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1 | Inleiding en verantwoording  

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

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

document beschrijft de ketenanalyse over het project oliebestrijding binnen het 

calamiteitencontract met XXX. 

1.1 Activiteiten BDS Harlingen  

BDS werkt aan diverse projecten in binnen- en buitenland. Een maritieme dienstverlener 

met snelheid en precisie, milieuvriendelijkheid als uitgangspunt. BDS Harlingen verleent 

diensten én heeft alles op voorraad als het gaat om benodigdheden voor olieruimingen. 

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. BDS Harlingen zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners 

binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  

1.4 Verklaring ambitieniveau 

BDS Harlingen is middenmoter binnen de keten wat betreft CO2maatregelen. Zij zijn 

echter zeer vooruitstrevend in het bedenken en uitvoeren van innoverende maatregelen 

op gebied van algemene duurzaamheid.  

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert BDS Harlingen de ketenanalyse van het contract oliebestrijding 

Waddenzee in opdracht van XXX. 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 
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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 BDS Harlingen 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 Scope ketenanalyse 

Binnen de ketenanalyse bekijken we de levering van het olie absorberend materiaal, tot 

de afvoer van het oliehoudend afval. We kijken niet naar de productie van dit materiaal. 

Ook kijken we niet naar eventueel hergebruik of recycling gezien het feit deze informatie 

niet beschikbaar is.  

2.2 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data 

aangeleverd door BDS Harlingen.  

 Verdeling Primaire en Secundaire data 

Primaire data Inkoop, liters brandstof, afval, informatie over vorige 

ruimingen en de oplevering hiervan 

Secundaire data Voor het berekenen van de gereden afstand is er 

gebruik gemaakt van Google Maps. Ook zijn de 

websites van de afvalverwerkers geraadpleegd voor 

de adressen.  

2.3 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 BDS Harlingen 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).  

(XXXXXXXXXX) 

Olie kan van het wateroppervlak worden verwijderd met speciale absorptiemiddelen, 

skimmers en veegsystemen. Bij kleine verontreinigingen zetten zij absorptiemiddelen in. 

Deze hebben vaak de vorm van drijvende worsten en zijn gevuld met sterk waterafstotend 

en olieabsorberend materiaal. 

Bij grotere verontreinigingen worden skimmers ingezet. Dit zijn drijvende apparaten, 

waarmee de olielaag wordt verwijderd zonder veel water mee te nemen. De olie loopt 

over de rand van de skimmer, blijft plakken aan borstels of aan een draaiende rol en 

wordt vervolgens naar een tankauto of schip gepompt. 

CO2-beleid 

Opdrachtgever XXXX wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent: evenveel energie 

opwekken als verbruiken, volledig duurzaam. We verlagen onze CO2-uitstoot, tot 

uiteindelijk nul. De Ramspolbrug bij de N50 is een voorbeeld van een energieneutraal 

bouwwerk. Opdrachtgever XXX wil ook in 2030 circulair werken. Dat betekent: werken 

zonder afval te produceren. Versleten beton bijvoorbeeld eindigt dan niet als afval, maar 

als nieuw beton op een snelweg. Zo hoeven we minder kostbare grondstoffen aan te 

spreken.  

De CO2-uitstoot van marktpartijen beoordeelt opdrachtgever XXX met de zogenaamde 

CO2-prestatieladder. Uiterlijk in 2020 willen zij trede 5 halen, het hoogste niveau. Dit 

houdt in dat ze ook steeds meer maatregelen nemen voor CO2-reductie van het werk dat 

we aan de markt uitbesteden. 
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3.1 Ketenstappen  

 
 

 

 

 
• Inkoop goederen 

o Onder de inkoop van goederen verstaan we de inkoop van olie absorberend 
materiaal. BDS Harlingen koopt zelf het materiaal in en factureert dit 

vervolgens aan opdrachtgever XXX. 

