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1. Inleiding 
Broeikasgasemissies worden onderverdeeld in 3 verschillende scopes. Scope 1 betreft de directe 
emissies en scope 2 de indirecte emissies. Scope 1 en scope 2 en zakelijk verkeer uit scope 3 worden 
uitgebreid besproken in de emissie inventaris van Ibema Biezenmortel B.V. Conform de richtlijnen in 
het GHG protocol wordt de analyse van scope 3 uitgevoerd zoals aangegeven in onderstaand figuur.  
 
 

 
 
 
De bedrijfsactiviteiten van Ibema Biezenmortel B.V. (vanaf hier te noemen Van Iersel), 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). Hierbij wordt de 
totale emissie in scope 3 per jaar geschat, waarbij het uitgangspunt is dat minimaal 80% van de 
uitstoot wordt meegenomen. 
Voor de inventarisatie van de relevante scope 3 categorieën wordt gebruik gemaakt van de tabel, 
gebaseerd op de “scope 3 standaard” waar in de ladder naar wordt verwezen.  
Deze rapportage richt zich op het rapporteren van belangrijke scope 3 emissies door middel 
van een ketenanalyse. Als basis voor deze rapportage is het GHG-Protocol, deel A “Corparate 
Accounting and Reporting Standaard” gekozen. In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt waar de 
meeste uitstoot in scope 3 van Van Iersel zich bevindt en waarom onderstaande keuze is gemaakt.  
 
1.1 Achtergrond CO2 prestatieladder 
Van Iersel is vanaf 2019 gecertificeerd voor de CO₂ prestatieladder niveau 3 en heeft nu de ambitie 
om niveau 5 te behalen. De CO₂ prestatieladder is een initiatief van Pro Rail en sinds maart 2011 
overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO₂ 
prestatieladder beloont bedrijven die klimaat bewust produceren. Dit gebeurt door gunningcriteria bij 
aanbestedingen toe te passen. De CO₂ prestatieladder is opgezet volgens het Green House Gas 
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(GHG) Protocol. De CO₂ prestatieladder is ontwikkeld om bedrijven die deelnemen aan 
aanbestedingen te stimuleren hun eigen CO₂ uitstoot te kennen en te verminderen. Volgens het 
certificatieschema van de CO₂ prestatieladder wordt verwacht van het deelnemende bedrijf dat er een 
analyse van GHG genererende activiteiten uit scope 3 kan worden voorgelegd zoals beschreven in 
het GHG-protocol. De volgende voorwaarden worden door SKAO aan de analyse gesteld: 

 De 5 algemene stappen uit het GHG protocol vormen de structuur van deze analyse 
(zie hoofdstuk 2); 

 Het gaat om een significant deel van de emissies; 
 Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op eventueel bestaande 

inzichten en bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. 
 

1.2 Van Iersel  
Van Iersel is familiebedrijf onder leiding van de derde generatie, bestaande uit de drie neven Bram, 
Edwin en Mark van Iersel. 
Het bedrijf is in 1945 gestart en was aanvankelijk vooral gericht op GWW, sloop en aanleg en 
onderhoud van sportvelden.  
Later is de specialisatie ingzet naar compostering. Inmiddels zijn er vier composteringslocaties in 
Biezenmortel, Ravenstein, Deurne en Gilze (Riel).  
Hoofdactiviteiten zijn inname van groenafval en het verwerken daarvan, samen met aanvullende 
componenenten, tot grondstoffen om de bodem te verbeteren.  
Zusteronderneming Soiltech levert teeltadvies op maat en ontwikkelt, produceert en distribueert 
slimme meststoffen. Deze activiteit is gevestigd op de hoofdlocatie in Biezenmortel, maar heeft 
eigenlijk niet veel te maken met de activiteiten van Van Iersel Compostering.  
Certificaathouder is Ibema Biezenmortel B.V. met inbegrip van dochterondernemingen Van Iersel 
Biezenmortel B.V.; Van Iersel Ravenstein B.V.; Van Iersel Deurne B.V. en Van Iersel Gilze B.V. en 
Soil-tech B.V (voorheen Soil-Tech Solutions BV). 
 

