PERIODIEKE VOORTGANGSRAPPORTAGE
PROJECT ROVK GRASBETON TEGELS
WATERSCHAP SCHELDESTROMEN
(CO2-PRESTATIELADDER)
evaluatie van periode: 2020
versiedatum: 24 november 2021
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1. INLEIDING
Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert B.V. heeft het CO2 Bewust certificaat behaald op
niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument om organisaties
die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.
Het CO2 Bewust certificaat stelt eisen aan projecten die met CO2-gerelateerd gunningvoordeel zijn
verkregen. Deze eisen omvatten een project CO2-Footprint, project CO2-reductie en projectcommunicatie.
2. HET PROJECT
Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert B.V. heeft, via een aanbesteding in 2020, een project
met gunningvoordeel verkregen van het Waterschap Scheldestromen.
Dit project is aangenomen op ladderniveau 3 van de CO2-Prestatieladder.
De werkzaamheden bestaan uit: het leveren en plaatsen van grasbeton tegels.
De verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van de werkzaamheden ligt bij de directie die, in
overleg en samenwerking met de uitvoerende medewerkers en de CO2-functionaris, algemene en
specifieke (reductie)maatregelen toepast en met de betrokkenen communiceert.
De looptijd van dit project is van 2020 t/m 2023.
3. DE CO2-FOOTPRINT VAN HET PROJECT
De CO2-Footprint van het project brengt de verschillende bronnen van de CO2-uitstoot in kaart.
De CO2-Prestatieladder maakt onderscheid tussen directe en indirecte emissies en emissies door
derden. Dit onderscheidt zich in drie scopes:
- Scope 1: Directe emissies
- Scope 2: Indirect emissies
- Scope 3: Emissie door derden
Voor dit project kunnen de volgende bronnen van emissies worden onderscheiden:
Scope
1
1

Categorie
Zakelijk verkeer
Mobiele werktuigen

Specificatie
Brandstofverbruik van het eigen wagenpark
Brandstofverbruik t.b.v. uitvoering

Toelichting
Bestelwagens
Machines

Het aardgasverbruik uit scope 1 en de scope 2 emissies (elektriciteitsverbruik en privé kilometers)
zijn niet van toepassing op dit project. Scope 3 is niet van toepassing binnen Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert B.V..
De CO2-Footprint van het project in 2020 is als volgt:
CO2 Scope 1
Bestelwagen (in liters)
diesel
Diesel

Thema
Zakelijk verkeer:
123 liter
Mobiele werktuigen:
1.944 liter

Co2-parameter

CO2-equivalent

3,26 kg CO2 / liter

0,401 ton CO2

3,26 kg CO2 / liter

6,34 ton CO2

Totaal: 6,74 ton CO2
Deze CO2-Footprint is conform de eisen voor de CO2-Prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).
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De CO2-uitstoot is verdeeld over scope 1, scope 2 & Business Traffic en scope 3.
Scope 1 is de directe uitstoot van broeikasgassen door het bedrijf.
Scope 2 & Business Traffic is de indirecte uitstoot door elektriciteit, warmte en stoom plus zakelijk
vervoer uit scope 3 (zoals gedeclareerde kilometers, Openbaar Vervoer en vliegverkeer).
Scope 3 is de overige indirecte uitstoot, deze valt buiten de CO2-footprint voor de CO2-Prestatieladder niveau 3.
Het energieverbruik is door middel van de CO2-conversiefactoren omgerekend van energiedrager
en/of activiteit naar energieverbruik in CO2-emissie per ton.
De gebruikte emissiefactoren zijn vastgesteld op basis van de website www.co2emissiefactoren.nl,
waarbij de wijzigingslijst van SKAO als leidend wordt beschouwd.
Overzicht 2020:
Kenteken/type