• Transport 
o Onder transport valt het transport van de ingekochte goederen naar BDS in 

Harlingen 

• Uitvoer olieruiming 
o Onder de uitvoer olieruiming vallen alle acties vanuit BDS Harlingen om de 

ruiming uit te voeren 
• Afvalstromen 

o Onder de afvalstromen valt het oliehoudend afval afkomstig van de 

calamiteiten met olieruiming 
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3.2 Ketenpartners 

De volgende ketenpartners zijn betrokken:  

Ketenpartner Functie  

XXXX Onderaannemer calamiteiten 

XXXX Onderaannemer calamiteiten 

XXXX Onderaannemer calamiteiten 

XXXX Onderaannemer calamiteiten 

XXXX Onderaannemer calamiteiten 

XXXX Levering olieabsorberend materiaal 

XXXX Ophalen van oliehoudend afval  

XXXX Ophalen van het projectafval  

Voor de uitruk op de Waddeneilanden wordt er gewerkt met onderaannemers. Deze 

onderaannemers worden ca. 2 keer per jaar ingezet voor de calamiteiten rondom de 

Waddeneilanden. Dit heeft te maken met het feit dat team A binnen het uur beschikbaar 

en operationeel moet zijn. Dit zijn doorgaans bedrijven die een boot tot hun beschikking 

hebben en enkele kleine olieschermen. Omdat deze uren en gegevens niet inzichtelijk zijn 

gemaakt, zullen we deze verder niet meenemen in de berekeningen binnen de keten gezien 

deze emissies verwaarloosbaar zijn.  
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4 | 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. 

4.1 Inkoop van olieabsorberend materiaal  

Het olieabsorberend materiaal wordt geleverd uit XXXX. Er wordt ingekocht voor een 

bedrag van XXX.  
 

Fase Bedrag   Uitstoot (ton CO2) 

Inkoop  XXXX 1,32 
 

• Emissiefactor 0,27 voor textiles.  

4.2 Transport van en naar locatie 

Daarbij zorgt BDS ervoor dat er jaarlijks één vol transport komt. Hiermee beperken ze de 

transporten tot enkel noodzakelijk. Om deze reden kunnen we weinig tot geen invloed 

uitoefenen op deze ketenstap.  

Fase Aantal km (retour)  Uitstoot (ton CO2) 

Transport naar locatie 1.744 0,45 
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• Emissiefactor 259 voor transport met gemiddelde vrachtwagen  

 

 

4.3 Uitvoer van werkzaamheden 

65% van de werkzaamheden van BDS Harlingen zijn binnen het XXX. Om deze reden 

kijken we naar 65% van het brandstofverbruik om de CO2-uitstoot inzichtelijk te maken 

voor deze specifieke werkzaamheden.  

De skimmer 

BDS werkt niet voor niks onder groot contract bij XXX. Hun manier van werken is uniek 

en uiterst milieuvriendelijk. Er wordt voor een deel van de olieruimingen gewerkt met de 

Skimmer. Dit is een olie-stofzuiger die zeer snel kan worden ingezet. Ook bij ondiep 

water is deze skimmer uitermate geschikt om effectief en efficiënt olie te kunnen ruimen. 

Skimmers zijn voor grotere verontreinigingen. Dit zijn drijvende apparaten waarbij de 

olie over de rand van de skimmer loopt.  

De olie blijft dan plakken aan borstels of aan een draaiende rol en wordt vervolgens naar 

een tankauto of schip gepompt. De skimmers worden ingezet bij de grotere calamiteiten 

met grotere oppervlakte olievervuiling. Met toepassing van de skimmers is er 99% schoon 

product uit het water te halen.  

Olie en water hebben verschillende natuurkundige eigenschappen in soortelijk gewicht en 

in oppervlaktespanning. Het soortelijk gewicht van de meeste oliën is lager dan dat van 

water. De olie komt daardoor op het wateroppervlak te liggen. 

Tevens hecht de olie zich meer aan zichzelf dan aan water en vanwege die eigenschap kan 

olie zich beter hechten aan het materiaal van de skimmer.  

Olie skimmers zijn eenvoudig, betrouwbaar en effectief om de olie ̈n, vetten etc. uit het 

water te halen. Veelal is een skimmer al genoeg om olie uit het water te halen. Zelfs in 
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meer veeleisende situaties is het een zeer kosteffectieve manier, zeker in vergelijking met 

het aanbrengen van filters, het chemisch behandelen of de inzet van coalescers. 

Onderstaand maken we het aantal liter diesel op het specifieke project inzichtelijk.  