 
 
In 2020 is besloten om Soil-tech uit de boundary te verwijderen, met als gevolg dat dit bedrijf in het 
vervolg geen aanspraak kan maken op het certificaat CO2 Prestatieladder. 
 De locatie in Gilze wordt gehuurd van derden en alle gangbare werkzaamheden op dit terrein zijn 
uitbesteed. 
Van Iersel huurt de ondergrond, maar heeft zelf geinvesteerd in de volledige aanleg van het terrein. 
De standaard werkzaamheden worden gedaan door een vaste onderaannemer met zijn eigen loaders 
en mobiele kraan. De zeven, schredders, alsook de rupskraan voor het inkuilen worden door Van 
Iersel daar geplaatst. De tefelomzetter komt eens in de 10 tot 14 dagen op locatie een dag de 
composthopen omzetten met een machinist van Van Iersel. 
 
 

IBEMA 

Soil-tech
Solutions BV

van Iersel 
Biezenmortel BV

van Iersel 
Ravenstein BV

van Iersel 
Gilze BV

van Iersel 
Deurne BV
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1.3 Onderwerp en doel ketenanalyse 
Uit de rangorde van de scope 3-emissies is gebleken dat de categorie aangekochte goederen en 
diensten de belangrijkste scope 3-emissies van Van Iersel is. Binnen deze categorie is de post 
onderaannemers en inhuurbedrijven de belangrijkste post waar Van Iersel invloed op heeft. Als 
onderwerp voor de ketenanalyse is gekozen voor gericht verminderen van de CO2 emissie door de 
grootste onderaannemer op locatie Gilze.  
 
De volgende argumenten hebben gezorgd voor deze keuze: 

 Relevantie: Groot 
De grootste onderaannemer besteed naar verhouding weinig aandacht aan CO2 reductie. Er is dus 
nog veel te winnen. Het aandeel onderaannemers en inhuurbedrijven in de totale berekende scope 3 
emissies van Van Iersel is 51,1%. Daarvan komt ruim een derde voor rekening van de grootste 
onderaannemer. 
 

 Impact op de keten: Groot 
In Nederland zijn ca.50 composteringsbedrijven aangesloten bij BVOR en composteren zo’n 2 á 2,5 
miljoen ton groenafval. Van Iersel composteert ca. 200.000 ton groenafval (10%) en behoort tot de 
25% grotere bedrijven in deze groep. Van Iersel is één van de weinige bedrijven, die compostering als 
hoofdactiviteit uitoefent. 
Het merendeel van de grote composteringsbedrijven heeft een certificaat CO2 Prestatieladder. Deze 
bedrijven nemen, elk op eigen wijze, maatregelen om CO2 emissie te reduceren. 
De impact op de keten is groot; het reductiepotentieel is gemiddeld. 
 

 Invloed van Van Iersel: Groot. 
Van Iersel neemt opdrachten aan en voert deze zoveel mogelijk met eigen materieel uit. De 
composteringsactiviteiten worden op drie eigen locaties uitgevoerd en één gehuurde locatie in Gilze. Op 
deze gehuurde locatie worden alle standaard operationele activiteiten uitbesteed. Op deze activiteiten 
heeft Van Iersel contractueel grote invloed.  
Daarnaast worden composteringsactiviteiten uitbesteed aan collega composteringsbedrijven. Op deze 
bedrijven heeft Van Iersel beperkte invloed, maar dit zijn over het algemeen CO2 gecertificeerde 
bedrijven. Op de ingehuurde transportbedrijven heeft Van Iersel eveneens grote invloed. 
 
Het doel van de ketenanalyse is in eerste instantie het reduceren van CO2 emissie bij de de grootste 
onderaannemer qua omzet bij Van Iersel. 
In tweede instantie is het doel ook de andere onderaannemers / inhuurbedrijven te stimuleren tot CO2 
reductie.  
Bijvangst van de voorgenomen activiteiten zal voor Van Iersel toenemende kennis van de keten en  
vergelijkingsmateriaal met de eigen locaties zijn. 
 
De ketenanalyse is een aanvulling op bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten over dit 
onderwerp. Dit is niet de eerste ketenanalyse over CO2 reductie bij onderaannemers, maar de aanpak 
is, voor zover bekend, wel nieuw voor bedrijven in deze product- marktcombinaties in deze regio. De 
betreffende onderaannemer werkt niet alleen voor composteringsbedrijven, maar over de volle 
breedte van de GWW sector. De kennis en ervaring die onze onderaannemer opdoet, kan hij benutten 
bij de inzet van zijn materieel in andersoortige projecten. 
De ketenanalyse draagt daarom bij aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. De rapportage 
van de ketenanalyse wordt openbaar, zodat de verbetermogelijkheden ook door andere partijen 
kunnen worden toegepast. 
 
