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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Pauw 

Dodewaard een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit 

document beschrijft de ketenanalyse van het aanleg GWA-riool in de Bellamystraat.  

1.1 Activiteiten Pauw Dodewaard  

Bart Pauw stond in 2004 zelf aan de basis van Pauw Dodewaard BV. Zijn vader Guus Pauw 

startte echter al in 1979 met Pauw Bestratingen. Dit solide bedrijf vormde de bakermat 

voor Bart’s vakkennis, vakmanschap én ondernemerschap. Pauw Bestratingen is enkele 

jaren geleden opgegaan in Pauw Dodewaard. Dankzij een hecht en hardwerkend team van 

55 vakspecialisten is ons bedrijf vandaag de dag betrokken bij talloze projecten door heel 

Nederland. 

 

Ons bedrijf heeft als landelijk opererende onderneming met sterke Betuwse wortels de 

afgelopen jaren een enorme groeispurt doorgemaakt. Voor veel particulieren, 

ondernemers en gemeenten in Nederland zijn we een waardevolle partner in de grond-, 

weg- en waterbouw.  

 

Tot de verdere dienstverlening behoren een 24-uurs rioolontstoppingsdienst en het loon- 

en verhuurbedrijf. Onze opdrachtgevers bestaan naast particulieren en ondernemers ook 

uit tal van overheden. Zo behoren de gemeenten Nieuwegein, Utrecht, Schijndel, 

Werkendam, Houten, Enschede en Neder-betuwe tot onze vaste klantenkring. 

1.2 Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt 

berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het 

product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. 

1.3 Doel van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren 

van CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van 

de voortgang. Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt 

een reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is 

ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 

onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel 

van. Pauw Dodewaard zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om 

partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  
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1.4 Verklaring ambitieniveau 

Pauw is een middenmoter op basis van deze ketenanalyse. Ze maken gebruik van een 

aantal leveranciers met een actief CO2-beleid waardoor ze de duurzaamheid meenemen 

in de werkzaamheeden. Wat betreft het nemen van maatregelen ligt er nog voldoende 

mogelijkheid om te reduceren.  

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Pauw Dodewaard de ketenanalyse van aanleg GWA-riool in 

Bellamystraat. De opbouw van het rapport is als volgt: 

• Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
• Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 

• Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 

• Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
• Hoofdstuk 6: Bronvermelding 

1.6 Project Bellamystraat  

De laatste jaren heeft de gemeente steeds vaker te maken met zware regenbuien. In een 

korte tijd moet veel regenwater worden afgevoerd door de bestaande riolering. De 
gemeente ontvangt dan meldingen van wateroverlast. Vooral souterrainwoningen blijken 

kwetsbaar te zijn voor regenwater dat niet goed kan wegstromen naar de riolering. De 

aanleg van een apart hemelwaterriool voorkomt een onnodige belasting van het bestaande 
riool en bovendien gaat er geen schoon water naar de rioolwaterzuivering. Een apart 

hemelwaterriool biedt de mogelijkheid om meer regenwater af te voeren naar open water 

waardoor er minder kans op wateroverlast is.  

Daarnaast is een deel van het transportriool in de Weerdsingel OZ, Bellamystraat en de 

Valkstraat (gedeeltelijk) aan onderhoud toe. Dit gebeurt in de vorm van relining waarbij 
de bestaande riolering wordt voorzien van een kous en de huisaansluitingen waar mogelijk 

worden vervangen.  

Utrecht wil een gezonde stad zijn. Een gezonde stad betekent voor Utrecht o.a. een stad 

met een lage milieubelasting, zowel ten aanzien van klimaat als luchtkwaliteit. De 

gemeente wil de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door diesel aangedreven 
mobiele werktuigen, die voor dit werk worden ingezet, zoveel mogelijk beperken. 

