande en wordt opgehaald door Bart van 
Lenten van BVL Transport en wordt getransporteerd naar Groencompostering Steenbergen 
B.V. Ander afval wordt door Dijkshoorn, GP Groot, HKS (scope-3) en door Reijm zelf 
getransporteerd. (scope-1) 
 
Groenafval is ‘Materiaal dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en 
natuurterreinen. Tevens vergelijkbaar afval, bijvoorbeeld grof tuinafval, berm- en 
slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval etc. Tenslotte ook gescheiden 
ingezameld grof tuinafval van huishoudens’.   
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3.3.2  BVL Transport 
 
Uitbesteding van het transport van groenafval gebeurt aan BVL Transport te Nieuwe-Tonge. 
 
BVL Transport is een kleine zelfstandige professional op het gebied van transport in onze 
doelgroep. Zoals aangegeven in hoofdstuk 3.1 ‘omvang van de activiteiten’ wordt  
15.000 ton per jaar groen- en tuinafval getransporteerd. Dit vervoer gebeurt gemiddeld 3x 
per dag en 220 dagen per jaar =  660 x per jaar. Dit komt neer op + 23 ton groenafval per rit. 
 
Vervoer van het depot in Nesselande naar de Groencompostering Steenbergen B.V. is 
precies 61 km  660 x 61 x 2  =  80.520 km per jaar. 
 
Soms wordt in het retourtransport grond in de vrachtwagen mee vervoerd. Dit is echter 
moeilijk in hoeveelheden aantoonbaar te maken. 
 
Invloed op de ketenpartner: De invloed van Reijm Groep I B.V. op deze ketenpartner is 
evident. Reijm Groep I B.V. bepaalt zelf aan welke leverancier het transport van groenafval 
uitbesteed. 
 
Inkoop en transport 
 
Reijm Groep I B.V. is tevreden over de inkoop van de betreffende transporteur(s). Indien een 
andere partij dit gaat doen heeft Reijm Groep I B.V. geen invloed op dit proces binnen de 
keten. De organisatie zal wel de vinger aan de pols houden omtrent deze prominente 
ketenpartner(s). 

 
 
3.3.3  Groencompostering en verwerking 
 
Het groenafval dat is af te voeren door de activiteiten van Reijm Groep I B.V. gaat naar 
Groencompostering Steenbergen B.V. 
 

 
 
De invloed van Reijm Groep I B.V. op deze ketenpartner is wel aanwezig, tot op zekere 
hoogte. Men zou de invloed op de verwerker kunnen aanwenden om nog meer duurzamer 
en innovatief de verwerking vorm te geven.  
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3.3.4  Milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking  
 
In 1979 diende het toenmalige Tweede Kamerlid Lansink een motie in over de verwerking van 
afval. De “Ladder van Lansink” geeft in een rangorde de meest milieuvriendelijke manieren van 
afvalverwerking aan. Hoe hoger op de trede van de ladder, hoe milieuvriendelijker de vorm van 
afvalverwerking. Preventie heeft de hoogste prioriteit, gevolgd door een zo hoogwaardig mogelijk 
hergebruik. Als dit niet mogelijk is, moet gestreefd worden naar verbranding van afval, bij voorkeur 
met energieopwekking. De minst gewenste oplossingen zijn storten en lozen.  
 

 
 
 
A. Preventie: kwantitatieve en kwalitatieve preventie  
Het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. Bij het vervaardigen van stoffen, 
preparaten of andere producten wordt  
gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk 
nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.  
 
B. Hergebruik: nuttige toepassing door producthergebruik  
Stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt.  
 
C. Recycling: nuttige toepassing door materiaal hergebruik  
Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw 
gebruikt.  
 
D. Energie: nuttige toepassing als brandstof  
Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van 
energieopwekking.  
 
E. Verbranden: verbranden als vorm van verwijdering  
Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden volgens wettelijke richtlijnen.  
 
F. Storten  
Afvalstoffen worden gestort.  
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3.3.5  Recyclen en Hergebruik 
 
Preventie  
Voor Reijm Groep I B.V. is de eerste stap preventie. Als groenvoorzieningsbedrijf is het beperken 
van het ontstaan van het groenafval echter geen logische optie. Het ontstaan van groenafval kan 
in relatie worden gezien met de hoeveelheid werk. Toename van groenafval, betekent ook een 
toename van werk. Hierin spelen wij wel een adviserende rol richting de opdrachtgever, maar de 
opdrachtgever heeft hierin de beslissende stem.  
 
