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1. Inleiding 
 

APK Group verbindt als infrastructuurbouwer mensen, bedrijven en overheden met elkaar. We 
maken steden en regio’s slimmer zodat ze kunnen meegroeien met onze technologische evolutie. 

Meer info 

De APK Group werkt aan alle lagen van de stad. Ondergronds doen we dit door het aanleggen van 
water, gas en elektriciteit tot het uitbouwen van de informatieflow met Telecom & IoT. Daarnaast 
creëren we optimale mobiliteit via onze afdeling Wegenbouw.  
 
We willen onze klant maximaal ontzorgen en bieden daarom een totaalpakket aan. Zo nemen we 
onder andere ook hoogbouw, tuinbouw, recycling en nog veel meer onder handen. Dit alles doen we 
met een slimme werkwijze die zorgt voor minder hinder aan een lagere totaalkost. 

 

1.1. Reden van deze analyse 
 
Deze scope 3 analyse is opgesteld in het verlengde van de in 2018 opgestelde ketenanalyse 
“Schadereparaties kabels en leidingen” en gemaakte scope 3 analyse. Deze analyse is opgesteld voor 
de grootste werkmaatschappij Rasenberg Kabels en Leidingen. 
 

 
Aangezien er in 2019 is besloten om niet alleen Rasenberg Kabels en Leidingen te certificeren voor 
niveau 5 van de CO2 Prestatieladder, maar de hele groep, is opnieuw een scope 3 analyse opgesteld 
om te beoordelen of de ketenanalyse ook binnen de gehele groep een logische keuze is. In 2021 is 
deze weer geactualiseerd. 
 

https://www.apkgroup.eu/nl/over-apk
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De hypothese is dat dit het geval zal zijn, gezien het grote aandeel van Rasenberg in de totale 
footprint van de APK Group en het feit dat graafschades ook een relevant thema zijn voor de overige 
bedrijfsonderdelen. Meer dan de helft van de graafschades komt bij andere bedrijfsonderdelen 
vandaan. Vanaf 1 januari 2019 worden deze in zijn totaliteit bijgehouden. 
  
Hierbij is nagegaan op basis van toegevoegde PMC analyse en een actuele scope 3 invenatarisatie op 
basis van de cijfers 2021 om vast te kunnen stellen of er een reden is om het inzicht en de strategie, 
zoals onderkend in 2021, bij te stellen. 
 
Bij het uitvoeren van de scope 3 analyse en de ketenanalyse is rekening gehouden met de richtlijnen 
uit het CO2 Prestatieladder handboek.  Het onderkennen van de relevante ketenpartijen en de 
mogelijkheid tot beïnvloeding zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt. 
 
Daarnaast wordt in dit document in belangrijk mate antwoord gegeven op de assesment eisen voor 
4A, 5A, 4B en 5B. 
 
 

2.1. Betrokkenheid kennisinstituut en informatiebronnen 
 

Deskundigheid is vanuit verschillende invalshoeken geborgd. APK Group heeft onder begeleiding van 
de CO2 adviseurs de ketenanalyse “Schadereparaties kabels en leidingen” opgesteld.  
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2. Bepalen relevante Scope 3 emissiebronnen 
 

CO2 uitstoot naar inkoopcijfers 
De relevante materialiteit in Scope 3 is vastgesteld via de inkooplijst 2021. De ingekochte 
asfaltproducten zijn goed voor ca. de helft van de scope 3 uitstoot. Onderaanneming is verweg de 
grootste post en daarna in minder mate inkoop van materiaal. Onderaanneming betreft een 
verzamelpost van uitbesteding van werkzaamheden, waarbij naast inhuur van mensen ook 
machinegebruik en soms ook materiaal in zijn meegenomen. 
 

 
Figuur 1 

De downstream effecten zitten vooral in de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Aangezien de 
uitstoot het materiaalgebruik veelal is voorgeschreven kan de APK Group hier weinig invloed op 
uitoefenen. Echter vanuit de werkvoorbereiding kan er wel worden zorggedragen voor een 
verbetering van het werkproces, waardoor er efficienter kan worden gewerkt. Een belangrijk aspect 
daarin is het voorkomen van graafschades. Op een berekende uitstoot van 640 ton per jaar extra 
uitstoot door graafschades kan worden gesteld dat dit een aanzienlijke post is. Naar verwachting is 
deze besparing nog groter, omdat ook het algehele werkproces wordt geoptimaliseerd. In de 
ketenanalyse.  
 
Daarnaast geldt dat t.a.v. de onderaanneming een groot deel van de uitstoot zal zitten in transport 
van mensen, machines en het graven zelf. De APK Group werkt vooral samen met onderaannemers 
die een actief beleid voeren op het gebied van CO2 reductie, waarmee deze onderwerpen aan bod 
komen. De vraag is hoe de APK Group vanuit haar scope 3 strategie onderaannemers kunnen 
stimuleren om meer werk te maken van de CO2 reductie. Dit zal verder worden toegelicht in 
hoofdstuk 4.  
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3.1. PMC Matrix 
De CO2 uitstoot op basis van de inkoop en verkoopgegevens geeft een duidelijk inzicht in de 
belangrijkste Scope 3 emissies. Downstream  

 

  

Sector Activiteiten
(g/mg/k/nvt) (g/mg/k/nvt) (g/mg/k/ nvt)

Sectoren en activiteiten

Hier wordt benoemd welke CO2 
uitstotende activiteiten door 
activiteiten van het bedrijf worden 
beïnvloed.