 

Door duurzaam in te kopen wil de gemeente Utrecht haar leveranciers stimuleren om 
duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren. Toepassing 

van de CO2- prestatieladder is één van de middelen om een indirecte bijdrage te leveren 
aan het verminderen van de CO2-uitstoot van de gemeente. Pauw heeft om deze reden 

ingeschreven met ambitieniveau 5.  
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel 

overzichtelijk wat de Product-Markt Combinaties zijn waarop Pauw Dodewaard het 

meeste invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 4.A.1 Kwalitatieve 

Analyse. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Pauw Dodewaard zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.0 uit de top 

twee een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top 

drie betreft: 

 Overheid –  Rioleringswerkzaamheden 

 Overheid –  Onderhoud 

 Privaat -  Ontwikkeling 

Door Pauw Dodewaard is gekozen om één ketenanalyse te maken van een project uit de 

categorie Overheid – Rioleringswerkzaamheden. Hiervoor nemen we een lopend project 

als voorbeeld. We beschrijven de CO2-uitstoot binnen project Bellamystraat. Dit project 

loopt van week 11 2020 t/m week 34 2020 en wordt uitgevoerd voor gemeente Utrecht. 

2.2 Scope ketenanalyse 

Binnen de ketenanalyse kijken we naar de inkoop, onderaanneming, het transport en het 

afval op het project. We laten de arbeid van Pauw Dodewaard buiten beschouwing gezien 

deze emissies zijn meegenomen in de scope 1 en 2 footprint.  

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data 

aangeleverd door Pauw Dodewaard. 

 Verdeling Primaire en Secundaire data 

Primaire data Gewerkte uren, inkoop, afval, gebruikt materieel, 

aanbestedingsleidraad 

2.4 Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

De bedrijfsactiviteiten van Pauw Dodewaard zijn onderdeel van een keten van activiteiten. 

Zo moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en 

gaat het transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” 

ook gepaard met energiegebruik en emissies (downstream).  

Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:  

• Het opnemen van straatmeubilair; 

• Het opnemen van open verhardingen;  

• Het leggen van een RWA-riool (incl. bijkomend grondwerk); 

• Het terugplaatsen van verhardingen; 

• Het terugplaatsen van straatmeubilair; 

• Verrichten van werkzaamheden van algemene aard; 

• Het onderhouden van bovengenoemde werken.  

3.1 Ketenstappen  
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Uitvoer werkzaamheden

Afval
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3.2 Ketenpartners 

De volgende belangrijke grootste ketenpartners zijn betrokken bij het project:  

Theo Pouw  

Bij Theo Pouw wordt ingezet voor de inkoop voor het project.  

Op 1 januari 1981 begint Theo Pouw met vijf vrachtwagens en acht medewerkers een op- 

en overslag bedrijf van grondstoffen.  Vanuit de overtuiging dat bouwstoffen oneindig 

herbruikbaar zijn, start Theo Pouw in 1988 recyclingactiviteiten. In 1993 wordt het bedrijf 

uitgebreid met betonproductie, grondreiniging en mobiel breken. Ook worden de 

vrachtwagens voortaan onderhouden in de eigen garage. Bij het 25-jarige jubileum in 

2006 treedt zoon Alexander Pouw toe tot de directie. In 2008 start de thermische reiniger 

in Eemshaven. In 2018 opent de Theo Pouw Groep twee duurzame betoncentrales in 

Almere en Groningen. 

De CO2-prestatieladder deed z’n intrede in 2010 en in 2012 heeft de Theo Pouw Groep, 

als een van de eerste bedrijven, de derde trede van de CO2-prestatieladder bereikt. Met 

onze deelname aan de prestatieladder laten we zien dat we continu actief bezig zijn met 

het reduceren van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. 

Theo Pouw gaat voor 2% jaarlijkse CO2-reductie en zijn gecertificeerd op niveau 

3 van de CO2-Prestatieladder.  

GMB  

GMB wordt ingezet voor de inspecties en relining binnen het project.  

GMB is een veelzijdig bedrijf. Ze realiseren en/of renoveren onder meer dijken, 

haventerreinen, rioleringen, gemalen, waterzuiveringsinstallaties en 

slibverwerkingsinstallaties. Ze verwerken daarnaast het slib van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties in eigen fabrieken. Voor de opdrachtgevers – van 

overheden tot ondernemingen – zijn zij een partner met wie zij graag grote en kleine 

uitdagingen delen. 

GMB is gecertificeerd op het hoogste niveau (5) van de CO2-Prestatieladder. De CO2-

Prestatieladder past uitstekend bij hun visie op duurzaamheid. Met de inkoop van 

windenergie, de productie van 1,5 MegaWatt zonne-energie voor eigen gebruik in Zutphen, 

de initiatie van het postcoderoosproject voor zonne-energie in Opheusden en onze CO2-

bewuste leaseregeling en investeringen in materieel onderstrepen zij de ambitie om de 

CO2-uitstoot waar mogelijk terug te dringen. 

