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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert gemeente de Fryske 
Marren, verder in dit document DFM, een analyse uit van een GHG (Green House Gas)/ CO2-
uitstotende keten. Dit document beschrijft de ketenanalyse van een gasloze gemeente De 
Fryske Marren.  

DFM wordt in de toekomst aardgasvrij. Dat betekent dat woningen en andere gebouwen niet 
meer met aardgas worden verwarmd, maar op een duurzame manier zonder aardgas. Dit is 
een van de afspraken die is gemaakt in het Nationale Klimaat akkoord en is bedoeld om te 
zorgen voor minder uitstoot van CO2 om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast stopt de 
aardgasproductie in Groningen om aardbevingen tegen te gaan. Ook wil de Nederlandse 
Overheid minder afhankelijk zijn van aardgas uit het buitenland. Deze overstap naar een 
aardgasvrije manier van verwarmen noemen we de warmtetransitie. Elke gemeente in 
Nederland heeft hiervoor in 2021 een plan gemaakt: de Warmtevisie. Voor DFM is in deze visie 
beschreven wat de warmtetransitie inhoudt, wat de alternatieven voor aardgas zijn en hoe de 
warmtevraag en het warmteaanbod het beste op elkaar afgestemd kan worden binnen de 
gemeente. 

Voor DFM geldt dat er ongeveer 23.500 woningen en 5.300 andere gebouwen moeten worden 
omgezet op andere manieren van warmtelevering.  

De uitgangspunten voor de warmtevisie zijn: 

- Aansluiten bij bewonersinitiatieven 
- Voor iedereen betaalbaar 
- Op zoek naar koppelkansen 
- Werken vanuit een goed samenspel. 

 
Het doel is in 2050 volledig van het gas te zijn. In 2030 hoopt de DFM tenminste 4 startwijken 
gasloos te hebben: 
 

- Balk 
- Elahuizen 
- Boornzwaag 
- Terherne 

 
De keuze om deze wijken als startwijken aan te wijzen heeft te maken met het feit dat er 
concrete bewonersinitiatieven zijn.  
 

1.1 Activiteiten gemeente De Fryske Marren 

Een gemeente heeft een aantal taken. De gemeente voert alleen taken uit die direct van belang 
zijn voor haar inwoners.  
Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld het bouwen van een 
theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die 
keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur. Daarnaast voert de gemeente ook 
veel landelijke wetten uit. Dit heet medebewind. 

De gemeente: 

• houdt bij wie er in de gemeente wonen. Dat gebeurt in de Basisregistratie Personen 
(BRP). 

• geeft officiële documenten uit, zoals een paspoort of identiteitskaart en een rijbewijs. 
• geeft uitkeringen aan wie niet in eigen levensonderhoud kan voorzien. 
• is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en 

de jeugdhulp. 
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• is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en geeft geld uit aan leerlingen die 
extra begeleiding nodig hebben. 

• maakt bestemmingsplannen. Hierin staat welk gebied bestemd is voor huizen, welk deel 
voor natuur en welk deel voor bedrijven. 

• houdt toezicht op de woningbouw en maakt daarover afspraken met woningcorporaties. 
• legt straten, wegen, voetpaden en fietsroutes aan. En zorgt dat ze onderhouden worden. 
• voert de Wet milieubeheer uit. Deze regelt onder andere de gescheiden inzameling van 

huisvuil. 
• geeft subsidies, bijvoorbeeld aan een zwembad of bibliotheek. 
• zorgt dat bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn1. 

1.2 Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt 
berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het 
product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur. 

1.3 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. 

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een 
reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd 
wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. 

 
 
Figuur 1: Het scopediagram van het GHG-Protocol 3 Standard 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 
onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van. 
DFM zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen 
keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/taken-gemeente 
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1.4 Verklaring ambitieniveau 

DFM wil koploper en een voorbeeld zijn in de provincie Friesland. DFM de eerste gemeente met 
een CO2-bewust certificaat en zal de eerste gemeente zijn op niveau 4 van de CO2-
prestatieladder. Een mooi voorbeeld is ook dat DFM  aan de slag gaat met aquathermie. Een 
relatief nieuwe manier van verwarmen. Provincie Friesland heeft de ambitie uitgesproken de 
aquathermie provincie van Nederland te worden. Samen met nog een aantal gemeenten wordt 
nu gezocht naar Europese subsidie.  

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert DFM de ketenanalyse van het asfaltonderhoud. De opbouw van het 
rapport is als volgt: 

• Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
• Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 
• Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 
• Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
• Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaand figuur de top 
6 inzichtelijk wat de Product-Markt Combinaties zijn waarop DFM de meeste invloed heeft om 
de CO2-uitstoot te beperken.  

 

Tabel 1: Top 6 PMC 

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in het Excelbestand ‘Scope 3 analyses. 
(De Fryske Marren) (1)’. 