Verhouding CO2 uitstoot bedrijf 
tov. CO2 uitstoot sector (hoe 
groot is het marktaandeel) 
(g/mg/k/nvt)

Het mogelijke effect van 
innovatieve ontwerpen op 
CO2 uitstoot van het 
project

Hoe groot is de invloed van 
het bedrijf om CO2-
reducerende 
mogelijkheden door te 
voeren?

Ingekochte goederen en diensten middelgroot middelgroot
Transport middelgroot klein
Afval klein klein
Woon-werkverkeer medewerkers klein groot
Gebruik verkochte producten groot groot
End of life bewerking klein klein
Ingekochte goederen en diensten middelgroot middelgroot
Transport middelgroot klein
Afval klein klein
Woon-werkverkeer medewerkers klein groot
Gebruik verkochte producten groot groot
End of life bewerking klein klein
Ingekochte goederen en diensten middelgroot middelgroot
Transport middelgroot klein
Afval klein klein
Woon-werkverkeer medewerkers klein groot
Gebruik verkochte producten groot groot
End of life bewerking klein klein

Klein

Elektra - Netbeheerders

Product-marktcombinaties

Klein

Klein

Water - Netbeheerders 1

Rangorde

3

Omschrijving activiteit waarbij 
CO2 vrijkomt

Relatief belang van CO2-belasting op de sector 
en invloed van de activiteiten

Potentiele invloed van 
het bedrijf op de CO2-

uitstoot

Gas - Netbeheerders 2
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3. Keuze voor de ketenanalyses 
 

Uit de vernieuwde scope 3 analyse is niet een wezenlijk ander beeld gekomen dan die is uitgevoerd 
in 2018. Wel is de totale scope 3 emissie als hoger ingeschat op basis van de gemaakte berekening in 
relatie tot de upstream emissies. Dit heeft vooral te maken met de keuze voor het de emissiefactor 
behorende bij de dienst. Dit geeft des te meer aan dat de scope 3 CO2 emissieberekening op basis 
van financiele kentallen vooral als een verhouding gezien moet worden met een orde van grootte.  

Hoewel met wegenbouw door het gebruik van asfalt een hoge scope 3 uitstoot is gemoeid vormt dit 
onderdeel van de bedrijfsvoering nog een te klein deel om bepalend te zijn voor de keuze van de 
ketenanalyse. 

Daarmee blijft de keuze van 2018 overeind dat een ketenanalyse op het voorkomen van 
graafschades een kwantitatief en kwalitatief interessante keuze vormt. Immers de gehele aansturing 
van de werkzaamheden van onderaannemers komt hiermee in beeld, waardoor er ook meerdere 
indirecte voordelen zijn te behalen t.a.v. voorkomen van schades, levensduur geplaatste leidingen, 
verminderen logistieke bewegingen e.d. 

Wat betreft de strategie voor CO2 reductie in scope 3 kan deze dan ook breder worden benaderd 
dan puur het voorkomen van graafschades. 
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4. Analyse en strategie 
In 2018 zijn er reeds diverse maatregelen onderkend die genomen kunnen worden om de scope 3 
uitstoot in scope 3 te verlagen. In het blauw zijn daar op basis van deze hernieuwde scope 3 analyse 
een aantal nieuwe opties aan toegevoegd. Als onderdeel van de energiebeoordeling zoals vastgelegd 
in de SmartTrackers applicatie wordt de voortgang in scope 3 van de genomen maatregelen in 
kwantitatieve en kwalitatieve zin verder beschreven. 

 

Mogelijke acties om CO2 uitstoot in de keten te 
verminderen 

Nadere invulling en indien relevant  

Vermelding betrokken partijen 

Keuze in materialen is beperkt, zeker m.b.t. duurzamere 
materialen. Daarnaast zijn deze meestal voorgeschreven 
door leveranciers. Vrijwel alle toegepaste materialen voor 
kabels&leidingen zijn geschikt voor recycling 

 geen 

Duurzaam materieel heeft vooral invloed op eigen CO2-
uitstoot 

 Nog een onderbelichte rubriek. 
Door te kijken naar de 
mogelijkheden van hybride en 
volledig elektrisch aangedreven 
graafmachines is een aanzienlijke 
reductie haalbaar. 

Onderaannemers beleid; inhuur dichtbij projectlocatie en 
met duurzaam materieel/werkwijze. beperkte keuze in 
onderaannemers; in het verleden wel eens discussie 
geweest met onderaannemers over zuinigheid 

 

Transporten Enexis verminderen: idee is om Enexis snachts 
bij de mensen thuis de busjes te laten bevoorraden, zodat 
deze medewerkers overdag gelijk naar project kunnen ipv 
langs Dongen. 

Enexis 

Afval scheiden zodat dit gerecycled kan worden Van Noort, van Camp, Verhoeven, 
Renewi 

Kantoormedewerkers bewuster maken over mogelijkheden 
om op de fiets of met OV te komen, of zuinig rijgedrag. meer 
hybride voor mensen die <25.000 km maken (beleid wordt 
nog geschreven) 

Medewerkers 

Schades voorkomen waardoor minder leidingen hersteld 
hoeven worden. Kwaliteit medewerkers 

Rasenberg, CIAG,  
netwerkbeheerders 

Verlengen levensduur van kabels&leidingen (buiten invloed 
van Rasenberg) 

nvt (onbekend) 
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De circulaire economie 
 

 

Vanuit de benadering van de circulaire economie geldt enerzijds het beperken van grondstof gebruik 
en anderzijds het zo lang mogelijk in stand houden van de oorspronkelijke functie van het product. 

Dit zal een belangrijk speerpunt worden vanuit duurzaaminkopen wat zal worden voorgelegd aan het 
directieteam. 
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