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1. INLEIDING 
Dit verslag is een analyse van de scope 3 emissies van Ingenieursbureau Westenberg. Hiermee 
kunnen we bepalen waarop wij onze scope 3 ketenanalyse kunnen uitvoeren zoals verwoord in de 
eis 4.A.1 van de CO2 prestatieladder versie 3.0. 
 
De opzet van deze ketenanalyse is gebaseerd op de scope 3 accounting GHG protocol; 

1. Beschrijving van de waardeketen; 
2. Bepalen van de voor Ingenieursbureau Westenberg relevante scope 3 emissies; 
3. Identificeren van onze partners in de waardeketen; 
4. Kwantificeren van deze emissies. 

 
Waardeketen Ingenieursbureau Westenberg  
De scope van Ingenieursbureau Westenberg luidt als volgt: dienstverlening op het gebied van 
infrastructuur, gebouwen en installaties. 
 
De waardeketen is vanaf opdracht oriëntatie en vraagomschrijving upstream naar grondstoffen 
delving en verwerking, transport, waardencreatie en oplevering, nazorg en onderhoud downstream. 
De scope 3 behandelde categorieën zijn gebaseerd op de categorieën vanuit de CO2-
prestatieladder, zie onderstaande afbeelding (toelichting categorieën zie bijlage 1). 
 
 
 
 

Scopediagram - Bron: CO2-prestatieladder 3.1, SKAO 
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2. RELEVANTE SCOPE 3 EMISSIES EN PARTNERS 

 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de voor Ingenieursbureau Westenberg relevante scope 3 
emissies. Dit zijn emissies waar wij invloed op hebben, welke risico’s voor ons geven, waar onze 
stakeholders kritisch belang bij hebben of op een andere manier voor onze organisatie of CO2 
voetprint significant zijn. Deze emissies worden hieronder nader uitgewerkt. 
 

PMC’s sectoren 
en activiteiten 
(product markt 
combinatie) 

Omschrijving 
activiteiten waarbij 
CO2 vrijkomt 

Relatief belang van CO2 

belasting van de sector en 
invloed van de activiteit 

sector activiteit 

CO2 uitstoot 
beïnvloedbaar 

door 
Westenberg 

Rangorde 

Duurzaam advies 
t.b.v. beheer en 
onderhoud van 
kunstwerken, 
gebouwen en 
installaties 

1: Ingekocht papier Klein Klein Middelgroot 7 

1: Ingekochte 
advisering kunstwerken 

Klein Klein Klein 10 

2: Kapitaalgoederen: 
kantooromgeving en 
bedrijfsauto’s 

Middelgroot Middelgroot Te 
verwaarlozen 

12 

4: Transport en 
distributie (upstream): 
leveranciers 
opdrachtgevers 

Klein Klein Te 
verwaarlozen 

15 

5: Afval kantoor en 
papier 

Te 
verwaarlozen 

Te 
verwaarlozen 

Klein 13 

7: Woon-werkverkeer 
medewerkers 
(privéauto’s mdw voor 
woon-werkverkeer) 

Middelgroot Middelgroot Klein 5 

9: Transport en 
distributie 
(downstream): 
opdrachtgevers 

Klein Klein Middelgroot 6 

10: Processen van 
verkochte producten / 
diensten: realisatie van 
het kunstwerk 

Groot Groot Middelgroot 3 

11: Gebruik: uitstoot 
tijdens gebruik van het 
kunstwerk 

Klein Klein N.v.t. 14 

12: Afval c.q. end-of-
life verwerking 
kunstwerk 

Middelgroot Middelgroot Klein/middel-
groot 

4 
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PMC’s sectoren 
en activiteiten 
(product markt 
combinatie) 

Omschrijving 
activiteiten waarbij 
CO2 vrijkomt 

Relatief belang van CO2 

belasting van de sector en 
invloed van de activiteit 

sector activiteit 

CO2 uitstoot 
beïnvloedbaar 

door 
Westenberg 

Rangorde 

Verzorgen 
cursussen: 
Duurzaam 
Assetmanage-
ment en 
Praktische 
toepassing 
duurzaamheid 