Gem. verbruik Week 16 Week 16
liters/uur
liters
uren
4.78
38
8

Week 17 Week 17
liters
uren
39
8

Week 18 Week 18
liters
uren
9
2

VR-099-N

4.63

0

0

37

8

0

0

Doosan DX170W

9.07

294

32

286

32

73

8

Yanmar BW75W

6.19

0

0

198

32

0

0

Volvo L70G

11.63

0

0

186

16

0

0

Tatra Agritruck

12.69

392

32

412

32

103

8

Bedrijfsauto’s VZ-642-J

Machines

De enige energiestroom binnen het project is die van het dieselverbruik door zakelijk verkeer en
mobiele werktuigen.
De gepresenteerde resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met bepaalde onzekerheidsmarges. Om de CO2-emissies zo waarheidsgetrouw mogelijk te kunnen bepalen, geldt dat daarvoor zo concreet mogelijke en betrouwbare gegevens beschikbaar moeten zijn.
De verbruiksgegevens zijn gebaseerd op de data die in eigen beheer geregistreerd wordt.
De opgestelde emissie-inventarisaties worden tijdens de jaarlijkse externe audits, door de betrokken certificerende instantie, geverifieerd.
4. DE CO2-REDUCTIE VAN HET PROJECT
Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert B.V. heeft zicht ten doel gesteld om haar CO2-uitstoot te reduceren en dat geldt ook voor het project “ROVK Grasbetontegels Waterschap Scheldestromen”, waarop gunningvoordeel is verkregen met de aanbesteding.
De scope 1 projectdoelstelling is:
1,5 % minder CO2-uitstoot op jaarbasis (met 2020 als basisjaar en gerelateerd aan gewerkte uren).
De projectdoelstelling is door de directie opgesteld en goedgekeurd.
Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen.
Het thema energiebesparing is vast onderwerp van de overlegsituaties binnen de organisatie.
Om de reductiedoelstelling te realiseren worden er diverse maatregelen / acties ondernomen.
Hierdoor wordt de CO2-emissie gemonitord en waar mogelijk gereduceerd. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van de maatregellijsten van SKAO en van de milieubarometer.
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De belangrijkste maatregelen / acties (om de projectdoelstelling te behalen) zijn:
1. Minimaal 60% van de betrokken machinisten/chauffeurs hebben de training het nieuwe rijden
gevolgd
2. Minimaal 70% van de ingezette machines en bedrijfsauto’s betreft het meest zuinige model om
de werkzaamheden uit te voeren
3. Het minimaliseren van inhuur van vrachtverkeer voor transport van materieel
Evaluatie 2020 van de maatregelen / acties (om de projectdoelstelling te behalen):
1. Minimaal 60% van de betrokken machinisten/chauffeurs hebben de training het nieuwe rijden
gevolgd
Dit is in 2020 nog niet gerealiseerd.
Oorzaken: de coronacrisis en planning in winterperiode.
Bijsturing: de training is ingepland voor de komende winterperiode.
2. Minimaal 70% van de ingezette machines en bedrijfsauto’s betreft het meest zuinige model om
de werkzaamheden uit te voeren
Dit is in 2020 nog niet volledig gerealiseerd.
Oorzaak: inzetbaarheid van het materieel.
Bijsturing: bij de aankoop van nieuwe machines en bedrijfsauto’s wordt terdege rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten.
3. Het minimaliseren van inhuur van vrachtverkeer voor transport van materieel
Dit is in 2020 gerealiseerd.
In april 2020 is er een (zuinige) vrachtwagen aangeschaft voor het vervoeren van ons materieel,
waarbij er aanzienlijk minder inhuur nodig is geweest.
Het energiemanagementsysteem:
De meetgegevens van het brandstofverbruik (diesel) ten behoeve van de (projectgebonden) eigen
mobiele werktuigen, het zakelijk verkeer en vrachtwagens (ten behoeve van goederenvervoer)
worden geregistreerd aan de hand van factuurgegevens (vaste opslagtank en mobiele opslagtank).
De CO2-Footprint wordt minimaal halfjaarlijks opgesteld, met behulp van de milieubarometer van
Stichting Stimular.
De gebruikte CO2-emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO2-Prestatieladder.
5. COMMUNICATIE
Door het intern en extern communiceren van het beleid, de reductiedoelstellingen en de geboekte