Fase Aantal liter diesel (65%) Uitstoot (ton CO2) 

Uitvoer XXX 56,2 

• Emissiefactor 3.230 voor diesel  

4.4 Afval ophalen 

Het oliehoudend afval wordt opgehaald door Renewi. In 2019 hebben zij vier keer 

oliehoudend afval opgehaald. Dit is oliehoudend afval wat bijna schoon product is gezien 

de werkwijze van BDS Harlingen.  

 

Afval Aantal kilo  Uitstoot (ton CO2) 

Oliehoudend afval 5.753 0,10 

Transport Aantal kilometers retour Uitstoot (ton CO2) 

Oliehoudend afval 432 0,11 

*Vestiging in Drachten, De Lier 8  

• Conversiefactor voor afgewerkte oliën  
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4.5 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 1,32 

Transport 0,45 

Uitvoer 56,2 

Afval 0,21 
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5 | Reductiemogelijkheden 

Als we kijken naar de mogelijkheden tot reductie in de keten, liggen de mogelijkheden 

voornamelijk bij de afvoer van afval en de inzet van de Skimmer tijdens de olieruimingen. 

Onderstaand maken we de besparing van het gebruik van de Skimmer inzichtelijk. We 

doen dit aan de hand van een voorbeeldcase bij de olieramp op Texel in 2019. De Skimmer 

haalt 99% schoon product uit het water.  

Gebruik Skimmer 

Aantal liter schoon product na gebruik skimmer:  10 ton olie  

CO2 uitstoot bij afval:      0,17 ton CO2   

*Conversiefactor 17 kg CO2/ton voor afgewerkte oliën  

Aantal ritten naar afvalverwerker    1 

CO2 uitstoot bij transport afval     0,11   

*Massa van max 50 ton in Nederland toegestaan bij vrachtvoertuigen 

Totale CO2 uitstoot gebruik Skimmer     0,28  

  

Regulier 

Aantal liter schoon product na ruiming:  80 ton olie/ water residu  

CO2 uitstoot bij afval:     1,36 ton CO2 

*Conversiefactor 17 kg CO2/ton voor afgewerkte oliën  

Aantal ritten naar afvalverwerker    2 

CO2 uitstoot bij transport afval     0,22 

*Massa van max 50 ton in Nederland toegestaan bij vrachtvoertuigen  

Totale CO2 uitstoot geen gebruik Skimmer    1,58 

Besparing inzet Skimmer tijdens olieruiming:   1,3 ton CO2 

Percentage besparing inzet Skimmer     82,3%  

   



 

13 Ketenanalyse BDS Harlingen 
 

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

Scope 3 doelstelling BDS Harlingen 

In 2023 binnen 100% van de geschikte calamiteiten gebruik maken van de 

Skimmer methode voor olieruiming 

Het gebruik van de Skimmer zorgt voor een reductie van 82% ten opzichte van de 

reguliere manier van ruiming. De voortgang brengen we in kaart middels:  

• Jaarlijks overzicht van uitgevoerde olieruimingen waarbij de skimmer geschikt is  

• Jaarlijks overzicht van aantal liters geruimde olie om te besparing inzichtelijk te 

maken 

Ook hebben we een aantal subdoelstellingen geformuleerd om de kwaliteit van de 

ketenanalyse en de reductie te kunnen borgen.  

Subdoelstelling Planning 

Het brandstofverbruik van het gebruik van de Skimmer inzichtelijk 
maken 

2020 - 2021 

Inzichtelijk maken hoeveel uur er wordt gewerkt binnen het Waddenzee 

contract op olieruimingen om het brandstofverbruik voor de uitvoer 
meer betrouwbaar te maken 

2020 - 2021 

Inzichtelijk maken wat er met de geruimde oliën wordt gedaan bij de 
afvalverwerker 

2021 - 2022 
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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 

https://www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/maten-

en-gewichten-vrachtwagens 

 

DEFRA   

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. Hij is verder niet 

betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van BDS Harlingen, 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 

 

 

 

 

Adviseur 

Lars Dijkstra 

 

 

 

 

Adviseur 
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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. 

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 BDS Harlingen 

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:    01-08-2020 

Versie:    1.0 

Verantwoordelijke manager: Harmen Dijkstra 
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