Recycling en Hergebruik  
Groenafval kan nuttig worden toegepast als grondstof en bodemverbeteraar. Bodemverbeteraars 
worden gebruikt om de grondstructuur van de bodem te verbeteren en de vruchtbaarheid terug te 
brengen of te verhogen.  
 
Ook kan het eventueel worden toegepast op de werklocatie waar het vrijkomt. Door het groenafval 
op dezelfde locatie toe te passen (bijvoorbeeld als bodemverbeteraar of verwerken in een 
bosplantsoen), is het niet nodig het groenafval te transporteren. Hierdoor ontstaat CO2-reductie. 
Groenafval toepassen op de werklocatie is echter vaak niet mogelijk. Dit kan wel vooraf worden 
besproken met de opdrachtgever.  
 
Energie  
Hierbij wordt groenafval gebruikt als brandstof. Gelukkig wordt dit steeds minder benut. Het 
grootste deel van het groenafval wordt bij de verwerker nuttig toegepast. Hierbij gaat het vaak om 
biomassa, dat wordt gebruikt voor energieopwekking. Dit is een duurzaam alternatief voor fossiele 
brandstof. Het snoeihout wordt gescheiden van andere groene stromen en vrijgemaakt van 
verontreiniging. Vervolgens wordt het snoeihout verkleind.  
 
Verbranden en/of storten  
Niet al het groenafval dat wordt aangeleverd bij de verwerker is geschikt voor een nuttige 
toepassing. Daarnaast blijft er bij sommige toepassingen ook een restproduct achter.  
Hierbij wordt er verbrandt of gestort.  
 
Reijm Groep I B.V. heeft beperkt invloed op dit proces. Partijen kunnen zelf bepalen of 
hergebruik mogelijk is en aan welke ketenpartner dit proces wordt uitbesteed. 
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4.  Kwantificeren van de uitstoot binnen de totale waardeketen 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Groenafval vanuit 
werkzaamheden uitgevoerd 
door eigen medewerkers 

Groenafval vanuit 
werkzaamheden uitgevoerd 
door ingehuurde krachten 

Transport door 
vrachtwagens van de 
werklocatie naar het depot 

Transport vanaf het depot 
door externe vrachtwagens 
naar de verwerker 

Leeg retour transport door 
externe vrachtwagens vanaf 
de verwerker naar 
transporteurlocatie 

Retour transport met grond 
door externe vrachtwagens 
vanaf de verwerker naar het 
depot 

Verwerken groenafval bij 
Groencompostering 

Recycling groenafval 

Hergebruik groenafval 

Toepassen als compost of 
als brandstof in een 
duurzame cyclus 
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4.1  Hoeveelheid groenafval 
 
In 2016 is de volgende hoeveelheid aan groenafval vrijgekomen. De volgende hoeveelheid aan 
groenafval is aangeboden aan de transporteur en verwerker. Er heeft geen verwerking 
plaatsgevonden op de bedrijfslocatie.  
 
Groenafval totaal:  15.000 ton product  
 
 
Wijze van vervoer Belading (ton) CO2-emissie (kg CO2)  

Vrachtwagen (leeg) 2 – 10 ton 0,432 per ton km 

Vrachtwagen (klein) 10 – 20 ton 0,259 per ton km 

Vrachtwagen (middelgroot) > 20 ton 0,110 per ton km 

Trekker met oplegger - 0,082 per ton km 

* CO2-emissiefactor volgens https://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren 
 

De hierboven opgenomen emissiefactoren houden rekening met de volgende uitgangspunten:  
- inclusief energieverbruik en emissies t.g.v. winning en raffinage van brandstoffen  
- de vervoerketen van deur tot deur, bestaande uit zowel voortransport, hoofdvervoerwijze als natransport  
- vervoer met algemeen gebruikelijke middelen van goederenvervoer: gemiddelde waarden voor  
  beladingsgraad en aandeel productieve kilometers  
- vervoer per vrachtwagen met een gemiddeld realistisch ritpatroon (stadswegen, snelwegen) en  
  rijgedrag, de gehele reis van deur tot deur met de vrachtwagen. 
 

 

4.2  Transport groenafval 
 
Vanuit de ketenanalyse willen we een CO2-reductie realiseren op het transport. Dit kan door een 
andere invulling te geven aan de uitvoering ervan, maar het meest effectief is het niet 
transporteren van het groenafval. Waar mogelijk willen we dit groenafval hergebruiken en  
direct op de projectlocatie nuttig toepassen. 
 