1: Ingekocht papier Klein Middelgroot Groot 4 

2: Kapitaalgoederen: 
kantooromgeving en 
bedrijfsauto’s 

Klein Klein Middelgroot 5 

5: Afval kantoor en 
papier 

Klein Klein Middelgroot 7 

7: Woon-werkverkeer 
docenten (privéauto’s 
mdw voor woon-
werkverkeer) 

Middelgroot Middelgroot Klein 6 

 9: Transport 
downstream: cursisten 

Klein Middelgroot Klein 3 
 
 

 10: Processen van 
verkochte producten / 
diensten: duurzaam 
onderhoud (en 
materiaalkeuze) van de 
assets 

Groot Groot Klein/middel 
groot 

1 

 11: Gebruik: uitstoot 
tijdens gebruik van de 
assets 

Klein Klein Klein 8 

 12: Afval c.q. end-of-
life verwerking van de 
assets 

Klein Groot Middelgroot 2 

*onderbouwing van de beoordeling in de kolommen 3, 4 en 5 en bepaling van de rangorde zijn 
terug te vinden in bijlage 2. 

 
De belangrijkste ketenpartners van Ingenieursbureau Westenberg, gekoppeld aan 
bovenstaande CO2 bronnen, zijn upstream: 

 Papierleverancier Discountoffice, Schoonhoven 

 Adviserende partijen Laboratoria, adviesbureaus, technische bedrijven 

 Bedrijfsvoertuigen Volkswagen 
 

Ketenpartners downstream:  

 Opdrachtgevers Overheden, provincies, waterschappen, gemeentes,  
 aannemingsbedrijven e.d. 

 Onderhoud-uitvoerende-partijen t.b.v. de opdrachtgever 
o.a. Versluys Verkeerstechniek, Rengers B.V. 
Damsteegt waterwerken, Gebr. van Kessel, Salverda 
Bouw,  Abbink Verkeerstechniek 

 Cursisten Overheid en bedrijfsleven 

 Uiteindelijke gebruikers de maatschappij 

 Afvalverwerkende industrie Suez intern of aannemerij in de keten 
 

https://www.versluysgroep.nl/
https://rengers-zwolle-bv.nl/
http://damsteegtwaterwerken.nl/
http://www.kessel.nl/
http://salverda.nl/
http://salverda.nl/
http://abbinkverkeerstechniek.business.site/
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3. KETENANALYSE(S) 
 

Mogelijk relevante ketenanalyses 
Op basis van bovenstaande rangorde van scope 3 emissies komen er twee 
noemenswaardige activiteiten uit waar een nadere ketenanalyse interessant kan zijn en 
waar we als Ingenieursbureau Westenberg iets in verwachten te kunnen ondernemen. 
 
Als Ingenieursbureau Westenberg gaat onze interesse in eerste instantie uit naar het 
onderzoeken van de mogelijkheid tot reductie van CO2 uitstoot door het gebruik van 
andere materialen, werkwijze of toepassingen door middel van advisering op het gebied 
van duurzaamheid en door het verzorgen van de cursussen Duurzaam Assetmanage-
ment en Praktische toepassing duurzaamheid. Door onze opdrachtgevers inzicht te geven 
in en informatie te geven over het beheer en onderhoud en het duurzaam gebruik van 
materialen daarbij, zouden we invloed kunnen uitoefenen op de CO2 uitstoot en het 
terugdringen daarvan waardoor een nadere analyse van deze ketenactiviteit interessant 
kan zijn. De reden dat dit voor ons interessant is, is onze invloed die we op dit gedeelte 
van de keten kunnen uitoefenen en de methode van samenwerking met onze 
opdrachtgevers waarin we voorop kunnen lopen. 
 