GMB stelt het doel om tot aan het jaar 2021 de CO2-uitstoot structureel met 30 

procent te reduceren per miljoen euro omzet. 
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Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is per 

ketenstap bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van de keten. 

Elke paragraaf beschrijft een onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2-uitstoot. 

3.3 Inkoop en inhuur 

Inkoop 
Soort Tonnage Conversiefactor Uitstoot (ton 

CO2) 

Inkoop projectmateriaal Pouw €4476,37 0,42 1,88 

*Defra 

Inkoop kunststof leidingen  

Datum Bedrag Conversiefactor CO2-uitstoot (ton) 

05-05-2020 € 1.764,68 0,92 1,62 

07-05-2020 € 297,85 0,92 0,27 

08-05-2020 € 625,74 0,92 0,58 

08-05-2020 € 249,00 0,92 0,23 

11-05-2020 € 704,78 0,92 0,65 

11-05-2020 € 148,65 0,92 0,14 

11-05-2020 € 432,78 0,92 0,40 

30-06-2020 € 888,50 0,92 0,82 

03-07-2020 € 378,89 0,92 0,35 

    Totaal 5,05 

Inkoop klinkers 

Datum Bedrag Conversiefactor CO2-uitstoot (ton) 

15-05-2020 € 3.240,00 1,03 3,34 

 15-05-2020 € 225,08 1,03 0,23 

    Totaal 3,34 

 

Inhuur sanitaire voorzieningen 
 

Datum Bedrag Conversiefactor CO2-uitstoot (ton) 

17-06-2020 € 100,00 1,21 0,12 

18-06-2020 € 100,00 1,21 0,12 

19-06-2020 € 100,00 1,21 0,12 

22-06-2020 € 100,00 1,21 0,12 

29-06-2020 € 75,00 1,21 0,09 

29-06-2020 € 25,00 1,21 0,03 

06-07-2020 € 50,00 1,21 0,06 

20-07-2020 € 100,00 1,21 0,12 

    Totaal 0,79 
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Inkoop algemeen  

Onderstaande post bestaat uit verschillende posten binnen de inkoop op het project die 

we niet nader hebben kunnen specificeren. Om deze reden zijn deze onderdelen in de 

post ‘algemene inkoop’ berekend.  

Datum Bedrag Conversiefactor 
Uitstoot (ton 

CO2) 

27-04-2020 € 152,07 0,42 0,06 

28-04-2020 € 3.387,34 0,42 1,42 

29-04-2020 € 250,60 0,42 0,11 

30-04-2020 € 62,73 0,42 0,03 

30-04-2020 € 109,60 0,42 0,05 

01-05-2020 € 546,00 0,42 0,23 

04-05-2020 € 58,59 0,42 0,02 

11-05-2020 € 286,82 0,42 0,12 

13-05-2020 € 131,40 0,42 0,06 

18-05-2020 € 225,00 0,42 0,09 

22-05-2020 € 225,00 0,42 0,09 

25-05-2020 € 150,00 0,42 0,06 

27-05-2020 € 2.023,60 0,42 0,85 

27-05-2020 € 1.322,60 0,42 0,56 

29-05-2020 € 175,00 0,42 0,07 

29-05-2020 € 2.343,00 0,42 0,98 

29-05-2020 € 1.965,00 0,42 0,83 

31-05-2020 € 12,83 0,42 0,01 

04-06-2020 € 8.756,62 0,42 3,68 

08-06-2020 € 75,20 0,42 0,03 

11-06-2020 € 3.100,10 0,42 1,30 

12-06-2020 € 225,00 0,42 0,09 

13-07-2020 € 275,20 0,42 0,12 

15-07-2020 € 280,00 0,42 0,12 

23-07-2020 € 878,00 0,42 0,37 

10-08-2020 € 893,76 0,42 0,38 

    Totaal 11,72 
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Inhuur Verkeerstechniek 

Datum Bedrag Conversiefactor Uitstoot (ton CO2) 