voortgang, alsook het aangaan van een dialoog met andere partijen wordt het draagvlak vergroot
en geborgd dat overeengekomen acties worden uitgevoerd.
Boodschap
De kernboodschap is: Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert B.V. draagt bij aan het milieu
door de CO2-uitstoot ten gevolge van haar bedrijfsactiviteiten actief te reduceren en ze vraagt haar
medewerkers om medewerking in het signaleren van kansen en actieve deelname om de CO2-uitstoot verder terug te dringen.
Belanghebbenden
De belanghebbenden zijn partijen of personen die belang hebben bij of belangrijk zijn voor de CO2reductie van Loon- en Grondverzetbedrijf Van de Klundert B.V..
Ze zijn in te delen in twee groepen, namelijk interne en externe belanghebbenden.
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Interne belanghebbenden
De organisatie heeft voor dit project de volgende interne belanghebbenden geïdentificeerd:
- Directie;
- Medewerkers;
- Inhuur- en uitzendkrachten.
De interne communicatie in het kader van CO2-emissiereductie gaat met name over:
- Doelen en ambities ten aanzien van de CO2-emissiereductie;
- Reductiemaatregelen die worden uitgerold;
- Voortgang en resultaten;
- Stimuleren van medewerkers om zelf bij te dragen aan CO2-reductie.
Externe belanghebbenden
De organisatie heeft voor dit project de volgende externe belanghebbenden geïdentificeerd:
- Waterschap Waterschap Scheldestromen (opdrachtgever);
- SKAO (publicatieplicht).
De externe communicatie in het kader van CO2-emissiereductie gaat met name over:
- Doelen en ambities ten aanzien van de CO2-emissiereductie.
- Reductiemaatregelen die worden uitgerold;
- Voortgang en resultaten.
Communicatieplan
Met betrekking tot de CO2-prestaties wordt structureel in- en extern gecommuniceerd.
In de onderstaande tabellen wordt aangegeven op welke momenten erover wordt gecommuniceerd.
Externe communicatie CO2-Bewust handelen
Middel
Frequentie
Doelgroep
Website
Halfjaarlijkse
Alle externe
update
belanghebben
den
Milieubarometer.nl
Halfjaarlijkse
Alle externe
update
belanghebben
den
Actieve deelname aan Ad hoc
Leveranciers
CO2-reductie initiatief
en opdrachtgevers
Persberichten /
Ad hoc
Alle externe
publicaties
belanghebben
den
E-mail
Minimaal
Betrokken
jaarlijks
opdrachtgevers
Overleg
Volgens
Betrokken
planning
opdrachtgevers
Website SKAO
Jaarlijks
Alle externe
belanghebben
den
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Inhoud
CO2-Footprint, beleid, doelen,
maatregelen, projecten met
gunningvoordeel
CO2-Footprint, incl.
maatregelen
Uitwisseling van leerstof en
brede discussies
Publicatie over nieuwe
ontwikkelingen en/of
initiatieven
Terugkoppeling van doelen
en maatregelen van projecten
met gunningvoordeel
Voortgang
projectmaatregelen en
-doelstellingen
Publicatieplicht SKAO
(sector- / keteninitiatief,
projecten met gunningvoordee en bedrijfscertificaat)

Wie
Directie /
CO2functionaris
Directie /
CO2functionaris
Directie /
CO2functionaris
Directie

Directie /
CO2functionaris
Betrokken
medewerkers
CO2functionaris

Interne communicatie CO2-Bewust handelen
Middel
Frequentie
Doelgroep
Inhoud
Wie
Website
Halfjaarlijkse
Alle interne
CO2-Footprint, beleid, doelen, Directie /
update
belanghebben
maatregelen, projecten met
CO2den
gunningvoordeel
functionaris
Milieubarometer.nl
Halfjaarlijkse
Alle interne
CO2-Footprint, incl.
Directie /
update
belanghebben
maatregelen
CO2den
functionaris
Toolbox meeting / per- Onderwerpen: CO2-Footprint, beleid, reductiedoelen, maatregelen /
soneelsbijeenkomst
reductieplan, projecten met gunningvoordeel en inbreng / suggesties van
medewerkers
Directiebeoordeling
Jaarlijks
Alle interne
Beleid en reductie-doelen,
Directie
belanghebben
incl. projecten met
den
gunningvoordeel

Evaluatie 2020 met betrekking tot de communicatie
In 2020 is er conform het bovenstaande communicatieplan in- en extern gecommuniceerd.
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