We willen onze opdrachtgever pro-actief adviseren d.m.v. een standaard 
duurzaamheidsparagraaf in iedere rapportage, waardoor de opdrachtgever goed inzicht 
krijgt in de keuzes die hij maakt en welke milieu-impact die keuze heeft. Dit 
duurzaamheidsadvies moet in de loop der tijd worden uitgebreid tot een advies op maat 
voor de opdracht gever. We willen hiermee de opdrachtgever ondersteunen in duurzaam 
advies en het gesprek hierover op gang brengen. Het onderwerp duurzaamheid is een 
standaard onderwerp geworden in het overleg met iedere opdrachtgever en we hebben 
een productblad over duurzaamheid ontwikkeld. Daarnaast is er binnen Ingenieursbureau 
Westenberg een fulltime adviseur Duurzaamheid aangesteld.  
 
De reden dat dit voor ons interessant is, is omdat we hier nog enige invloed verwachten te 
kunnen uitvoeren. Veel stappen in de keten liggen voor ons als ingenieursbureau namelijk 
te ver buiten onze invloedssfeer. 
 
Via deze geleverde adviesdiensten op het gebied van duurzaamheid en/of de cursussen 
Duurzaam Assetmanagement en Praktische toepassing duurzaamheid willen we de 
opdrachtgever stimuleren tot het reduceren van CO2 uitstoot. Wanneer we bijvoorbeeld 
het (her-)gebruik van hout voor kunstwerken, specifiek bruggen kunnen stimuleren heeft 
dit namelijk zowel een CO2 reductie waar wij invloed op kunnen proberen uit te voeren 
alsook een kostenreductie voor onze opdrachtgevers. 
 
Een tweede ketenanalyse zou interessant zijn in het transport van onze opdrachtgevers/ 
klanten. Dit is met name terug te zien in de cursussen maar ook in het transport van 
medewerkers naar onze klantlocaties. Ook hierin kunnen we enige invloed uitoefenen 
waardoor een nadere analyse van deze ketenactiviteit interessant kan zijn. 
 

Keuze ketenanalyse 
Aangezien wij vallen onder het type kleine organisatie voor de CO2 prestatieladder 
volstaat het voor ons één scope 3 analyse uit te voeren voor één van de meer 
noemenswaardige scope 3 bronnen. Vanuit bovenstaande is voor 2021 gekozen de 
bestaande ketenanalyse te verbreden waarbij we ons naast weer te richten op de 
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cursussen Duurzaam Assetmanagement en Praktische toepassing duurzaamheid ook 
actief richten op duurzame advisering richting onze opdrachtgevers.  
De uitwerkingen daarvan worden in document D04 weergegeven. 
 

4. VERANTWOORDELIJK PERSOON EN ONDERTEKENING 
 
 
 

…………………… 
 
E.R. (Emile) Hoogterp 
Directeur Ingenieursbureau Westenberg B.V. 
Eindverantwoordelijke CO2 prestatieladder portfolio 

 

 
BRONVERMELDING: 

 Unit 4 boekhoudgegevens 
 CO2 portfolio 
 Ketenanalyse Betonverwerking BGA Greenpoint 2016 
 CO2 Ketenanalyse Ontwerp van Bruggen door Iv-Groep  
 D06 Onderbouwing gegevens PMC-activiteiten, waaronder: 
 Haasnootbruggen: CO2 jaarverslag: https://www.haasnootbruggen.nl/wp-

content/uploads/2019/04/Jaarverslag-2018.pdf 
 HoutindeGWW.nl: http://houtindegww.nl/system/files/CH_Houtwijzer_damwanden-

van-hout_mei 2017.pdf 
 Houtinfo.nl: http://houtinfo.nl/sites/default/files/Infoblad_CO2-Footprint-Hout-heeft-

beste-score_%20jan2016.pdf 
 Suez – Sita, duurzaamheidsverslag 2014 
 Inschatting gemeente Zwolle, besparingspotentieel hergebruik houten brugdelen  

n.a.v. gevolgde cursus duurzaam assetonderhoud. 
SEPARATE BIJLAGE: 

 Uitwerking ketenanalyse reductie CO2 uitstoot binnen assetmanagement 
 
BIJLAGEN: 

