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Voorwoord

Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken
merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde ons
biedt. Door toedoen van de mens en met name het verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen,
wordt de klimaatverandering versnelt. Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is daarom een must. Een goed
begin daarbij is de bewustwording hiervan.
Economisch verantwoord- en duurzaam ondernemen gaat daarom bij BW Groep B.V. samen. Mede daarom
besteedt BW Groep B.V. aandacht aan het verminderen van het energie- en brandstofverbruik en de
daaruit voortvloeiende CO2-emissie.
Een duurzame bedrijfsvoering begint voor BW Groep B.V. bij het investeren in de medewerkers en
machines. De medewerkers moeten zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect wat het heeft op
onze klanten, leveranciers en omgeving. Het proces van bewustwording begint bij transparantie en
helderheid waar we voor staan. De belangrijkste afweging voor deze CO2 Emissie-inventarisatie is om onze
CO2-emissie kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en
heldere doelstellingen om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden.
CO2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij BW Groep B.V. een voorbeeld wil
zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze voorbeeldfunctie willen we niet
alleen uitdragen naar andere bedrijven, maar ook naar onze medewerkers.
Wij zien het als een maatschappelijke taak er zorg voor te dragen dat onze kinderen en kleinkinderen een
duurzame toekomst hebben, zowel op het gebied van economie als gezondheid. We zullen daar met ons
allen de schouders onder moeten zetten. Pas dan praat je over ‘People, Planet en Profit’. Dit hele proces
begint bij de bron zelf, het individu. Als BW Groep B.V. willen wij dit proces voor bewustwording graag
uitdragen, faciliteren en stimuleren.
Een van de onderdelen daarvan is het bereiken van CO2-emissiereductie. Een tool daarvoor is de CO2prestatieladder, wat begint met het opstellen van een CO2-footprint.
Deze CO2-footprint is vervolgens geïnventariseerd middels de CO2 Emissie-inventarisatie, waarin de scope 1
en 2 emissies zijn uitgewerkt en de scope 3 emissie inventarisatie.
Vanuit de scope 3 emissie inventarisatie volgens 2 ketenanalyses. Voorliggend verslag is er daar 1 van.
In dit verslag treft u de ketenanalyse van de inhuur van onderaannemers, als onderdeel van onze gehele
keten van uitvoering projecten GWW.
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Inleiding

2.1 Inleiding
Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO2-emissies en -absorpties door 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. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de CO2prestatieladder ‘zakelijk gebruik privéauto’s’ (personal cars for business travel) en ‘zakelijke
vliegtuigkilometers’ (business air travel) tot scope 2 rekent, in tegenstelling tot het GHG-protocol, die deze
onderdelen aan scope 3 toeschrijft.
Scope 1: Omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de
organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk
vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van
koelapparatuur en klimaatinstallaties.
Scope 2: Omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte
Scope 3: Omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van
aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer.
Deze analyse omvat de CO2-uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van BW Groep B.V. betreffende scope
3, van het kalenderjaar 2018. De CO2-uitstoot is geanalyseerd overeenkomstig de CO2–prestatieladder.
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Onderbouwing voor de gekozen ketenanalyse.

In de scope 3 inventarisatie is onderstaande rangorde vastgesteld. Vervolgens hebben wij bepaald voor welk onderdeel wij een relevante ketenanalyse kunnen
maken.
Meest relevante scope 3 emissie betreft voor ons de emissie vanuit de inzet van onderaannemers, met name de inhuur van machines en transport, dus de
“Ingekochte goederen en diensten” en “Upstream transport en distributie”.
De analyse richt zich op de keten van inkoop van transport. Hierbij is een vergelijk gemaakt met eigen transport. Deze eerste versie van de ketenanalyse richt zich op
het vergelijk. Hierna gaan we werken aan betere data en bekijken hoeveel duurzamer deze keten zou kunnen.
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Beschrijving van de waardeketen

Om de uitstoot van CO₂ bij de inhuur van onderaannemers goed in kaart te brengen, is als eerste uitgezocht
hoe de keten (zie figuur hieronder) loopt. Aan de hand van deze keten zijn de namen bepaald van de
partners die de werkzaamheden uitvoeren. Door deze partners te kennen kan er een samenwerking tot
stand komen om tot reductie te komen. In dit samenwerkingsverband worden de emissiebronnen in kaart
gebracht en kunnen reductiemogelijkheden bedacht worden.

BW GROEP B.V.