1.4 Omschrijving van de keten 
Hoofdactiviteit van Van Iersel is compostering van groen afval zoals bermgras, snoeihout, 
slootmaaisel, bladafval, plantsoenafval ect. De afvalstoffen worden opgehaald door Van Iersel, of 
gebracht door de ontdoener. Het groenafval wordt zonodig verkleind en op hopen gezet. Door 
regelmatige omzetting wordt het composteringsproces op gang gehouden, wat uiteindelijk een 
bruikbare grondstof oplevert. Afhankelijk van de bestemming worden componenten, zoals grond of 
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extra voedingsstoffen toegevoegd. Afnemers van de verschillende compostproducten zijn land- en 
tuinbouw, beheerders van openbaar groen en sportvelden, hoveniers en groenvoorzieners. 
Een belangrijke voorwaarde voor de keus van de ketenanalyse is, dat het product een 
significant deel uitmaakt van de emissies. Van Iersel voert de scope 3 analyse uit voor CO2 reductie 
bij de grootste onderaannemer.  
Van Iersel kent enkele soorten onderaannemers: 

1. Locatie Gilze: alle operationele werkzaamheden voor het composteringsproces. 
2. Enkele collega composteerders, die op hun eigen locatie werk groenafval ontvangen voor Van 

Iersel en dit composteren. Dit betreft werkzaamheden waarvoor Van Iersel contractuele 
verplichtingen heeft, maar die efficienter door een collega bedrijf kunnen worden uitgevoerd. 
Omgekeerd wordt Van Iersel ook door deze bedrijven ingeschakeld in vergelijkbare situaties.  

3. Ingehuurde transportbedrijven voor aanvoer groenafval en afvoer compost. 
 
Alle partijen in de keten zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. Deze ketenanalyse richt zich op de 
onderaannemer, de composteerder (Van Iersel) en de opdrachtgevers. Kenmerkend is dat de 
opdrachtgevers zowel leverancier als afnemer kunnen zijn. Opdrachtgevers zijn provincies, gemeenten, 
waterschappen, aannemers, overige bedrijven en particulieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
Zie voor een nadere onderbouwing van deze keuze hoofdstuk 2. Een belangrijk punt in deze 
ketenanalyse is de algemene beschrijving van de ketenanalyse voor scope 3. Het is belangrijk dat 
inzichtelijk wordt welke leveranciers meegenomen dienen te worden in het onderzoek. Het GHG-
protocol geeft hierbij het volgende aan: 
“Because the assessment of scope 3 emissions does not require a full cycle assessment, it 
is important, for the sake of transparency, to provide a general description of the value chain 
and associated GHG sources.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leverancier groenafval 

Onderaannemer / Transporteur 

Composteerder 

Onderaannemer / Transporteur 

Afnemer 
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2. Scope 3 emissies en ketenanalyse 
 
Conform eis 4.A.1 van de Prestatieladder dient een kwalitatieve analyse te worden vastgelegd voor 
scope 3. Deze analyse is uitgevoerd en levert onderstaande tabel op met de verschillende product / 
marktcombinaties. In bijlage 1 is de kwalitatieve dominantie analyse opgenomen, waarin opgenomen 
de relatieve invloed. 
 

Producten / markten 
Gemeenten 
water 

Loonwerkers, 
aannemers hoveniers 

land- en 
tuinbouw 

potgrond-
sector overig Totaal 

  schappen                              containerbedr.           

Verwerking groenafval 44,00% 9,00% 6,00% 0,00% 0,00% 1,00% 60,00% 

Leveranties eindproduct 5,00% 5,00% 2,00% 8,00% 5,00% 0,00% 25,00% 

Biomasa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% 

Analyses 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 3,00% 

Machineverhuur 0,00% 3,00% 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 4,00% 

Transport 3,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Totaal 52,00% 17,00% 8,00% 14,00% 5,00% 4,00% 100,00% 

 
Volgens eis 4.A.1 van de Prestatieladder moet uit de kwalitatieve analyse een activiteit geselecteerd 
worden, voor een ketenanalyse. Van Iersel heeft ervoor gekozen om een ketenanalyse te richten op 
de eerste in rang, te weten onderaannemers als onderdeel van de categorie aangekochte goederen 
en diensten.  
In paragraaf 3 wordt de ketenanalyse beschreven. 
 