 Bijlage 1: Toelichting en beoordeling scope 3 emissie 
 Bijlage 2: Toelichting van activiteiten 
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Bijlage 1: Toelichting en beoordeling scope 3 emissie 
 
Volgens het Green House Gas Protocol staan de scope 3 emissies voor overige indirecte 
emissies. Deze zijn 'het gevolg van activiteiten van de onderneming'. Deze komen alleen 
voort uit 'bronnen die geen eigendom zijn van- en/of beheerd worden door de 
onderneming.' 
De afbeelding hieronder laat een overzicht zien van de scope 3 emissies verdeelt over 15 
categorieën volgens het GHG protocol. 
 

Scope 3 verdeling - Bron: CO2-prestatieladder 3.0, SKAO 
 

Hieronder worden de verschillende categorieën, zoals benoemd volgens het GHG 
protocol, toegelicht. 
 
Categorie 1. Ingekochte goederen en diensten. 
Deze categorie omvat alle emissies die vrijkomen tijdens de productie en transport van 
gekochte producten in het verslagjaar van de onderneming. Met product wordt een 
product of service / dienstverlening bedoelt. Deze uitstoot mag geen betrekking hebben 
op de upstream 2 tot en met 8 emissies. 
 
Categorie 2. Kapitaal goederen. 
Kopen en transporteren van kapitaal goederen voor de onderneming in het verslagjaar. 
Met kapitaalgoederen wordt volgens het GHG Protocol een product bedoelt met een 
lange levensduur. Deze zou gebruikt worden om een product te maken of een service 
waar te maken. Denk aan panden, voertuigen, machines of ICT-middelen. 
 
Categorie 3. Brandstof- en energie gerelateerde activiteiten. 
Dit zijn emissies die vrijkomen tijdens het produceren van brandstof en het gebruik van 
energie die niet gerapporteerd is in scope 1 en 2. Aangezien wij als organisatie zelf 
geen brandstof produceren is deze emissie niet van toepassing. 
 
Categorie 4. Upstream transport en distributie. 
Dit zijn emissies die vrijkomen tijdens het transporteren en distribueren van producten of 
services gekocht door de onderneming in het verslagjaar. Dit transport mag geen 
betrekking hebben op eigen transport. Dit moet dus onder beheer zijn van een externe 
partij. Voor onze organisatie heeft deze categorie betrekking op het transport van onze 
leveranciers van ingekochte goederen. 
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Categorie 5. Productieafval. 
Deze emissies komen voort uit het transport en de behandeling van het afval afkomstig 
van de onderneming in het verslagjaar. Dit heeft betrekking op afval en afvalwater die 
vrijkomt op kantoor en de projecten in het verslagjaar. Het afval op de projectlocaties 
verschilt erg afhankelijk van de projecten en wordt gescheiden ingezameld. 
 
Categorie 6. Zakelijk reizen 
Dit wordt door de CO2 prestatieladder onder scope 2 geschaard. 
 
Categorie 7. Woon-werkverkeer. 
Dit zijn de kilometers die gemaakt worden door onze medewerkers van en naar het werk, 
met een privéauto. 
 
Categorie 8. Upstream geleasede activa. 
Dit zijn emissies die vrijkomen tijden het gebruiken van geleasede activa. Aangezien 
Ingenieursbureau Westenberg geen lease producten ter beschikking hebben is deze 
categorie niet relevant voor de onderneming. 
 
Categorie 9. Downstream transport en distributie. 
Het vervoeren en/of distribueren van verkochte producten naar de eindgebruiker of 
transporten door onze afnemers i.v.m. de samenwerking met Ingenieursbureau 
Westenberg. 
 
Categorie 10. Processen van verkochte producten.  
Dit heeft betrekking op ondernemingen die 'tussen producten' verkopen. Dit zijn producten 
die nog niet klaar zijn voor gebruik en verder worden uitgewerkt door de volgende 
downstream partij(en). De energie die vrijkomt tijdens het verder vormgeven/produceren 
van het eindproduct valt binnen scope 3 in deze categorie. 
 
