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1) INLEIDING 
 
Plegt-Vos Infra & Milieu hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu en is vanaf 2013 in het bezit van 
het ISO 14001 certificaat. Zuinig omgaan met energie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot heeft 
dan ook continu aandacht binnen ons bedrijf.    
 
Omdat in onze sector het ISO 14001 certificaat vaak niet alleen meer toereikend is om voor werk in 
aanmerking te komen hebben we ons tot doel gesteld om CO2 prestatieladder niveau 5 te behalen. De 
CO2 prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2 emissies. Naast het 
reduceren van CO2 binnen de eigen organisatie wil Plegt-Vos ook bijdragen aan de CO2 reductie in de 
waardeketen en in de sector. 
 
Voor het behalen van niveau 5 op de CO2 prestatieladder moeten de scope 3 emissies upstream en 
downstream in de waardeketen bepaald worden volgens de GHG (Green House Gas) genererende 
ketens van activiteiten. Het bedrijf moet aantoonbaar inzicht hebben in de meest materiele emissies uit 
scope 3 en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 1 ketenanalyse uit de keten van activiteiten 
voorleggen. De ketenanalyse bevat een milieu-gerichte analyse van een bedrijfseigen product, dienst of 
activiteit.  
 
Met het verkregen inzicht uit de ketenanalyse kan vervolgens gericht worden gezocht naar en gestuurd 
op mogelijkheden om de CO2 uitstoot te reduceren. 
 
 

1.1) Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten 
 
Plegt-Vos Infra & Milieu is onderdeel van de Plegt-Vos Bouwgroep, een landelijk opererend bouwbedrijf. 
De bedrijfsactiviteiten van Plegt-Vos Infra & Milieu omvatten  

- de uitvoering van sloopwerken 
- het uitvoeren van bodemsaneringswerken 
- het (ontwerpen en) realiseren van grondbanken  
- het (ontwerpen en) realiseren van weg- en waterbouwkundige werken 

 
Naast integrale projecten samen met onze collega bedrijven werken we zelfstandig voor een breed 
scala aan opdrachtgevers: 

- Ontwikkelaars en beleggers 
- Gemeenten 
- Provincies en andere (semi)-overheden 
- Waterschappen 
- Corporaties 
- Bedrijven 
- Particulieren 

 
Vanuit onze bedrijfsvisie willen we een bijdrage leveren aan een fijne woon- werk en leefomgeving voor 
klanten en eindgebruikers. Daarnaast hechten we belang aan een prettige werkomgeving voor onze 
medewerkers.    
 

 
1.2) Opbouw en leeswijzer 
 
In de volgende hoofdstukken wordt vanuit de waardeketen van Plegt-Vos de scope van de 
ketenanalyse vastgesteld en verder uitgewerkt, waarna inzicht wordt verkregen in de CO2 emissies. Na 
inzicht worden de reductiemaatregelen en –doelstellingen vastgesteld.   
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2) VASTSTELLEN SCOPE VAN DE KETENANALYSE 
 
Op grond van normeis 4.A.1 van het handboek worden de meest materiele scope 3 emissies over het 
jaar 2017 in kaart gebracht.  
 

2.1) Waardeketen 
 

De waardeketen van Plegt-Vos Infra & Milieu wordt gevormd door twee stromen: de “upstream” en de 
“downstream”. 
 
De upstream is het geheel aan schakels dat tezamen het realisatieproces van de onderneming 
uitmaakt. Het gaat hier om alle activiteiten die plaatsvinden voordat een product of dienst wordt 
opgeleverd. Voor Plegt-Vos I&M betekent dat: 

- de inzet van personeel (advies en werk) 
- de inzet van transportmiddelen en machines (= inhuur) 
- de inzet van onderaannemers 
- de verwerking van afval  

 
In de downstream gaat het om de schakels die gebruik maken van het opgeleverde product of dienst: 
de opdrachtgevers en gebruikers. Binnen Plegt-Vos I&M gaat het uitsluitend om opgeleverde projecten 
of diensten, in een enkel geval inclusief gerealiseerd onderhoudscontract. 
 