Voor de inventarisatie van de relevante scope 3 categorieën wordt gebruik gemaakt van de tabel, 
gebaseerd op de “scope 3 standard” waar in de ladder naar wordt verwezen. Uit deze tabel zijn de 
volgende categorieën leveranties van toepassing: Aangekochte goederen en diensten; Kapitaal 
goederen en Productieafval. 
Relevant zijn de crediteuren die 80% van de totale emissie veroorzaken. Hierop is een analyse 
uitgevoerd en is per leverancier die tot de eerste 80% van het inkoopbedrag behoren een inschatting 
opgenomen van de emissie, betrekking hebbend op de leveranties aan Van Iersel (bijlage 2).        
Deze 80% van de inkoop kan nader gespecifieerd worden als volgt: 
 
Type inkoop   Percentage 

Aangekochte goederen en diensten 63,2% 

Productie afval   0,0% 

Kapitaalgoederen   36,8% 

Totaal    100,0% 

 
Hieruit blijkt dat het type inkoop aangekochte goederen en diensten veruit de grootste inkoopomzet 
omvat. Dit type inkoop kan nader worden gespecificeerd als:  
 
Categorie    Percentage 

Onder aannemers / inhuur  50,5% 

Inkoop materialen/grondstoffen  10,1% 

Diensten en personeel  2,6% 

Totaal    63,2% 
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Uit bovenstaande specificatie blijkt dat de grootste post levering van diensten van onderaannemers 
dan wel inhuur betreft. Dit betreft vooral materieel voor de operationele activiteiten van de 
compostering, zoals laden, lossen, hopen opzetten en omzetten. Verder is een belangrijke ingehuurde 
activiteit het transport van groenafval en van compost.  
Deze post is redelijk goed beïnvloedbaar voor Van Iersel. De bedrijven die worden ingeschakeld 
zorgen zelf voor hun eigen brandstof.    
Beduidend kleiner van omvang is de post inkoop materialen / grondstoffen. Deze post is minder goed 
beïnvloedbaar en biedt naar verwachting minder reductiemogelijkheden. 
Er is besloten om de ketenanalyse te richten op de grootste onderaannemer. 
In hoofdstuk 3 beschrijven wij de acties die worden ondernomen om meer grip te krijgen op de CO2 
emissie die de grootste onderaannemer veroorzaakt in het werken voor Van Iersel. 

3. Beschrijving ketenanalyse 
 
3.1 Beschrijving locatie Gilze 
De totale CO2 emissie van de onderaannemers bij Van Iersel bedraagt naar schatting 473 ton. De 
grootste onderaannemer is verantwoordelijk voor ruim 170 ton CO2, dat is bijna 36%. 
De onderaannemer verricht hoofdzakelijk de volgende werkzaamheden op locatie Gilze:  
Schredderen, inkuilen, opzetten composthopen; laden zeefmachines en laden vrachtauto’s. 
Het ingezette materieel bestaat voornamelijk uit: 2 loaders van het merk Liebherr die vrijwel elke 
werkdag allebei actief zijn. Daarnaast wordt het schredderen uitgevoerd met een mobiele kraan van 
Liebherr.   
De processtappen die bij het composteringsproces gemaakt worden, zijn in onderstaande tabel  
inzichtelijk gemaakt. De verdeling van de emissie per processtap is in procenten weergegeven. Wij 
schatten in dat deze verhoudingen bij de verschillende composteringslocaties ongeveer gelijk liggen. 
  