Categorie 11. Gebruik van verkochte producten. 
Dit zijn emissies die vrijkomen tijdens het gebruik van het uiteindelijke product door een 
zakelijke klant of consument. Aangezien de producten/services die Ingenieursbureau 
Westenberg aanbieden ‘halffabricaten’ zijn die door onze afnemers verder worden 
vormgegeven tot uiteindelijke realisatie van het beheer van kunstwerken zou deze uitstoot 
het gebruik van de kunstwerken (brug, sluit etc.) betreffen. De advisering op het gebied 
van duurzaamheid of het gebruik van de resultaten van de cursussen Duurzaam 
Assetmanagement en Praktische toepassing duurzaamheid kunnen wel relevante 
gevolgen hebben voor CO2 uitstoot bij de opdrachtgever. 
 
Categorie 12. Afvalverwerking van verkochte producten. 
Aan het einde van het 'leven' van de producten (end of life) zullen deze ook als afval 
verwerkt worden. Dit gebeurd door de partij die het product of de service op dat moment 
onder eigen beheer heeft. 
 
Categorie 13. Downstream geleasede activa. 
Wanneer een onderneming eigen activa leaset aan andere bedrijven, valt de energie die 
tijdens dat verbruik vrijkomt binnen deze categorie. Ingenieursbureau Westenberg leaset 
geen eigen materieel aan externe partijen en daarom is deze categorie dan ook niet 
toepasbaar voor de onderneming. 
 



                                                                                                                                       

22-D06. Analyse scope 3 emissies 
22-04-2022 

 
Categorie 14. Franchise. 
Dit zijn de emissies die vrijkomen tijdens het opereren van een franchise onderneming die 
niet zijn opgenomen in scope 1 of 2. Aangezien Ingenieursbureau Westenberg geen 
franchise ondernemingen heeft, is deze categorie niet van toepassing. 
 
Categorie 15. Investeringen. 
Hierin worden de emissies bedoelt die geassocieerd zijn met het doen van een 
investering binnen het verslagjaar. Voor ons als organisatie heeft het doen van 
investeringen zoals benoemd bij categorie 2 geen gevolgen gehad voor extra uitstoot 
anders dan die onder categorie 2. 
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Bijlage 2: Toelichting van activiteiten 
 
Onderstaande vindt u een toelichting op de aanwezige activiteiten in scope 3 zoals in de 
tabel in hoofdstuk 2 benoemd. Hierbij wordt kort toegelicht waar deze emissie plaats vind 
in het proces en hoe deze emissie-bron is beoordeeld op grootte en beïnvloedbaarheid. 
 
PMC: Advies t.b.v. beheer en onderhoud van kunstwerken, gebouwen en 
installaties 
Categorie 1. ingekochte goederen en diensten. 
Ingekocht papier; dit betreft op jaarbasis een 339,29 kg papier over 2021. De uitstoot van 
papier is 573 gram CO2 per kg papier. Aangezien we gebruik maken van CO2 neutraal 
papier per april 2017 delen we dit door 4. Onze inkoop gaf over 2021 hiermee een CO2-
uitstoot van 0,01 ton CO2. Omgerekend naar papierverbruik hebben we in 2021 iets 
minder papier gebruikt als in 2020. 
 
Ingekochte advisering kunstwerken, gebouwen en installaties; dit betreft zo’n 14,64% van 
onze totale omzet en is daarmee beperkt. De inkopen verdeeld over een dagtarief geeft 
ongeveer 5,23 FTE. De uitstoot is te vergelijken aan onze kantooromgeving. Onze 
kantoor-uitstoot van 100,95 ton CO2 over 2021 verdeeld over 48,01 FTE van 
Ingenieursbureau Westenberg maal 5,23 externe medewerkers levert een uitstoot op van  
10,99 ton CO2. 
 
Categorie 2. kapitaal goederen. 
Kapitaalgoederen: kantooromgeving en bedrijfsauto’s; dit is over 2021 maar 0,34% van de 
totale omzet geweest en daarmee verwaarloosbaar. Het betrof onder andere een boot, 
een aanhangwagen, ICT en inspectieapparatuur. 
 