Gegevens: 

• 15.000 ton per jaar groen- en tuinafval  (BVL Transport) 

• Vervoer gebeurt 3x per dag en 220 dagen per jaar =  660 x per jaar   + 23 ton lading per rit. 

• Vervoer van het depot in Nesselande naar de Groencompostering Steenbergen B.V. is precies  
61 km  660 x 61 x 2  =  80.520 km per jaar. 

• Soms wordt in het retourtransport grond in de vrachtwagen mee vervoerd. Hierbij is geschat dat dit  
1x per week gebeurt, 50 x per jaar. Het transport wordt uitgevoerd door vrachtenwagens > 20 ton.  

• Afstand van Steenbergen naar Nieuwe Tonge = 26 km. 

• Het ledig gewicht is tussen de 2 en 10 ton bepaald (gem. 2,5 ton). 
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Transport 
downstream 

Hoeveelheid 
(ton) 

Transportafstand 
(km)  

Emissiefactor  
(kg CO2/tonkm) 

CO2-uitstoot 
(ton) 

Groenafval 23 lading 
2,5 ledig voertuig 

 
25,5 ton per rit 

 

 
 
 

61 km 
 

 
 
 

0,110 
 

 
 
 

0,17 
 

     

Subtotaal:   660 x 0,17 =  112,2 

     

Lege 
vrachtwagen 
retour 

 
2,5 

 
26 km 

 
0,432 

 
0,028 

     

Subtotaal:   610 x 0,028 = 17,1 

     

Retour 
vrachtwagen met 
grond 

23 lading 
2,5 ledig voertuig 

 
25,5 ton per rit 

 

 
 
 

61 km 
 

 
 
 

0,110 
 

 
 
 

0,17 
 

     

Subtotaal:   50 x 0,17 =  8,6 

     

Totaal    137,9 
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4.3  Verwerking groenafval 
 
Het nuttig toepassen van groenafval voor verwerking is een belangrijk onderdeel voor de  
CO2-reductie. Er zijn meerdere mogelijkheden. Het groenafval kan nuttig worden toegepast  
als bodemverbeteraar, compostproduct, bomenvoeding, bodembedekker en biomassa.  
 
In toenemende mate bestaat de behoefte om de duurzaamheid van verschillende 
benuttingsopties voor organische reststromen meetbaar en vergelijkbaar te maken. Het zou 
wenselijk zijn om aantoonbaar een reductie te kunnen bepalen van het groenafval dat we 
aangeboden hebben voor nuttige toepassing en hierdoor onze CO2-reductie inzichtelijk kunnen 
maken. Deze reductie zou dan gerealiseerd moeten zijn over de gehele keten van inzameling tot 
en met het eindgebruik van de biomassa. Helaas is dit voor onze organisatie nog niet mogelijk. 
We spreken dan ook uit dat we dit zullen aftasten in het komende jaar. 
 
De verschillende verwerkingsmethoden zorgen voor zowel CO2-uitstoot als CO2-reductie. 
Om deze verwerkingsmethoden met elkaar te verrekenen in het kader van CO2 is gebruik 
gemaakt van de rekentool BVOR van de Branche Vereniging Organische Reststoffen. 
Uit deze berekeningstool komt uit het verwerkingsproces het volgende resultaat: 
 

 

 
 
 
 
De invloed van Reijm Groep I B.V. op de ketenpartner voor verwerking groenafval is wel 
aanwezig, maar ook beperkt. Wij zouden de invloed op de verwerker kunnen aanwenden om 
deze te beïnvloeden. Dit zal verder worden onderzocht.  
 

Grove bepaling CO2-uitstoot verwerking groenafval 
 
Verwerkt groenafval Emissiefactor (kg CO2/ton 

groenafval) 
CO2-Uitstoot (ton) 

15.000 40 600,0 
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Overzicht Ketenemissies 2016: 
 
Transport groenafval (4.2):  137,9 ton CO2 
Verwerking groenafval (4.3):  600,0 ton CO2 
     -------------------- 
Totaal:     737,9 ton CO2 
     =========== 
 
 

4.4  Recyclen en Hergebruik 
 
Reijm Groep I B.V. heeft beperkt invloed op dit proces. Partijen kunnen zelf bepalen of 
hergebruik van groenafval mogelijk is, of dat dit voor andere processen zoals voor recycling 
wordt ingezet. De organisatie is de afvoerder, de leverancier van het groenafval. 
 
