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1. Inleiding 
 
1.1 Achtergrond 
Binnen J. van den Ham Beheer B.V. worden de volgende werkzaamheden verricht: 

• het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van weg- en waterbouw, grond- 

en straatwerken alsmede het lossen van schepen en het laden van zand 

(Zandink B.V.); 

• aannemingswerkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw en uitvoeren van 

(water)bodemsaneringen alsmede het transporteren van (gevaarlijke) afvalstoffen 

en de levering van (secundaire) grond- en bouwstoffen (Smink Infra B.V. en 

Zandink B.V.); 

• zandwinning, loswal en transport (Eeltink Nijkerk B.V.). 

 

De organisatie streeft ernaar in haar bedrijfsvoering de drie elementen People, Planet 

en Prosperity op harmonieuze wijze te combineren.  

  

Het doel van de CO2-prestatieladder is om bedrijven die deelnemen aan 

aanbestedingen uit te dagen en te stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en 

te verminderen. De stimulans voor bedrijven om hierin te participeren is het voordeel 

wat gehaald kan worden bij aanbestedingen door middel van een (fictieve) korting op 

de inschrijvingsprijs. Hoe hoger een bedrijf op de CO2-prestatieladder staat hoe hoger 

de korting oploopt, tot een maximum van 10%. Dit initiatief is een goed uitgangspunt 

voor J. van den Ham Beheer B.V. om te werken aan CO2-management en sluit ook 

aan op de duurzaamheidmissie.  

 

J. van den Ham Beheer B.V. heeft de ambitie om met haar ervaringen -buiten de 

bedrijfsgrenzen- te treden en het CO2-bewustzijn te verspreiden door de gehele 

waardeketen.  

Deze ambitie moet concreet vorm krijgen middels het behalen van het CO2-

bewustzijn certificaat niveau 4.  

Het integreren van de waardeketen in het CO2-management systeem is een centraal 

thema in het CO2-bewustzijn certificaat niveau 4.  

 

Een belangrijke manier om inzicht te krijgen in de reductiemogelijkheden buiten de 

bedrijfsgrenzen is het uitvoeren van twee ketenanalyses. J. van den Ham Beheer 

B.V. heeft hiervoor twee onderwerpen gekozen: beton en grondbank.  
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Deze rapportage betreft de scope 3 analyse van de CO2-uitstoot als gevolg van de 

aanleg van de Grondbank Vathorst. 

 

1.2 Doel 
De eis uit de CO2-prestatieladder (conform Handboek 3.1 22 juni 2020) die voor de 

rapportage relevant is, betreft eis 4.A.1. Deze eis luidt als volgt: “Het bedrijf kan uit 

scope 3 tenminste twee analyses van GHG-genererende (ketens van) activiteiten 

voorleggen conform de eisen daaraan gesteld”.  

 

De CO2-prestatieladder is gebaseerd op het internationaal erkende Green House Gas  

Protocol (GHG-protocol). Binnen dit GHG-protocol worden drie scopes 

onderscheiden:  

 

•  Scope 1: directe emissiebronnen binnen de eigen organisatie;  

•  Scope 2: indirecte emissiebronnen gericht op het verbruik van ingekochte  

elektriciteit;  

•  Scope 3: overige indirecte emissiebronnen veroorzaakt door activiteiten van de  

eigen organisatie, maar ook emissies van leveranciers.  

 

Dit rapport heeft als doel een emissie-inventarisatie van scope 3 te doen, met 

daaraan gekoppeld specifieke CO2-reductiemogelijkheden.  

Wij zullen de voorgestelde aspecten verder bestuderen om een reductie te halen.  
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2. De CO2-prestatieladder 
 
2.1 De basis van SKAO 
J. van den Ham Beheer B.V. wil graag naar niveau 4, hiervoor zijn diverse acties 

nodig. Een van de acties is het inzichtelijk maken van de CO2-emissie van een scope 

3 keten. Hiervoor is gekozen voor het inzichtelijk maken de CO2-uitstoot als gevolg 

van het effectief en efficiënt beheren van de grondstormen door de aanleg van een 

lokale grondbank. 

  

2.2 Niveaus en invalshoeken 
De CO2-prestatieladder kent vijf niveaus, opklimmend van één tot vijf. Per niveau 

krijgt een bedrijf aan de hand van een vaste set eisen een plaats op de 

prestatieladder. Deze eisen komen voort uit invalshoeken met elk een eigen 

weegfactor:  

• inzicht (in eigen “carbon footprint”) 40%  

• CO2-reductie (de vastgelegde ambitie) 30%  

• transparantie (de wijze waarop een bedrijf intern/extern communiceert) 20%  

• deelname aan initiatieven (de mate waarin een bedrijf met collega-bedrijven 

samenwerkt op het gebied van CO2–reductie) 10%. 