Categorie 4. Upstream transport en distributie. 
Deze categorie is beperkt gezien hetgeen er door Ingenieursbureau Westenberg wordt 
ingekocht. Inschatting van een 270 inkopen/leveringen per jaar, levert een uitstoot op van 
7,8445 ton CO2 per jaar. 
 
Categorie 5. Productieafval. 
Het afval van Ingenieursbureau Westenberg heeft enkel betrekking op het afval wat 
vrijkomt op de eigen kantooromgeving en is beperkt in omvang. Zie de onderbouwing voor 
de berekening van de uitstoot van onze afvalverwerker Suez en de omrekening naar onze 
afvalverwerking. Dit geeft op jaarbasis een te berekenen uitstoot van 0.1533 ton CO2 ofwel 
153,3 kg CO2.  
bedrijfsbreed. 
 
Categorie 7. Woon-werkverkeer. 
Vrijwel alle medewerkers van Ingenieursbureau Westenberg komen met hun eigen auto 
naar het werk. Hiermee hebben we op jaarbasis een uitstoot op woon-werkverkeer wat in 
scope 3-categorie valt. Vanuit onze voetprint 2020 is dit een CO2 uitstoot van 76,15 ton 
CO2. 
 
Categorie 9. Downstream transport en distributie. 
Door de persoonsgerichte en klantgerichte benadering van Ingenieursbureau Westenberg  
is de communicatie van groot belang.  
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Deze categorie is beperkt gezien in bijna alle gevallen de medewerker van 
Ingenieursbureau Westenberg naar de klant gaat i.p.v. de klant naar een locatie van 
Ingenieursbureau Westenberg komt.  
 
Deze uitstoot wordt dus ‘overgezet ‘ naar de uitstoot binnen onze organisatie en valt in 
scope 2. Daarnaast proberen we zoveel als mogelijk afspraken te clusteren of gebruik te 
maken van Teams of Skype om hiermee de gereden kilometers en daarmee uitstoot te 
beperken. 
 
Categorie 10. Processen van verkochte producten.  
Het uiteindelijke onderhoud/beheer van de assets levert een grote CO2 uitstoot op. Dit is 
echter een downstream-uitstoot nog na de opdrachtgevers van Ingenieursbureau 
Westenberg, namelijk de onderhouds-partijen/aannemerij. Op dit onderhoud/beheer is de 
invloed van Ingenieursbureau Westenberg beperkt aangezien dit enkel via advies of 
rapportage mogelijk is. De uitstoot van gemiddeld beheer van een kunstwerk is nog niet 
door een uitvoerende partij in kaart gebracht en daarmee niet door ons onderbouwd in 
cijfers uit te drukken. Voor deze analyse scope 3 hebben we toch geprobeerd een eerste 
indicatie te geven. Dit is gedaan via de CO2 voetprint van Haasnootbruggen als 
bruggenbouwer. Zij hebben een uitstoot van 197 ton CO2 over 2018 waaronder diverse 
bedrijfsactiviteiten vallen en diverse type bruggen worden geproduceerd. 
Bij een indicatie dat een relatief groter deel van hun activiteiten bestaat uit het bouwen 
van bruggen en dat dit een divers type bruggen zijn, schatten wij de uitstoot voor een 
gemiddelde brug op een 1 à 2 ton CO2. 
 
Categorie 11. Gebruik van verkochte producten. 
De uitstoot van assets in de gebruikersfase zijn in veel gevallen nul. In het geval van een 
bewegend kunstwerk, bijvoorbeeld een bewegende brug of sluis, wordt hier energie 
verbruikt en dus CO2 uitgestoten. 
Gezien ons geleverde product/advisering enkel gevolgen heeft op het onderhoud/beheer 
van de asset en niet op de energieverbruiken van de asset, is deze uitstoot niet van 
toepassing voor Ingenieursbureau Westenberg. Het deel reductie wat we in duurzamer 
assetonderhoud of andere materiaalkeuze zien, scharen we onder categorie 10. 
 