 

 
2.2) Bepaling van de relevante scope 3 categorieën 
 
In de onderstaande tabel zijn de hoofdcategorieën van de scope 3 emissies weergegeven. Als startpunt 
voor het in kaart brengen van de scope 3 emissies is gekozen voor het analyseren van CO2-
genererende activiteiten, op basis van de waardeketen, die relevant zijn voor het bedrijf en de projecten 
waarover betrouwbare informatie beschikbaar is. 
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Tabel 
1: Waardeketen analyse scope 3 emissie         

  Activiteiten 
Relatief 

belang van 
Potentiele  

Rangorde Toelichting 

    
 CO2 

belasting  
invloed 

    

U
P

ST
R

EA
M

 

      

Inhuur en inzet 
machines 

Groot Groot 1 

Hieronder wordt verstaan 
machines, werktuigen, 
gereedschappen en 
apparatuur. zie overzicht CO2 
prestatie 2017 

      

Uitbestede emissie 
(machines 
onderaanneming) 

Groot Groot 2 

Betreft brandstofverbruik / 
CO2 uitstoot door ingehuurde 
organisaties, bij het realiseren 
van werkzaamheden op 
projectlocaties 

      

Inhuur en inzet 
transport 

Groot Groot 3 
Hieronder wordt verstaan 
inhuur van transport. zie 
overzicht CO2 prestatie 2017 

      

Gegenereerd Afval Klein Groot 4 
Aard en omvang van de 
afvalstromen zijn divers. zie 
overzicht CO2 prestatie 2017 

      

Ingekochte goederen 
en diensten 

Klein Klein 5 

Ingekochte goederen en 
diensten die direct gerelateerd 
zijn aan de productie: zand, 
grond, stenen, PVC etc. Hierop 
hebben we weinig invloed, 
staat vaak voorgeschreven 

      

Woon-werkverkeer Klein Klein 6 
Aard en omvang van de 
afvalstromen zijn divers. zie 
overzicht CO2 prestatie 2017 

      

D
O

W
N

ST
R

EA
M

 

Investeringen Groot Middel 7 
In ontwerp op sturen/ 
bespreken met klant 

(maatregelenlijst) 

   
    

Meerjaren onderhoud Groot Middel 8 
In ontwerp op sturen/ 
bespreken met klant 

(maatregelenlijst) 

   
    

End-of life 
behandeling van 
verkochte producten 
en diensten 

Middel Geen 9 

Invloed ligt bij opdrachtgever.  
OG kiest vanuit financieel 
belang voor een vorm van 

recycling 
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Gebruik van verkochte 
producten en 
diensten 

Klein Klein 10 
In ontwerp op sturen/ 
bespreken met klant 

(maatregelenlijst) 

   
    

Distributie Klein Klein 11 Beperkt van toepassing 

          

 
 
2.3) Onderbouwing van de ketenanalyse 
 
De scope 3 emissies zijn geïdentificeerd en gekwantificeerd. De rangorde in bovenstaande tabel geeft 
aan voor welke emissies in scope 3 het voor de hand ligt om een reductie aanpak te ontwikkelen.  
 
Upstream 
Binnen deze ketenanalyse is Upstream gekozen om punt 1 en 2 verder uit te werken en hier 
nadrukkelijk maatregelen aan te koppelen, ook in relatie met de maatregelenlijst. 
 
Downstream 
Een lagere rangorde betekent nog niet dat we hier geen acties ondernemen. Binnen de ontwerpafdeling 
zijn een aantal maatregelen benoemd (zie maatregelenlijst) die invulling geven aan een aantal 
downstream activiteiten zoals genoemd in bovenstaande tabel. Dit wordt verder binnen deze 
ketenanalyse niet verder uitgewerkt.  



 

 

 

 
 

 Pagina 7 van 8  

3) KETENANALYSE CO2-REDUCTIE INHUUR MATERIEEL 
 
3.1) CO2 emissie inhuur materieel en onder-aanneming  
 
Jaarlijks worden binnen Plegt-Vos Infra & Milieu voor scope 1, 2 en 3 de totale CO2 emissie bepaald. In 
2017 was de CO2  emissie van (ingehuurd en uitbesteed) materieel (machines, werktuigen, 
gereedschap en transport) 1589 ton CO2 ofwel 82% van de totale CO2 emissie en 96% van de CO2 
emissie binnen scope 3.  

 
 

 
 
 

3.2) Analyse emissies machines  
 

Plegt-Vos Infra & Milieu heeft geen eigen (groot) materieel. Machines, in dit geval transport niet 
meegerekend, worden ingehuurd bij of uitbesteed aan vaste partners per regio. In totaal is dit 68% van 
de totale emissie en 79% van de scope 3 emissie. 
 
De emissie van ingehuurd en uitbesteed materieel in 2017 is als volgt bepaald. In totaal is er voor een 
bedrag van € 2.200.000,-- besteed bij de vaste loonbedrijven. 90% (aanname) van dit bedrag bestaat uit 
inhuur van machines. Het gemiddelde tarief van het ingehuurd materieel bedraagt € 65,-- per uur. Dit is 
bepaald op basis van een eerste redelijk nauwkeurige inschatting. Het gemiddelde verbruik van de 
ingehuurde machines bedraagt (na opvraag bij onze partners, per machine) 12 liter diesel per uur. Op 
basis hiervan is berekend dat het gaat om 30.462 draaiuren x gemiddeld 12 liter diesel =  365.544 liter 
diesel. Uitgaande van 3,229 kg CO2 per liter (uit www.co2emissiefactoren.nl) diesel bedraagt de uitstoot 
van ingehuurd materieel 1181 ton CO2. 