21-04-2020 € 754,05 0,42 0,32 

21-04-2020 € 1.363,17 0,42 0,57 

21-04-2020 € 541,44 0,42 0,23 

27-04-2020 € 1.819,84 0,42 0,76 

26-06-2020 € 1.873,11 0,42 0,79 

26-06-2020 € 2.947,84 0,42 1,24 

03-07-2020 € 240,00 0,42 0,10 

03-07-2020 € 1.443,84 0,42 0,61 

03-07-2020 € 2.030,40 0,42 0,85 

10-07-2020 € 1.488,96 0,42 0,63 

17-07-2020 € 587,70 0,42 0,25 

17-07-2020 € 66,30 0,42 0,03 

17-07-2020 € 36,96 0,42 0,02 

17-07-2020 € 1.473,92 0,42 0,62 

    Totaal 7,00 

 

 
 

Onderaanneming algemeen 

 

Soort Bedrag Conversiefa

ctor 

Uitstoot (ton CO2) 

Onderaanneming €57.951 0,42 24,34 

  Totaal 24,34 
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Inspectie en relining 

De inspectie en relining wordt zoals eerder benoemd uitgevoerd door GMB. Zij zijn zelf 

gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.  

Datum Bedrag Conversiefactor Uitstoot (ton CO2) 

17-06-2020 € 102.743,14  0,42 43,15 

16-07-2020 € 50.496,30  0,42 21,21 

12-08-2020 € 10.123,50  0,42 4,25 

    Totaal 68,61 

3.4 Transport naar verwerker 

Datum Bedrag Conversiefactor 
Uitstoot (ton 

CO2) 

04-06-2020 € 4.662,64  0,81 3,78 

08-06-2020 € 1.218,10  0,81 0,99 

16-06-2020 € 345,80  0,81 0,28 

22-07-2020 € 79,00  0,81 0,06 

    Totaal 5,11 

3.5 Afval 

Datum van levering Tonnage Conversiefactor CO2-uitstoot (ton) 

20-05-2020 8,08 14 0,11 

17-06-2020 54,56 14 0,76 

17-06-2020 138,36 14 1,94 

01-07-2020 2,54 14 0,04 

15-07-2020 6,34 14 0,09 

17-06-2020 24,8 14 0,35 

09-07-2020 1,28 14 0,02 

17-06-2020 87,54 14 1,23 

20-05-2020 16,5 14 0,23 

30-04-2020 22,06 14 0,31 

07-05-2020 98,08 14 1,37 

20-05-2020 44,26 14 0,62 

20-05-2020 30,31 14 0,42 

28-05-2020 19,72 14 0,28 

04-06-2020 14,94 14 0,21 

11-06-2020 17,66 14 0,25 

17-06-2020 35,44 14 0,50 

24-06-2020 91,1 14 1,28 

    Totaal 9,99 
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3.6 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

Om een overzicht te geven van de totale CO2-uitstoot in de keten wordt onderstaand een 

tabel en een taartdiagram gepresenteerd.   

Ketenstap Uitstoot (ton CO2) 

Inkoop 29,78 

Onderaanneming 24,34 

Inspectie en relining 68,61 

Transport  5,11 

Afval 9,99 

Totaal 137,83 

 

 

  

23%

17%

49%

4%
7%

Verdeling emissies per ketenstap

Inkoop

Onderaanneming

I&R

Transport

Afval
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4 | Verbetermogelijkheden in de keten 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht binnen welke ketenstappen de organisatie 
reductiemogelijkheden heeft. Deze mogelijkheden worden per fase beschreven. 

Onderstaand wordt de uitstoot per fase in de keten weergeven. Duidelijk wordt dat de 

grootste uitstoot zit in de inspectie en reliningsfase. Dit zorgt voor ongeveer 60% van de 
totale uitstoot.   

 
Fase Uitstoot (ton CO2) 

Inkoop  

Onderaanneming 

Inspectie en relining 

29,78 

24,34 

68,61 
Transport naar verwerker 

Afval 

5,11 

9,99 

Totaal (ton CO2) 137,83 

 

Om reductiemogelijkheden in scope 3 van deze keten te bepalen is er voor alle 

ketenstappen binnen het gekozen project de CO2-uitstoot berekend. Het doel hiervan is 
om een gemiddeld project van riolering in kaart te brengen, zodat hier ook op gestuurd 

kan worden in de toekomst. Voor deze verschillende stappen worden er in dit hoofdstuk 

mogelijke reductiemaatregelen benoemd.  