Categorie 12. Afvalverwerking van verkochte producten. 
De activiteiten van Ingenieursbureau Westenberg hebben beperkt tot geen invloed op de 
end-of-life verwerking van de assets. De assets worden gerepareerd aansluitend bij de 
bestaande productkenmerken. Denk hierbij aan staalwerk, beton of hout. 
Er treed dan ook geen verandering op in de end-of-life verwerking van de kunstwerken 
zoals vooraf, bij de ontwikkeling, reeds door onze opdrachtgevers uitgewerkt kan zijn. Van 
de end-of-life verwerking zijn er geen opdrachtgevers geweest die hier al gegevens van 
kon overhandigen. 
 
PMC: Verzorgen cursussen Duurzaamheid assetmanagement en praktische 
toepassing duurzaamheid 
 
Categorie 1. ingekochte goederen en diensten. 
Ingekocht papier van Ingenieursbureau Westenberg ten behoeve van cursussen is 
dermate klein dat dit onder de bovenstaande PMC advies valt (algemene bedrijfsvoering). 
Daarnaast zal het cursusmateriaal voor de cursussen zoveel mogelijk digitaal worden 
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aangeboden. 
 
 
 
Categorie 2. kapitaal goederen. 
Kapitaalgoederen: kantooromgeving en bedrijfsauto’s; dit is over 2021 maar 0,34% van de 
totale omzet geweest en daarmee verwaarloosbaar. Het betrof onder andere een boot, 
een aanhangwagen, ICT en inspectieapparatuur. 
 
Categorie 5. Productieafval. 
Afval van Ingenieursbureau Westenberg ten behoeve van cursussen is dermate klein dat 
dit onder de bovenstaande PMC advies valt (algemene bedrijfsvoering). 
 
Categorie 7. Woon-werkverkeer. 
De eigen medewerkers van Ingenieursbureau Westenberg die betrokken zijn bij de 
cursussen zijn een beperkt aantal medewerkers. Gezien zij voor de gewone 
werkzaamheden ook aanwezig zijn is er geen extra transporten en wordt er dan ook 
eigenlijk geen uitstoot gegenereerd in deze categorie voor de cursussen. 
 
Categorie 9. Downstream transport en distributie. 
De afnemers van cursussen komen naar een van de locaties van Ingenieursbureau 
Westenberg of een cursuslocatie in het land. Hiermee worden reis-kilometers gemaakt. 
Ingenieursbureau Westenberg stuurt hier uiteraard al op een zo’n efficiënt mogelijke 
‘transportplanning’ door in de omgeving van onze klanten de opleidingen te organiseren. 
In 2021 zijn er nog geen cursussen Duurzaamheid assetmanagement en Praktische 
toepassing duurzaamheid geweest. 
 
Categorie 10. Processen van verkochte producten.  
Het uiteindelijke onderhoud/beheer van de kunstwerken levert een grote CO2 uitstoot op. 
Dit is echter een downstream-uitstoot nog na de opdrachtgevers van Westenberg, 
namelijk bij de asset-eigenaren en de daaronder vallende onderhouds-partijen/ 
aannemerij. 
Via cursussen is hierbij eenzelfde reductie/opvolging te realiseren als beschreven bij 
categorie 10 van de 1e PMC. 
 
Categorie 11. Gebruik van verkochte producten. 
De uitstoot van assets in de gebruiksfase zijn in veel gevallen nul. In het geval van een 
bewegend kunstwerk, bijvoorbeeld een bewegende brug of sluis, wordt hier energie 
verbruikt en dus CO2 uitgestoten. 
 
Gezien ons geleverde product/advisering enkel gevolgen heeft op het onderhoud/beheer 
van de asset en niet op de energieverbruiken van de asset, is deze uitstoot niet van 
toepassing voor Ingenieursbureau Westenberg. Het deel reductie wat we in duurzamer 
assetonderhoud of andere materiaalkeuze zien, scharen we onder categorie 10. 
 