CO2 emissie per processtap compostering 

Processtappen  % emissie CO2 

aanvoer groenafval  5 
inkuilen blad en gras                  5 
verkleinen  20 
zeven snippers  10 
opzetten composthoop 20 
omzetten   25 
afzeven compost  10 
afvoer compost  5 
Totaal    100 

 
De heer Bram Van Iersel heeft vooral toezicht op de kwaliteit van hun werk, de voortgang en de 
bewaking van de producten. 
Aangezien de onderaannemer zelf de brandstof regelt, is tot op heden weinig aandacht besteed aan 
brandstofverbruik op deze locatie. 
Om reductie te bereiken in scope 3 wil Van Iersel nu gericht aandacht gaan besteden aan het 
brandstofverbruik bij deze onderaannemer. 
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3.2 Beschrijving aanpak vermindering brandstofverbruik grootste onderaannemer                                          
Van Iersel wil CO2 emissie bij de grootste onderaannemer verminderen door het brandstofverbruik te 
reduceren. 
De omstandigheden bij de compostering in Gilze zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die bij de andere 
locaties van Van Iersel, met name met Ravestein en Deurne. 
Dat biedt kansen om resultaten van de vestigingen met elkaar te vergelijken.  
In eerste instantie wordt ervoor gekozen om vergelijkbare maatregelen te nemen, die eerder ook door 
Van Iersel genomen zijn.  
 
De belangrijkste maatregelen zijn: 
1.  Helpen met het maken van een CO2 footprint om de uitstoot te bepalen van hun scope 1 en 2 

emissies op locatie Gilze en eventueel ook voor het gehele bedrijf van de onderaannemer. Het jaar 
2020 wordt als referentiejaar gekozen. 

2. Organiseren van cursussen zoals het Nieuwe Draaien waarbij ook in ieder geval de machinisten 
die voor Van Iersel werken, de cursus volgen. Indien mogelijk wordt deze cursus gecombineerd 
met die voor medewerkers van andere vestgingen van Van Iersel. 

3. Organiseren van toolboxmeetings met betrekking tot CO2 reductie. 
4. Specifieke acties gericht op CO2 reductie bij de onderaannemer in goed overleg met deze 

onderaannemer. 
5.  Vergelijken van de resultaten locatie Gilze met die van de andere drie vestigingen. 
 
De onder punt 4 genoemde acties zijn afhankelijk van de ervaringen in de praktijk en de ideeën die in 
het overleg naar voren komen. 
Te denken valt aan de volgende acties: gebruik start-stop systeem; alternatieve brandstof / 
aandrijving; aanpassen bandenspanning. Overwogen wordt om een zeefmachine met grotere 
capaciteit in te zetten, waardoor de capaciteit van de loaders beter wordt benut en er meer tonnen 
materiaal verwerkt worden per liter diesel.  Elk jaar wordt een kort verslag gemaakt met daarin 
opgenomen de uitgevoerde acties en welke acties er in het komende jaar genomen worden. 
Bewijsmateriaal zoals een CO2 footprint, presentielijsten en certificaten worden als bijlagen 
toegevoegd aan de  verslagen. 
 
3.3 Verwachte resultaten 
De kwantitatieve dominiantie analyse is tot stand gekomen op basis van schattingen. Met de geplande 
acties moet na een jaar beter inzicht ontstaan in de exacte CO2 emissie van de grootste onder-
aannemer van Van Iersel.  
De CO2 emissie wordt nu geschat op 32,3 ton per 100.000 euro bruto marge. 
De grootste onderaannemer is verantwoordelijk voor ca. 170 ton CO2 ten opzichte van de 483 ton 
veroorzaakt door alle onderaannemers bij Van Iersel. 
 
De grootste collega van Van Iersel is Den Ouden. Dit bedrijf richt zich niet alleen op compostering van 
groenafval, maar is als bedrijf redelijk vergelijkbaar wat betreft reductiemogelijkheden. 
Volgens de website van Den Ouden bedroeg de CO2 emissie per medewerker in dit bedrijf in 2017 
t/m 2019 respectievelijk 38,8; 38,6 en 29,2 ton CO2. Dit betekent een reductie van 9,6% in drie jaar. 
Van Iersel heeft niet gekozen voor een globale maat per medewerker, maar per ton product. 
Helaas kan Van Iersel nog niet veel historische gegevens produceren, omdat pas vorig jaar gestart is 
met de CO2 Prestatieladder. 
De doelstelling van Van Iersel is een reductie van 1,65% per jaar, dit betekent 4,95% na drie jaren. 
Deze reductie wordt ook bij de onderaannemer op locatie Gilze mogelijk geacht. 
 