 
Daarnaast is er in 2017 voor € 225.000,-- aan machinewerk uitbesteed. Op basis van bovengenoemde 
uitgangspunten/getallen (gemiddeld uurtarief € 65,-- en gemiddeld verbruik 12 liter diesel per uur) is het 
verbruik derhalve 41.539 liter diesel wat overeen komt met een uitstoot van 134 ton CO2.  
De totale uitstoot voor inhuur en uitbesteed materieel (excl. transport) in 2017 bedraagt derhalve 1315 
ton CO2 op een bedrag van € 2.205.000,--- inkoop.  
 
Voor scope 1, 2 en 3 is een emissie indicator vastgesteld. Deze emissie indicator is een 
verhoudingsgetal tussen omzet en emissie. De emissie indicator van het bedrijf Infra & Milieu is 
vastgesteld voor 2017 op 140 (=(emissie in tonnen/omzet in k) x 1000).  
 
De emissie indicator voor ingehuurd en uitbesteed materieel in 2017 bedraagt 94,3.  

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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4) Reductiedoelen 
 
De doestelling is voor de komende jaren is om eind 2020 15% CO2-reductie te hebben gerealiseerd op 
het ingehuurde materieel en onderaanneming ten opzichte van onze referentie in 2017. In 2018 is hier 
nog maar beperkt op gestuurd, vanaf 2019 zal hier meer op worden ingezet. 
 
De emissie indicator voor 2018 moet nog worden bepaald / uitgerekend (= ca. februari 2019 bekend). 
Uitgaande van 15% reductie is de doelstelling voor 2020 een emissie indicator van 80,2. 
 
Prijsstijgingen van materieel worden meegenomen. Daarnaast zal jaarlijks moeten worden bekeken of 
de uitgangspunten en kengetallen juist zijn.  
 

5) Reductiemaatregelen  
 
Om de reductie doestelling te kunnen realiseren worden de volgende maatregelen in gang gezet vanaf 
2018: 
 
Maatregelen met de ketenpartners 
Om te komen tot de reductiedoelstellingen doen wij een beroep op onze ketenpartners. Wij willen dat zij:  

 meedenken over en zelf ook initiatieven nemen om te komen tot CO2 reductie op onze werken. We 
gaan in eerste instantie in overleg met een ketenpartner waar we veel materieel inhuren of werk aan 
uitbesteden (top 3) en die in het bezit is van het CO2-bewust certificaat, niveau 3. Doel is om samen 
met deze partij te komen tot een eenvoudig en eenduidig overzicht met draaiuren en/of verbruik per 
materieelstuk. Dit overzicht of deze “tool” willen we vervolgens ook bij de andere ketenpartners 
gaan gebruiken. Vanuit dit overzicht is het voor ons eenvoudig om jaarlijks onze kengetallen en 
uitgangspunten te kunnen verifiëren. 

 daar waar mogelijk overgaan tot de aanschaf en inzet van “zuiniger” materieel (bijvoorbeeld hybride 
kranen of deels elektrisch materieel). Hiervoor selecteren we 3 tot 4 ketenpartners binnen de top 10, 
bij voorkeur 1 in iedere regio. 

 machinisten opleiden om bewuster om te gaan met verbruik van diesel: cursus “het nieuwe draaien” 
Als wij bovengenoemde afspraken kunnen maken, garanderen wij dat deze partijen de komende 3 jaar 
vaste partner of voorkeurleverancier zijn / blijven. Daarnaast willen we financieel (bijvoorbeeld 25%) 
bijdragen aan de cursus “het nieuwe draaien”.  
 
Maatregelen eigen personeel  
Om te komen tot de reductiedoelstellingen moeten wij ook ons eigen personeel CO2 bewuster maken. 
Wij willen dat:  

 Onze uitvoerders meer afgewogen keuzes maken bij inzet / inhuur van materieel, rekening houdend 
met verbruik van de diverse machines en transport afstanden. Hiervoor wordt eens per half jaar de 
CO2 reductie doelen en de invloed die wij zelf hebben, besproken tijdens het (Hoofd)uitvoerders en 
Projectmanagers overleg.  

 Onze ontwerpers CO2 bewuster gaan ontwerpen in overleg met de klant. Materiaalkeuzes in het 
ontwerp zijn van invloed op transport, gewicht en verwerking en hebben dus een relatie met de CO2 
emissie. 