Categorie 12. Afvalverwerking van verkochte producten. 
De activiteiten van Ingenieursbureau Westenberg hebben tot nu toe beperkt tot geen 
invloed op de end-of-life verwerking van de assets. De assets worden gerepareerd 
aansluitend bij de bestaande productkenmerken. Denk hierbij aan staalwerk, beton of 
hout. Dit is beschreven in de ketenanalyse Betonverwerking BGA-Greenpoint 2016. 
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Volgens deze ketenanalyse levert de end-of-life verwerking van de gebruikte betonnen 
brug in onze vergelijking een CO2 uitstoot op van de helft van de totale CO2 uitstoot van de 
productie van de betonnen brug. In dit geval gaat dat dan om 18,45 ton CO2 uitstoot. 
Door de cursussen Duurzaamheid assetmanagement en praktische toepassing 
duurzaamheid kan verandering optreden in de end-of-life verwerking van de assets als 
vooraf, bij de ontwikkeling, reeds door onze opdrachtgevers rekening wordt gehouden met 
het gebruik van specifieke materialen.  
Voor een brug die een levensduur moet hebben van 10 jaar bijvoorbeeld is het beter om 
dan te kiezen voor een houten brug en niet voor een betonnen brug. Van de end-of-life 
verwerking is er geen uitvoerende partij die hier al gegevens van kon overhandigen.  
 
1.1 Bijlage 3: overige onderbouwing 
Ingekochte goederen en diensten. 
De inkoop derden is € 680.218,51. Bij een ingeschatte kostprijs van € 500,- per dag geeft 
dit een 1360 dagen werk wat overeen komt met een 5,23 FTE. (260 dagen per FTE). 
 
Productieafval 
De afvalstromen worden via Suez verwerkt. Omgerekend zijn onze afvalstromen van het 
kantoor in Harderwijk 12x 220 ltr grijs afval en 12x 220 ltr papier afval.* 
* we rekenen geen volle kliko gezien ze vaak niet geheel gevuld zijn. 
 
De uitstoot van Sita (Ssuez) over 2013 en 2014 (laatst bekende cijfers 30-03-2016 op 
http://duurzaamheidsverslag.sita.nl/) is een uitstoot van 80.000 ton CO2. 
Hierbij is in totaal 2.616.000 ton niet gevaarlijk afval ontvangen en 138.600 ton gevaarlijk 
afval. Een te maken omrekening geeft een uitstoot van 0,02904233 ton CO2 uitstoot per 
ton afval. 
 
Als Ingenieursbureau Westenberg B.V. hebben we jaarlijks 24x een kliko van 220 kg afval. 
Dit is in totaal 5280 kg ofwel 5,28 ton afval. 
Op jaarbasis geeft dit dan een CO2 uitstoot van 0.1533 ton CO2 ofwel 153,3 kg CO2.  
Voor enkel het papierafval betreft het inkoop van 339,29 kg papier * 0,02904233 ton CO2 
uitstoot = 6,929 kg CO2 uitstoot van ons ingekochte papier.  
 
Aantal FTE in 2021 
Harderwijk 31,85, Heerenveen 12,01, Bergen op Zoom 4,15 totaal 48,01 FTE in 2021 
 
Leveringen / bezorgingen op kantoor 
270 leveringen per jaar (110 leveringen <5 km, rest verder door heel 
Nederland/België/Duitsland) 
Gemiddeld 110 leveringen * 2,5 km + 160 leveringen van gemiddeld 100 km enkele reis. 
Totaal geeft dit 16.275 km enkele reis, 32.550 km retour. 
Bij een uitstoot van 241 gram CO2 voor een grote dieselwagen geeft dit een uitstoot van 
7,8445 ton CO2. 
 
Cursisten-kilometers 
In 2021 zijn er nog geen cursisten geweest voor de cursussen Duurzaamheid 
assetmanagement en praktische toepassing duurzaamheid . 
 
Inkoop papier 
Type papier: Cannon Black Label 
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