Onderstaande tabel geeft de CO2 emissie per locatie weer, voor zover bekend. De gegevens van 
locatie Gilze zijn gebaseerd op schattingen aan de hand van gemiddelde verbruikscijfers per draai-
uur. De locatie Deurne is in april 2018 aangekocht. 
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CO2 emissie per locatie       

 2018   2019  Reductie  
 tonnen CO2 per ton prod. tonnen CO2 per ton prod. tonnen % 
Biezenmortel  kg CO2  kg CO2   
scope 1 1.462,61  1.356,43  106,18 7,3 
scope 2 175,00  122,66  52,34 29,9 
Totaal 1.637,61 20,00 1.479,09 22,4 158,52 9,7 
Ravenstein       
scope 1 393,90  369,89  24,01 6,1 
scope 2 27,10  27,33  -0,23 -0,9 
Totaal 421,00 8,00 397,22 8,39 23,78 5,7 
Deurne        
scope 1 103,66  148,77  -45,11 -43,5 
scope 2 11,58  13,73  -2,15 -18,6 
Totaal 115,24 5,00* 162,50 6,33 -47,26 -41 
Gilze       
scope 1 80,48  112,09  -31,61 -39,3 
scope 2  25,78  20,23  5,55 21,5 
Totaal 106,26 2,80 132,32 4,31 -26,06 24,5 

Totaal alle vestigingen 2.280,10 11,63 2.171,14 12,79 -108,96 -4,78 
 
*emissie locatie Deurne in 2018 over periode van 9 maanden. 
 
Onderstaande tabel geeft aan welke CO2 reductie de komende jaren te realiseren is door de 
voornoemde maatregelen. 
 

Verwachte CO2 reductie 2023      

        

Maatregel      Reductie   
      in % tonnen 

1 Helpen bij maken footprint onderaannemer 0,5 2,5 
2 Cursus voor machinisten onderaannemers 2 10,2 
3 Toolboxmeetings    0,5 2,6 
4 Acties brandstofreductie   2 10,3 
5 Vergelijk met andere locaties   0 0 

 Totaal     5 25,6 
 
Het vergelijk met de andere composteringslocaties levert op zich geen CO2 reductie op, maar het leidt 
wel tot meer inzicht waardoor effectieve maatregelen genomen kunnen worden.  
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In deze analyse is buiten beschouwing gelaten het effect op andere schadelijke emissies, zoals fijnstof 
en stikstof. Verder is buiten beschouwing gelaten de waarschijnlijk positieve werking op de scope 1 
emissie bij Van Iersel zelf.  
 

3.4 Planning maatregelen 2021 t/m 2023 
Samenvattend heeft Van Iersel de volgende acties gepland. 
 
Oktober t/m december 2020: benaderen grootste onderaannemer locatie Gilze en acties doorspreken 
Januari t/m december 2021: maatregel 1 t/m 4  
Januari 2022: rapportage  voortgang en resultaten maatregelen 1 t/m 4  
Juli 2022: rapportage resultaten vergelijking uitkomsten per locatie 2021 
Juli t/m december 2022: uitvoeren aanvullende maatregelen, naar aanleiding van evaluatie 
Januari 2023: rapportage 2022 en evaluatie behaalde resultaten 
November 2023: planning vervolg op deze ketenanalyse; bijvoorbeeld onderzoek 
reductiemogelijkheden overige onderaannemers 
Januari 2024: rapportage 2023 en evaluatie maatregelen. 
 

4. Conclusie 
 
Van Iersel heeft inzicht in de belangrijkste upstream en downstream CO2 emissies in de keten waarin 
het bedrijf zich bevindt. Op basis van de kwalitatieve dominantie-analyse heeft het bedrijf gekozen om 
een ketenanalyse te maken gericht op het verminderen van de CO2 emissie bij de grootste 
onderaannemer, werkzaam op locatie Gilze. In eerste instantie wordt de aandacht gericht op deze 
onderaannemer. Daarna kan de opgedane kennis en ervaring worden ingezet richting de overige 
onderaannemers. 
Er is een plan van aanpak opgesteld en in de periode van 2021 t/m  2023 wordt ingeschat dat door de 
beschreven maatregelen een CO2 reductie kan worden gerealiseert van 5% bij de grootste onder-
aannemer.  
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