 

Hoe meer het bedrijf aan de eisen voldoet des te hoger de positie van het bedrijf op 

de prestatieladder is.  

Uit de CO2-prestatieladder van SKAO blijkt dat er binnen niveau 4 minstens twee 

analyses uitgevoerd moeten worden van een scope 3 emissie.  

 
2.3 Maatschappelijk belang en borging 
Aan de hand van jaarlijkse berekeningen over de CO2-uitstoot zal de inventarisatie 

worden bijgewerkt. Zo worden de doelstellingen gewaarborgd.  

Gedurende het opstellen van de emissie-inventarisaties wordt onderzocht waar de 

potentie bestaat voor het invoeren van reductiemaatregelen voor CO2-emissies. Deze 

kunnen dan worden geïmplementeerd. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat de scope 3 

emissies omlaag gaan.  
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3. Waardeketen 
 
In de waardeketen inzake het oprichten van de Grondbank Vathorst Amersfoort staan 

de bestuurders centraal. Deze bestaan uit het bevoegde gezag en de betrokken 

aannemers, waaronder J. van den Ham Beheer B.V. 

J. van den Ham Beheer B.V. heeft binnen deze keten de rol om als bestuurder in 

samenspraak met de andere bestuurders te zorgen voor het effectief en efficiënt 

beheren van de grondstromen.  

 

De keuzes die door de betrokken partijen worden genomen met betrekking tot de 

grondbank hebben invloed op de totale CO2-emissie van de hele waardeketen. Alle 

partijen realiseren zich dat de keuze voor een milieuvriendelijke variant de beste is. 

De opdrachtgever heeft de keuze om alleen die partijen te selecteren die de 

milieuvriendelijke variant toepassen. Inzicht in de verschillende partijen op de markt 

op basis van dit proces is daarvoor noodzakelijk om die keuze te kunnen maken.  

J. van den Ham Beheer B.V. ziet het als haar taak om de opdrachtgevers dit inzicht 

te bieden en hen te helpen een milieu verantwoordelijke keuze te maken. Wij zijn 

echter wel van mening dat de uiteindelijke keuze bij de opdrachtgever ligt, en de 

opdrachtgever hieromtrent alleen kunnen stimuleren. 
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4. Grondbank Vathorst 
 

Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3 middels twee 

ketenanalyses.  

 

Voor het in kaart brengen van scope 3 emissies is gebruik gemaakt van de 

samenwerking met het bevoegd gezag en andere betrokken aannemers. In deze 

ketenanalyse zijn de scope 3 emissies in kaart gebracht voor de Grondbank Vathorst.  

 
4.1 Herkomst data 
De data inzake de grondbank worden door J. van den Ham Beheer B.V. aangeleverd 

op basis van de administratie inzake de Grondbank.  

De gegevens inzake de hoeveelheden inkomende en uitgaande grondstromen, 

alsmede de transportafstanden zijn hiervoor gebruikt. 
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5. Resultaten 
 

In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op de CO2-uitstoot inzake de 

Grondbank Vathorst. 

 
5.1 Administratie 
Binnen de organisatie worden ten behoeve van de grondbank onder andere de 

volgende gegevens geadministreerd: 

- route van het materieel; 

- aantal vrachten van het materieel per dag; 

- aantal m3 dat per dag gereden is.  

Op basis van bovenstaande gegevens kan een inschatting gemaakt worden van de 

CO2-reductie die wordt gerealiseerd door de Grondbank Vathorst. 

 
5.3 Vergelijking 
In de onderstaande tabellen zijn de gegevens over 2020 weergegeven. 

Grondstromen 2020 2021  

Verplaatst 473.240 0 m3 

Verplaatst 851.832 0 ton 

 
Ritten en kilometers 2020 2021 

Aantal ritten 20.822 0 

Aantal kilometers 131.610,86 0 

 
 2020 2021  

CO2-uitstoot 33,79 0 ton CO2/tonkm 
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6. Plan van aanpak 
 

Het terugdringen van de CO2-uitstoot bij het gebruik van een lokale grondbank wordt 

allereerst gerealiseerd door de beperking van het aantal gereden kilometers. 

Daarnaast kan een reductie worden gerealiseerd door het inzetten van 

energiezuiniger materieel. 

 
6.1 Inzicht in het materieel 
Om een beter beeld te krijgen in de mogelijke CO2-reductie zal gekeken worden naar 

het (gemiddelde) verbruik van het ingezette materieel. Op dit moment is er inzicht in 

het aantal gereden kilometers, maar nog niet in de (gemiddelde) verbruiksgegevens.  

Mogelijk dat vanuit de (gemiddelde) verbruiksgegevens nog een CO2-reductie 

behaald kan worden. 
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