2.1 Selectie tweede keten voor analyse 

DFM zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top zes een tweede 
keten moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. Door DFM is gekozen om de 
tweede ketenanalyse te maken uit de categorie “Wonen”. Hieronder valt de warmtetransitie. Er 
is op het moment veel te doen over ‘van het gas af’. Het maatschappelijke belang van de 
warmtetransitie, energiearmoede e.a. zaken maakt het voor DFM een goede keuze om de 
koppeling te maken met de CO2-prestatieladder om op deze manier te onderzoeken welke 
reductiekansen op het gebied van CO2 er naast het gasverbruik van de bewoners nog meer is. 
Op deze manier wordt aangesloten bij een van de speerpunten van de warmtetransitie ‘op zoek 
naar koppelkansen’.   

2.2 Scope ketenanalyse 

De scope van de ketenanalyse betreft de invloedsfeer van DFM en de ketenpartners. De keten 
wordt beschreven vanaf het moment van het opleveren van de warmtevisie. Dat betekent dat 
de vertaling van het klimaatakkoord van Parijs naar het Nationale Klimaatakkoord en de 
vertaling van het Nationale Klimaatakkoord naar de warmtevisie van DFM buiten beschouwing 
wordt gelaten. Bij de identificatie van de schakels in de keten, in hoofdstuk 3, zal dieper worden 
ingegaan op de scope, maar het uitgangspunt is dat de scope van de keten van onderzoekfase 
tot in gebruik name betreft inclusief alle ketenpartners. 

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van secundaire data aangeleverd 
door verschillend bronnen. In de loop van de tijd wanneer er steeds meer inzicht en kennis is 
zal dit kunnen veranderen.  

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data Inwoners, gebouwen 

Secundaire data Gasverbruiken 
 

Tabel 2: Verdeling primaire en secundaire data 

2.4 Allocatie data 

Er wordt nog geen gebruik gemaakt van allocatie van data.  
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3 | Identificeren van schakels in de keten 
De bedrijfsactiviteiten van DFM zijn onderdeel van de keten van een gasloos DFM. De rol van 
DFM in de keten is coördinerend, faciliterend, ondersteunend, zoals te lezen is in de warmte 
visie. Het uiteindelijke doel is om een gasloze gemeente. Dit kan alleen als alle betrokken 
partijen in alle fasen samen blijven werken. In dit hoofdstuk wordt globaal de fasen van de 
keten beschreven, waarna er ingezoomd wordt op de ketenpartners. 

3.1 Ketenfasen  

De keten wordt beschreven aan de hand van de fasen die doorlopen moeten worden. Omdat er 
op de weg naar 2030 en 2050 nog veel onbekendheden zijn en DFM de weg net is ingeslagen 
kunnen de fase nog niet diepgaand worden beschreven. Het is dus een nieuwe keten waarin de 
ketenfasen en ketenpartners nog niet zijn vastgesteld. Begrijpelijk zitten er binnen deze keten 
een hele hoop ‘subketens’. Omdat een van de speerpunten van de warmtevisie het zoeken naar 
koppelkansen is, zal in de loop van de tijd ook verder ingezoomd worden op deze ‘subketens’. 
 
Initiatieffase 
De initiatieffase is begonnen bij de opzet van het klimaatakkoord van Parijs, voortgezet bij de 
vertaling naar het Nationale klimaatakkoord en heeft uiteindelijk geleid tot de warmtevisie. 
 
Onderzoekfase  
In fase zit DFM op dit moment. Daar er al onderzoek is gedaan naar voordat de warmtevisie 
werd geschreven, is nu gestart met het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken. Voor Balk is 
dit haalbaarheidsonderzoek onlangs afgerond2.  
 
Het doel van deze fase is het inzichtelijk maken van de best passende en haalbare scenario’s, 
soms zo vergaand dat er op gebouwniveau gekeken moet worden.  
 
Planfase  
In deze fase worden de besluiten genomen waarbij de keuzes worden gemaakt welke scenario’s 
er worden gerealiseerd. In deze fase worden begrotingen opgesteld en vastgesteld. Ook worden 
in deze fase de aanbestedingen uitgezet en vind de voorbereiding plaats voor de realisatiefase. 
 
Realisatiefase 
In deze fase worden de scenario’s gerealiseerd.  
  
Gebruiksfase 
In deze fase zijn de gebruikers van de gebouwen waarop op de scenario’s zijn gerealiseerd van 
het gas af (eventueel nog een ‘restgebruik’ van groen gas).  
 
‘End-of-life’-fase 
De gebruikte systemen voor het realiseren van een gasloze gebouwde omgeving hebben helaas, 
maar uiteraard, een eindige levensduur. De vraag is nog hoe tegen die tijd de kans van 
hergebruik is. Echter ligt hier in de onderzoek en planfase wel een kans om daar rekening mee 
te houden. 
 