De invloed van Reijm Groep I B.V. op de ketenpartners is evident. Reijm Groep I B.V. bepaalt 
zelf van welke leverancier het de producten afneemt. (zie ook 4.4, 4.6 en 4.7) 
 
Toekomstig zullen wij in een vroegtijdig stadium met de opdrachtgever(s) bespreken als er 
mogelijkheden aan het licht komen dat er mogelijkheden beschikbaar komen die aantoonbaar 
CO2-reductie oplevert. 
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5. CO2-reductiemogelijkheden en maatregelen 
 
 

5.1 Inleiding 
 
Zoals eerder aangegeven, willen we met deze ketenanalyse meer inzicht krijgen in de 
procesketen van het afvoeren en verwerken van het groenafval. Op basis hiervan kunnen we 
bepalen waar er binnen de keten mogelijkheden voor CO2-reductie bestaan. De huidige wijze 
van transport en verwerking van groenafval, is bekend. Voor een deel hebben we hier ook 
gegevens van, deze zijn in de eerdere hoofdstukken opgenomen. Door deze ketenanalyse 
verwachten we meer inzicht te krijgen om tot CO2-reductie te koen. We denken hierdoor op 
termijn, door het transport en de verwerking anders te regelen en organiseren, een aanzienlijke 
CO2-reductie te kunnen realiseren. 
 
 

5.2 Reductiedoelstelling 
 
In het Handboek van de CO2-prestatieladder is opgenomen dat kleine bedrijven moeten voldoen 
aan de eis om één ketenanalyse en één CO2-reductiedoelstelling op te stellen. De omvang van 
de reductiedoelstelling, in het licht van de uitgangssituatie, is dermate veelzeggend dat in 
redelijkheid van een serieuze uitdaging gesproken kan worden. Met betrekking tot deze 
ketenanalyse is de volgende reductiedoelstelling geformuleerd. 
 
Reduceren van de CO2-emissie in 2021 door 4% van de emissiewaarde van het transport van 
het groenafval, uitgaande dat deze nuttig toe te passen is voor verwerking (zowel op de 
bedrijfslocatie als bij externe verwerker).  
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5.3 Maatregelen 
 
Om de reductiedoelstellingen te realiseren zullen een aantal maatregelen genomen moeten 
worden. Gedurende de looptijd van de ketenanalyse is het mogelijk dat bepaalde maatregelen 
niet uitgevoerd kunnen worden en dat er mogelijk nieuwe maatregelen worden ingezet. 
 
Reductie kan naar ons inzicht worden verkregen met: 
 

 Wat leveren de 
maatregelen op? 
Tijdsfactor = 
onbeperkt 

 
 Waar mogelijk het groenafval hergebruiken direct op de 

projectlocatie nuttig toepassen. 
 Zuinig rijden (externe) chauffeurs  het nieuwe rijden volgen. 
 Meerdere leveringen combineren, waardoor minder brandstof 

wordt verbruikt. 
 De transporteur ligt wat verder van het depot af  tast af of dit 

dichterbij is te situeren / te regelen, zodat er kortere ritten ontstaan 
met minder tonkm uitstoot tot gevolg. 

 In grotere bulk afvoeren. 
 Grotere vrachtwagens gebruiken, en vol rijden waardoor een 

lagere emissiefactor een lagere uitstoot creëert. 
 Hergebruik en reclycling verder uitbenutten  Cradle to cradle 

toepassingen. 
 Invloed uitoefenen op ketenpartners om tot reductie te komen.  

Er zal contact worden opgenomen met de ketenpartners om 
duurzame en innovatieve werkwijze af te tasten. 

 Inzicht in transport van het groenafval  de huidige wijze van 
transport van groenafval en de bijbehorende CO2-emissie zullen 
wij verder inzichtelijk willen maken. 

 Verwerking van het groenafval  het groenafval bij de verwerker 
aanbieden voor nuttige toepassing, wat leidt tot een optimale  
CO2-emissiereductie van de totale hoeveelheid groenafval. 