4.1 Reductiemogelijkheden inkopen  

De totale CO2-uitstoot van het inkopen van materialen is een klein deel van de totale 
uitstoot binnen een gemiddeld project van riolering. Binnen het project is enkel gebruik 

gemaakt van menggranulaat. Binnen de opdrachten is vaak weinig invloed uit te oefenen 
welke soorten materiaal wordt ingekocht. Hierdoor zijn er slechts enkele maatregelen 

mogelijk. Aangezien er veel met dezelfde leveranciers wordt gewerkt, kan er 

geïnventariseerd worden wat deze leveranciers precies aan CO2-reductie doen. Verder is 
het belangrijk dat de organisatie in gesprek blijft met de leverancier om te kijken naar 

duurzamere varianten van de ingekochte producten.  

4.2 Reductiemogelijkheden onderaanneming 

Binnen deze keten is onderaanneming verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de totale 

uitstoot. De keuze vanuit Pauw Dodewaard wordt voornamelijk gemaakt op eerdere 
samenwerkingen. Hierdoor worden veelal dezelfde partners ingeschakeld voor projecten. 

Een belangrijke stap die Pauw Dodewaard kan nemen is het informeren bij 
onderaannemers over de manier van werken op het gebied van duurzaamheid en in 

hoeverre zij als opdrachtgever bepaalde CO2-eisen kunnen stellen.  

4.3 Reductiemogelijkheden inspectie en relining  
 
Deze ketenstap is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de totale uitstoot. Dit 

onderdeel wordt volledig uitbesteedt aan GMB. Zij zijn zelf gecertificeerd op niveau 5 op 
de CO2-Prestatieladder. Belangrijk is om vaak in gesprek te gaan welke ontwikkelingen 

er spelen en in hoeverre er nieuwe duurzame technieken toegepast kunnen worden.  
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4.4 Reductiemogelijkheden transport naar verwerker 
Binnen deze stap kan er voornamelijk gekeken worden naar de efficiëntie van de 

leveringen. Binnen de verschillende projecten kunnen leveringen vaak gezamenlijk 

gedaan worden, of direct op de eindbestemming geleverd worden. Als laatste kan tevens 
gekeken worden naar lokale leveranciers, zodat de afstanden verminderd kunnen worden 

of dat er duurzamere vrachtwagens. 

5.5 Reductiemogelijkheden afval  
De afvalstromen binnen riolering komt neer op ongeveer 9% van de totale uitstoot. Een 
mogelijkheid om te reduceren zou kunnen zijn om in gesprek te gaan met verschillende 

verwerkers hoe de grondstoffen worden verwerkt. Het doel is uiteindelijk om bewust te 

kiezen voor een verwerker die exact weet wat er met deze grondstoffen gebeurt.  

Fase Maatregel Reductie in % 

Inkoop 

 

 
 

 

Onderaanneming 

 
 

 

 

 
 

 

 

Inspectie en relining 
 

 

 

Transport naar verwerker 
 

 

 

 
 

 

Afval 

 

• Inkoopbeleid verscherpen: 

onderzoek naar inkopen bij 

leveranciers met CO2-
reductiebeleid 

 

• Infomeren bij onderaannemers 

naar duurzaamheid geleverde 
producten en alternatieven 

• Onderaannemers en inhuur 

meenemen in specifiek 

opgesteld beleid en bijhorende 
doelen voor CO2-reductie. 

Deelname en meedenken 

bevorderen. 

 
• Informeren bij onderaannemer 

naar duurzaamheid geleverde 

diensten en alternatieven 

 
• Transporteur kiezen op           

duurzaamheid vervoer  

(alternatieve brandstoffen of 

euro 6 motor)      
• Verbeteren van logistieke 

planning (combineren van ritten 

 

• Afvalverwerker kiezen op basis 
van verwerking grondstoffen 

 

• Hergebruik van stenen 

 

0,75% 

 

 
 

 

0,5% 

 
 

                        0,5% 

 

 
 

 

 

 
0,25% 

 

 

 
0,25% 

 

 

 
0,25% 

 

 

0,25% 

Totale reductiepotentieel 2,75% 

Er is bewust gekozen voor een doelstelling op de gehele keten. Gekozen voor doelstelling 

om met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt veel werk uitbesteed. Zo blijven we ook op 

de hoogte van eventuele nieuwe maatregelen en/of innovaties die we in de keten kunnen 

toepassen. Mocht dit het geval zijn, kunnen we deze besparing ook inzichtelijk maken.  