Na al deze fasen kunnen lessen getrokken worden. Het doel is 2050 een gasloze gebouwde 
omgeving maar dit zal in meerdere fasen worden gerealiseerd. Nu is de gemeente aan de slag 
met de vier startwijken en parallel daaraan wordt ook al gekeken naar de rest van DFM. Maar 
omdat het nieuw is, pionieren is, zal er een scherp oog zijn op verbeterpunten in alle fasen. Dit 
kan o.a. voor een versnelling van het behalen van de doelen en het besparen van kosten zorgen. 

 
2 Duurzame warmte Balk 
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3.2 Ketenpartners 

Om invloed uit te oefenen op CO2-reductie in de keten is het allerminst belangrijk om te weten 
wie de ketenpartners en stakeholders zijn. Bij de ketenpartners kan informatie worden 
opgevraagd over emissies en reductiekansen in de keten(s), zowel up- als downstream.   

Alle ketenpartners zijn op voorhand niet bekend. Voor de ketenpartners die nu bekend zijn 
wordt de lezer verwezen naar het document ‘Warmtevisie – De Fryske Marren aardgasvrij’ en 
‘Duurzame warmte Balk’. 

4 | Kwantificeren van emissies 

Het kwantificeren van de emissies in deze keten is nog moeilijk. Startend met de beschikbare 
data komen we bij het gasverbruik van de gemeente De Fryske Marren. 

Zoals gezegd moeten 23.500 woningen en 5300 overige gebouwen van het gas af. Samen goed 
voor een gebruik van 45,3 miljoen m3 gas3. Dit komt neer op 94450,5 ton CO2. 

Note: 369.272 m3 betreft geen scope 3, maar scope 1 emissies daar dit het gasverbruik van de 
gemeentelijke organisatie betreft.  

Verder inzoomend kan er gekeken worden naar de startwijk Balk4. Hiervoor is het 
haalbaarheidsonderzoek afgerond. Balk zal als rekenmodel worden gebruikt om de emissies per 
fase in kaart te gaan brengen.  

 
3 Warmtevisie – De Fryske Marren aardgasvrij 
4 Duurzame warmte Balk 
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5 | Verbetermogelijkheden 
Zoals gezegd is het een nieuwe keten die nog ontstaat. Er zijn veel onbekendheden als het 
gaat om de ‘subketens’ die gaan ontstaan en/ of al bestaan en onderdeel gaan worden van 
deze keten. 

Hier zit dan ook de uitdaging voor DFM. De volgende stappen worden genomen om 
onbekendheden beter inzichtelijk te maken te maken: 

1. Aanname maken ketenpartners per fase aan de hand van de startwijk Balk  
2. Aanname maken emissiestromen per fase aan de hand van de startwijk Balk 
3. Kwantificeren emissies emissiestromen aan de hand van de startwijk Balk. 
 
Voor de doelstellingen en plan van aanpak om de doelstellingen te realiseren wordt de lezer 
doorverwezen naar de volgende documenten: 

1. Warmtevisie – De Fryske Marren aardgasvrij 
2. Duurzame warmte Balk. 
3. 220512-Bijlage 4-Intern Werkplan project Warmtenet Balk-Z.699747 
4. 220512-Bijlage 1-Plan van aanpak project Warmtenet Balk-Z.699747 
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6 | Bronvermelding 

BRON / DOCUMENT KENMERK 

Handboek CO2-prestatieladder 3.1, 22 juni 2020 Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting standard GHG-protocol, 2004 
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and 
Reporting Standard 

GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting Standard GHG-protocol, 2010b 
Nederlandse norm Environmental management – 
Life Cycle assessment – Requirements and 
guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/das
hboard/co2-uitstoot 

Kengetallen CO2 gemeente de Fryske 
Marren 

Tabel 3: Referentielijst voor ketenanalyse  

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) Standaard. 
Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting Standard 
aangehouden (zie de onderstaande tabel). 

CORPORATE VALUE CHAIN 
(SCOPE 3) STANDARD 

PRODUCT ACCOUNTING & 
REPORTING STANDARD 

KETENANALYSE 

H3. Business goals & Inventory 
design 

H3. Business Goals Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 
emissions 

- Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 
H6. Collecting Data H9. Collecting Data & Assessing 

Data Quality 
Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 
H8. Accounting for Supplier 
Emissions 

- Onderdeel van 
implementatie van CO2-
Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 
Tabel 4: Theoretische norm en onderbouwing ketenanalyse Asfaltonderhoud 
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7 | Verklaring opstellen ketenanalyse 

De Duurzame Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en geldt 
daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring van 
Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). Hierin staan 
benoemd welke ketenanalyses door De Duurzame Adviseurs opgesteld zijn, met daarbij 
onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de ketenanalyse is 
goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam zijn voor De Duurzame 
Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 

Deze ketenanalyse is opgesteld door Lars de Valk. De ketenanalyse is niet volgens het vier-
ogen principe gecontroleerd.  
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Disclaimer & Colofon 
 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele 
zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame 
Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden, 
ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van 
de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist 
aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk 
worden gesteld. 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 
aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde 
winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij 
toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan gemeente de Fryske Marren. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 
toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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