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1. Inleiding 

Harkboot.nl BV certificeert zich in 2022 voor niveau 5 van CO2 prestatieladder. Volgens het 
certificatieschema van de CO₂ prestatieladder wordt verwacht van het deelnemende bedrijf, dat er 
een analyses van GHG genererende activiteiten uit scope 3 kunnen worden voorgelegd, zoals 
beschreven in het GHG-protocol. 

Broeikasgasemissie worden in 3 verschillende scopen onderverdeeld. Scope 1 zijn de directe emissie 
scope 2 de indirecte. Deze zijn geïnventariseerd en staan vermeld in Milieubarometerrapport 2021.  

Scope 3 emissie zijn de overige indirecte emissies. Welke niet door Harkboot.nl BV zelf worden 
uitgestoten maar wel gevolg zijn van onze werkzaamheden. Neem bijvoorbeeld het opruimen van 
het verwijdert materiaal, het verwerken van afval of het de vrijgekomen emissie bij de productie van 
onze materialen.  

Deze rapportage richt zich op het inventariseren van scope 3 emissies doormiddel van een 
ketenanalyse. Hierin wordt ook vermeld hoe we deze emissie kunnen reduceren. Hiermee geven we 
invulling aan eis 4A en 5A.  

 

1.1 Harkboot.nl BV 

Harkboot.nl BV is bestaat sinds 2018 en is een bedrijf welke zich specialiseert in het verwijderen van 
waterplanten met wortel en al. Met in totaal 10 medewerkers is het een snel groeiend bedrijf met 
veel potentie in de markt. Naast de landelijke projecten is Harkboot internationaal inzetbaar, zo zijn 
er al in Frankrijk, België en Duitsland verschillende projecten uitgevoerd.  

 

      1.2 Doel van de ketenanalyse.  

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren van CO2- 
reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de voortgang binnen 
de doelstellingen. Op basis van het inzicht in de Scope 3 emissies wordt een reductiedoelstelling 
geformuleerd. Vanaf 2022 zullen scope 3 emissie worden geïnventariseerd en reductiedoelstellingen 
hiervan geëvalueerd.  
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2. Identificeren schakels binnen de keten 

Om goed in kaart te kunnen brengen wat de uitstoot en mogelijkheden zijn tot reductie wordt er 
gekeken naar de gehele keten voor Woon-Werkverkeer.  

 

2.1 Situatie  

De werknemers reizen vrijwel elke werkdag vanuit huis naar de werklocatie. Dit kan op verschillende 
punten door het land zijn. Meeste zijn binnen een uur rijden vanaf de standplaats Roden. Het komt 
voor dat de medewerkers verder van huis werken waardoor naar huis rijden niet of nauwelijks 
mogelijk is. In deze situatie worden de medewerkers in een hotel ondergebracht en zullen ze vanaf 
het hotel vaak met eigen vervoer naar de locatie toe reizen.  

 

2.2 Ketenpartners en factoren in de keten 

In deze keten analyse worden uitsluitend directe ketenpartners van Harkboot.nl BV beschouwd, dit 
houdt in dat er geen brandstofleveranciers of andere instanties in de keten worden betrokken.  

In het onderstaande tabel staat een overzicht van de ketenpartners welke direct betrokken zijn bij 
Harkboot.nl BV, met hun rol in het proces.  

Ketenpartners Rol in het proces 

Medewerkers Harkboot.nl  
B.V. 

Medewerkers van Harkboot zijn vrij in hun mobiliteitskeuzes. Zij bepalen 
het type vervoersmiddel, type brandstof, onderhoudsfrequentie en -keuzes. 
Tevens bepalen zij hun woonplaats. zij bepalen niet welke locatie wordt 
bepaald bij werken in de kost.  

Harkboot.nl BV Harkboot heeft  invloed op de mobiliteitskeuzes van medewerkers, door 
(de hoogte van) vergoedingen, locatie van het werk, afstand hotel tot werk 
en duurzame stimuleringsmaatregelen. 

Overheden Door middel van mobiliteitsbeleid, uitvoering en handhaving hiervan heeft 
de overheid invloed op de manier waarop mobiliteit in Nederland is 
ingericht. Hieronder vallen bijvoorbeeld stimuleringsmaatregelen voor 
duurzame mobiliteit en informatieverstrekking aan regionale overheden en 
werkgevers. 

OV-bedrijven Bedrijven die openbaar vervoer faciliteren hebben invloed op de 
duurzaamheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bereikbaarheid en 
doelmatigheid van de vervoersmiddelen. 