Pagina 8 van 11

Ketenanalyse inhuur onderaannemer GWW
4.1 Bepaling van de relevantie emissie categorieën
Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is de inhuur van vrachtwagens te verdelen in verschillende
stappen. Waarbij de mogelijkheden tot reductie voornamelijk te vinden in de stap calculeren en
onderaannemers bepalen. Aangezien deze keuze voor de onderaannemer volledig ligt bij de BW Groep kan
het bedrijf deze bepaling op verschillende manieren uitvoeren.
Op dit moment wordt veel gewerkt met vaste inhuur GWW, waarbij de keuze voor welke onderaannemer
bepaald wordt op prijs en kwaliteit.
Wat opvalt in de lijst is dat slechts 1 van de bedrijven in de top 10 van inhuur deelneemt aan de CO2
prestatieladder, en wel op trede 5. Hierdoor is de uitstoot van deze bedrijven nog niet goed inzichtelijk en
lastig mee te nemen in deze eerste versie van de ketenanalyse. Namen van onderaannemers zijn bewust
uit deze analyse gelaten, maar uiteraard wel bekend.
Het gaat hier over het algemeen om bedrijven binnen het MKB welke op dit moment wel inzicht hebben in
het eigen verbruik van diesel maar deze informatie niet delen met anderen, bijvoorbeeld via een footprint
op de website. Deze gegevens gaan de komende tijd getracht worden te verzamelen en op werkelijk
verbruik in kaart te krijgen.
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Emissie totaal

In onderstaande tabel zijn alle verbruiken van de inhuur van materieel en onderaannemers GWW, binnen
deze keten, die niet onder scope 1 en 2 vallen omgerekend naar emissies ton CO₂.
BW Groep maakt op verschillende momenten gebruik van deze onderaannemers. Logischerwijs is dit geen
vaste hoeveelheid en wordt dit bepaald door de hoeveelheid werk. In eerste instantie zetten we altijd ons
eigen materieel in. Op het moment dat dit bezet is, of we zijn niet in bezit van het benodigde materieel,
wordt er gekozen voor inhuur. Op jaarbasis gaan we ervan uit dat circa 50% van ons GWW-werk door
onderaannemers wordt uitgevoerd.
In totaal hadden we zelf een verbruik van 777.329 liter diesel t.b.v. ons eigen materieel. Als we uitgaan van
50% op jaar basis uitbesteed werk komt dat verbruik neer op nog eens 777.329 liter.

Eigen materieel (50% van het geheel)
Inhuur materieel/onderaannemers (50% van het geheel)

Verbruik in liter
777.329
1.470.532

ton CO2 uitstoot
2510
2510

De werkzaamheden binnen ons bedrijf zijn sterk uiteenlopend; van straatwerk (ook machinaal) tot
graafwerk en inzet van shovels. Binnen al deze werkzaamheden is er een enorm verschil in
brandstofverbruik. Daarnaast zijn er nog de verschillenen in verschillende machines en soorten werk
waarop deze ingezet worden. Denk hierbij aan graafwerk in natte klei, of bijv. leggen van rioolbuis. De
verbruiken van deze machines liggen dan ook tussen de 5 liter per uur tot 25 liter per uur. De bedrijven die
wij inhuren verrichten dezelfde werkzaamheden als onze eigen medewerkers. Met bovenstaande
berekeningen verwachten we duidelijk aan te geven wat het reductie potentieel kan zijn.
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Conclusie en mogelijkheden tot reductie

Op basis van de gegevens die we hebben verwerkt is een gedegen analyse gemaakt van de uitstoot van de
inhuur van materieel.
De mogelijkheden tot reductie zijn bepaald middels gesprekken met de directie, maatregellijst SKAO en
bekende reductieplannen.
Thema
Rolweerstand

Elektrificatie
Brandstofmanagement
Beleid

Brandstof
Algemene tips

Mogelijkheid tot reductie

reductie
potentieel
Lage rolweerstand banden
2-4%
Monitoring bandenspanning
0,5-2,5%
Uitlijning
0-4,5%
Inzet hybride kranen of elektrische kranen/machines
10%
Inzet elektrisch klein materieel
0,5%
Brandstofmanagementsystemen
1-8%
Aanschaf euro 6 materieel
5%
Het nieuwe stallen
10%
Planning verbeteren
5%
Gebruik van hoogwaardige brandstoffen
1%
Cursus het nieuwe draaien aanbieden
5%
Eigen inkoopvoorwaarden aanpassen
3%
Gebruik maken van hoogwaardige oliën
0,5%
start/stop monteren (tegengaan van stationair draaien)
1%
CNG of andere biodiesels
10-25%
Stuur machinisten actief aan op een economische werkstijl. Met name de
parameters die een relatie hebben tot onnodig hoge toerentallen, remmen en
uitrollen zijn van grote invloed. Hanteer machines volgens het principe van
het nieuwe draaien.

Komende periode gaan we dit verder uitwerken en bekijken welke doelstellingen daadwerkelijk door onze
vaste onderaannemers doorgevoerd kunnen worden.
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