Scope 3 doelstelling Pauw Dodewaard 

Pauw Dodewaard wil in 2024 2% minder CO2 uitstoten in de keten van riolering ten opzichte 
van 2020 

We maken de voortgang inzichtelijk aan de hand van uitgevoerde maatregelen. 
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Actieplan:  

2021 -0,5% 

2022 -0,5% 

2023 -0,5% 

2024 -0,5% 

 

5 | Onzekerheid en verbetering analyse 

Er zijn gedurende de berekeningen een aantal onzekerheden naar voren gekomen. De 
onzekerheden zijn als volgt:  

 

• De afval en inkoop zijn in dezelfde lijst geboekt in het systeem. Om deze reden is 
de verdeling van afval en inkoop niet 100% nauwkeurig. Een administratieve 

aanpassing kan deze onzekerheid verhelpen.  
 

• De post ‘inkoop algemeen’ betreft inkoopsommen die niet verder gespecificeerd 

staan in de projectdocumentatie. Om deze reden hebben we er een algemene 
post van gemaakt. Het kan in werkelijkheid zijn dat deze tonnages iets afwijken. 

Een administratieve aanpassing kan deze onzekerheid verhelpen om het inzicht 

nog meer te kunnen vergroten.  
 

• Op vrijdag 21 augustus vindt er een overleg plaats binnen Pauw over de 
eventuele ingebruikname van een nieuw projectsysteem waardoor het inzicht 

verbeterd kan worden.  
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6 | Bronvermelding 

 

Bron / Document Kenmerk 

Handboek CO2-prestatieladder 3.0, 

10 juni 2015 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting 

standard 

GHG-protocol, 2004 

Corporate Value Chain (Scope 3) 

Accounting and Reporting Standard 

GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting 

Standard 

GHG-protocol, 2010b 

Nederlandse norm Environmental 

management – Life Cycle 

assessment – Requirements and 

guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

DEFRA Conversiefactoren - Inkoop goederen & 

Diensten DEFRA 2012 

Prognos Afvalstromen rekentool 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) 

Standaard. Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & 

Reporting Standard aangehouden (zie de onderstaande tabel). 

Corporate Value Chain 

(Scope 3) Standard 

Product Accounting & 

Reporting Standard 

Ketenanalyse: 

H3. Business goals & 

Inventory design 

H3. Business Goals Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 

emissions 

- Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 

H6. Collecting Data H9. Collecting Data & 

Assessing Data Quality 

Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 

H8. Accounting for Supplier 

Emissions 

- Onderdeel van 

implementatie van CO2-

Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 
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7 | Verklaring opstellen ketenanalyse 

De Duurzame Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en 

geldt daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring 

van Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). 

Hierin staan benoemd welke ketenanalyses door De Duurzame Adviseurs opgesteld zijn, 

met daarbij onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de 

ketenanalyse is goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam 

zijn voor De Duurzame Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 

Deze ketenanalyse is opgesteld door Demi van der Wagen. De ketenanalyse is daarnaast 

volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door Lars Dijkstra. Lars Dijkstra is verder 

niet betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Pauw 

Dodewaard, wat haar onafhankelijkheid ten opzichte van het opstellen van de 

ketenanalyse waarborgt. Bij deze beoordeling is vastgesteld dat de gebruikte scope, 

brongegevens en berekeningen juist zijn weergegeven in het huidige rapport. Er zijn 

geen afwijkingen vastgesteld wat betreft volledigheid, onafhankelijkheid en 

deskundigheid van de analyse. 

Voor akkoord getekend: 

 

 

 

 

 

 

Demi van der Wagen 

 

 

 

 

 

 

Lars Dijkstra 
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Disclaimer & Colofon 

 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en 

exceptionele zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage 

kunnen De Duurzame Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor 

fouten, onnauwkeurigheden, ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg 

daarvan. De borging en uitvoering van de opgestelde beoogde doelen en maatregelen 

aanwezig in dit rapport liggen bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor 

het niet behalen van doelen en/of het onjuist aanleveren van data door de 

opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van 

gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

7.1 Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke 

bij toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Pauw Dodewaard. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 

 

Ondertekening 

Auteur(s):    Demi van der wagen, De Duurzame Adviseurs 

Kenmerk:    Ketenanalyse 

Datum:    19-08-2020 

Versie:    1.0 

Verantwoordelijke manager: Marloes Pauw - Ariëns 
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