Fabrikanten Wanneer gebruik wordt gemaakt van persoonlijk vervoer heeft de fabrikant 
invloed op de CO2-uitstoot en de manieren waarop deze gereduceerd kan 
worden. Voorbeelden zijn cruise-control, (elektronische) hulpmiddelen voor 
onderhoud en rijstijl, motorontwerp, CO2-arme of - neutrale aandrijving. 
Prijs, nut en uitstraling zijn belangrijke onderdelen hiervan. 
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Dealers Dealers verkopen de producten van fabrikanten aan medewerkers van 
Harkboot.nl BV en hebben daarmee invloed op welk vervoersmiddel 
gekocht wordt, en daarmee ook op de CO2-uitstoot. 

Infrabeheerders De aanwezigheid en staat van de aanwezige mobiliteitsinfrastructuur wordt 
beïnvloed door de beheerders hiervan. Dit zijn wegen, spoorwegen en 
laadinfrastructuur. Zij maken diverse vormen van mobiliteit mogelijk en 
bepalen mede de mate van aantrekkelijkheid (bijvoorbeeld het aanbod van 
laadpalen). 

Garages  Garages zorgen voor onderhoud aan en controle van auto’s, en hebben 
daarmee invloed op de CO2-uitstoot.  

Producenten en 
transporteurs van 
energie(dragers)  
 

Mobiliteit kost energie, en daarmee maken producenten en transporteurs 
deel uit van de keten in het woon-werkverkeer van medewerkers. 
Producenten en netbeheerders van elektriciteit hebben invloed op de 
leveringszekerheid en prijs. Daarnaast hebben oliemaatschappijen en hun 
tankstations invloed op de prijs en kwaliteit van hun brandstoffen. Ten 
slotte hebben producenten en transporteurs van waterstof invloed op de 
mate van aantrekkelijkheid en duurzaamheid van deze energiedrager.  
 

 

 

2.3 Allocatie 

Allocatie is niet van toepassing gezien de emissie maar één output heeft. 
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3 kwantificeren van de emissie  

Op basis van de door de medewerkers geadministreerde aantal kilometers in Yoobi. Voor de 
gemiddelde uitstoot is de waarde uit Milieubarometerrapport 2021 aangehouden. Hiervoor zijn geen 
nadere berekeningen hoeven omdat alles vast is gelegd in rapporten. De kilometers welke door 
bijvoorbeeld openbaar vervoer of carpool gemaakt worden zijn niet duidelijk te achterhalen.  

Dit is ook alle benodigde informatie voor het berekenen van de uitstoot van deze emissie.  

  3.1 mobiliteitskeuze medewerkers 

De mobiliteitskeuze van de medewerkers van Harkboot.nl is als volgt.   

 

 

 

     3.2 Totale uitstoot  

Mobiliteitskeuze  Uitstoot in ton CO2 van alle medewerkers 
Eigen vervoer  13,3 
Carpool/OV Onbekend  

 

 

 

 

Mobiliteitskeuze

Eigenvervoer Carpool/OV
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4 onzekerheden.  

Voor woon-werkafstand is afgegaan op de ingevulde kilometers van de medewerkers. Hierbij is niet 
zeker of er rekening wordt gehouden met omleidingen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de 
hoeveelheid kilometers volgens Google Maps. Voor alle kilometers is uitgegaan van de uitstoot 
berekend volgens de Milieubarometer.  

 

5 Reductiemogelijkheden en -doelstellingen 

In de ketenanalyse is informatie verzameld over de CO2 uitstoot welke vrijkomt bij woon-
werkverkeer van en naar werklocaties van Harkboot.nl BV en naar de standplaats van Harkboot.nl.  

Harkboot.nl stelt zich zelf tot doel deze emissie te reduceren middels enkele maatregelen.  

Hieronder worden reductiedoelstellingen vastgelegd vervolgens worden maatregelen opgesteld om 
deze doelstellingen te behalen.  

 

5.1 Reductiedoelstellingen.  

Harkboot.nl wil in 2025 minimaal 35%  van de totale CO2 uitstoot reduceren ten opzichte van 2021.  

 

 

5.2 Maatregelen 

Om de doelstellingen te kunnen behalen zal Harkboot.nl BV de volgende maatregelen moeten 
overwegen.  

- Landelijk medewerkers aannemen en inzetten zodat de kilometers drastisch worden 
gereduceerd, doordat de medewerkers niet helemaal vanuit de andere kant van het land 
hoeven te komen om te kunnen werken.  

- Mensen vanuit de reclassering aannemen welke nog in detentie zitten. Hierdoor kunnen de 
medewerkers in een keer worden opgehaald door bijvoorbeeld een taxi busje en ook weer 
worden afgezet. Dit zorgt dat er in een transport beweging meerdere medewerkers kunne 
reizen.     

- Bedrijfswagens aanschaffen en medewerkers vanaf de zaak laten rijden. Hierdoor kunnen we 
ten eerste zorgen dat er op HVO 100 gereden wordt wat een fossielvrije brandstof is. En 
kunnen ze met meerdere tegelijk rijden.   

  

  