  

 
gem. 1% reductie 
 
gem. 5% 
besparing op de 
brandstof 
 
gem. 2% reductie 
 
gem. 1% reductie 
gem. 2% reductie 
 
gem. 2% reductie 
 
gem. 1% reductie 
 
 
gem. 1% reductie 
 
 
gem. 1% reductie 
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6. Kwaliteit van de data 
 
De gegevens die wij gebruikt hebben in deze analyse zijn afkomstig van de werkelijke 
leveranciers (in geval van een upstream-analyse) en/of van de werkelijke gebruikers (in geval 
van een downstream-analyse). Deze gegevens noemen wij ‘primaire data’. Daar vaak gebruik is 
gemaakt van algemene cijfers is sprake van ‘secundaire data’. 
 
Wanneer cruciale primaire data moeilijk verkrijgbaar was, hebben wij ons gebaseerd op 
secundaire data (algemene gegevens). 
 
 

Data Primair / secundair Bron 

Afvalgegevens Primaire data Administratie  
Reijm Groep I B.V. 

CO2-Uitstoot   Secundaire data co2emissiefactoren.nl 
Getransporteerd en verwerkt 
afval 

Primaire secundaire data Administratie  
Reijm Groep I B.V. 
 

 
 
 

7 Resultaten 
 
7.1 Onnauwkeurigheden in deze opstelling 
 
Bij de kwalificeringen zijn wij er vanuit gegaan dat alle aangegeven getransporteerde groenafval 
via ons beheer zijn getransporteerd. Wij hebben er niet altijd rekening mee kunnen houden dat 
bepaald groenafval soms ter plekke werd hergebruikt of dat sommige groenafval voor een klein 
gedeelte van derden waren. Dit doet geen afbreuk aan de nauwkeurigheid van de 
gepresenteerde data. 
 
 

7.2 Verbetering van de kwaliteit van de data 
 
Om de berekening van de CO2-uitstoot binnen de keten zo nauwkeurig mogelijk te maken wordt 
ernaar gestreefd om het aantal aannames zo veel mogelijk te verminderen en zoveel mogelijk 
gebruik te maken van primaire data (metingen).   
 
De beladings- en transportgraad is de enige onnauwkeurigheid die wij hebben kunnen bepalen. 

 
 

8.  Relatieve plaats binnen de sector en ambitieniveau 
 

Om onze plaats binnen de sector te bepalen hebben wij gebruik gemaakt van de SKAO 
maatregelenlijst en gekeken naar bedrijven in de sector die niveau 4 en 5 gecertificeerd zijn op 
de CO2-prestatieladder.  
 
Op basis van de CO2-reductiemaatregelen die wij tot op heden hebben genomen concluderen 
wij dat wij middenmoter zijn binnen de sector. 
 
Wij hebben onze reductiedoelstellingen vergeleken met reductiedoelstellingen van andere 
bedrijven die binnen onze sectoren actief zijn.  
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Uit ons onderzoek blijkt de gemiddelde reductiedoelstelling rond 1% per jaar te bedragen. 
Omdat wij de ambitie te hebben om onze relatieve positie te verbeteren hebben wij hier onze 
reductie doelstellingen en maatregelen daarop afgestemd.   

 
 

9. Reductiedoelstelling 
 
Onze doelstelling is om in 2021 de CO2-uitstoot voor het hele bedrijf te reduceren (bij 
gelijkblijvende omzet) met 4% t.o.v. de inventarisatie periode in 2016. De doelstelling in  
de waardeketen is gezien de beperkte invloed te reduceren met 4% per jaar en dus in lijn 
hiermee 2% (o.b.v. een halfjaar) voor het transport via externe weg van het groenafval.  
 
Het komende jaar zal Reijm Groep I B.V. aandacht besteden om meer gegevens boven water 
te krijgen binnen de waardeketen. De organisatie zal bij eventuele aanbestedingen in gesprek 
gaan om te wijzen op mogelijke duurzame varianten. 

 
 

10. Voortgangsbewaking 
 
Om de voortgang van de geformuleerde reductiedoelstellingen te kunnen bewaken, zal 
periodiek (tenminste halfjaarlijks en na inventarisatie) een voortgangsrapportage worden 
gepubliceerd op onze website. 
 
De voortgang wordt bewaakt door dhr. Fred Reijm, directeur en CO2-functionaris van Reijm 
Groep I B.V. aan de hand van verzamelde gegevens uit ons administratie en de gegevens zoals 
opgegeven door onze onderaannemers. 
 
De resultaten zullen in het managementteam overleg worden besproken en eventuele 
correctieve acties zullen aan de hand van het overleg genomen worden. Van elk 
Managementteam overleg wordt een verslag gemaakt. 
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