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1. Inleiding 
Broeikasgasemissies worden onderverdeeld in 3 verschillende scopes. Scope 1 betreft de directe 
emissies en scope 2 de indirecte emissies. Scope 1 en scope 2 worden uitgebreid 
besproken in de emissie inventaris van De Hollandse IJssel BV. Conform de richtlijnen in het GHG 
protocol wordt de analyse van scope 3 uitgevoerd zoals aangegeven in onderstaand figuur.  
 
 

 
 
 
De bedrijfsactiviteiten van De Hollandse IJssel BV, zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo 
moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het 
transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard met 
energiegebruik en emissies (downstream). Hierbij wordt de totale emissie in scope 3 per jaar geschat, 
waarbij het uitgangspunt is dat minimaal 80% van de uitstoot wordt meegenomen. 
Voor de inventarisatie van de relevante scope 3 categorieën wordt gebruik gemaakt van de tabel, 
gebaseerd op de “scope 3 standaard” waar in de ladder naar wordt verwezen.  
Deze rapportage richt zich op het rapporteren van belangrijke scope 3 emissies door middel 
van een ketenanalyse. Als basis voor deze rapportage is het GHG-Protocol, deel A “Corparate 
Accounting and Reporting Standaard” gekozen. In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt waar de 
meeste uitstoot in scope 3 van De Hollandse IJssel BVzich bevindt en waarom onderstaande keuze is 
gemaakt.  
 

1.1 Achtergrond CO2-Prestatieladder 
De Hollandse IJssel BV is reeds jaren gecertificeerd voor de CO₂ prestatieladder niveau 3 en heeft nu 

de ambitie om niveau 5 te behalen. De CO₂ prestatieladder is een initiatief van Pro Rail en sinds maart 

2011 overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De 

CO₂ prestatieladder beloont bedrijven die klimaat bewust produceren. Dit gebeurt door gunningcriteria 

bij aanbestedingen toe te passen. De CO₂ prestatieladder is opgezet volgens het Green House Gas 

(GHG) Protocol. De CO₂ prestatieladder is ontwikkeld om bedrijven die deelnemen aan 

aanbestedingen te stimuleren hun eigen CO₂ uitstoot te kennen en te verminderen. Volgens het 

certificatieschema van de CO₂ prestatieladder wordt verwacht van het deelnemende bedrijf dat er een 
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analyse van GHG genererende activiteiten uit scope 3 kan worden voorgelegd zoals beschreven in 
het GHG-protocol. De volgende voorwaarden worden door SKAO aan de analyse gesteld: 

• De ketenanalyse dient betrekking te hebben op de projectenportefeuille.  

• Als een ketenanalyse niet (meer) uit de top 6 voortkomt, krijgt de organisatie één jaar respijt 
om dit te corrigeren.  

• De organisatie dient eigen analyses uit te (laten) voeren. Het meeliften bij de uitvoering van 
een betaalde opdracht van een klant is niet toegestaan.  

• Er dient 1 ketenanalyse te worden gemaakt voor een van de twee meest materiële emissies 
én 1 andere ketenanalyse voor een van de zes meest materiële emissies uit de rangorde  

• A Corporate Accounting and Reporting Standard (Hoofdstuk 4 Setting Operational 
Boundaries) geeft de herkenbare structuur van elke ketenanalyse:  

a) Beschrijf de betreffende keten  
b) Bepaal welke scope 3 categorieën relevant zijn  
c) Identificeer de partners in de keten  
d) Kwantificeer de scope 3 emissies 

• Het resultaat van de analyse dient een aanvulling te zijn op de bestaande (gepubliceerde) 
kennis en inzichten en dient bij te dragen aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht.  

 

1.2 De Hollandse IJssel BV 
De volgende juridische entiteiten vallen onder het certificaat:  

• Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV;  

• CCW De Gier BV;  

• Bouwbedrijf Willeskop BV  
 

Per vennootschap geven wij hierna de activiteiten weer: 
CCW de Gier BV: Het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van Grond- Weg- , waterbouw-kundige- en 
Civiel- en Cultuurtechnische werken   
Aannemingsbedrijf Gebr. Schep BV: Het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van Grond-, Weg-, 
Waterbouwkundige- en Civiel-   en cultuurtechnische werken, alsmede (water)-bodemsaneringen 
inbegrepen in de waterbodem 
Bouwbedrijf Willeskop BV: Bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van CCW de Gier B.V. en 
Aannemingsbedrijf Gebr. Schep B.V.     
 
Opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk waterschappen, gemeentelijke en provinciale overheden, 
natuurbeheerders en (aannemings) bedrijven. Het bedrijf beschikt over een breed machinepark voor 
genoemde werkzaamheden.  
De werkzaamheden worden zoveel mogelijk met eigen mensen en machines uitgevoerd. In specifieke 
gevallen en in periodes met piekdrukte wordt extra capaciteit ingehuurd.  
De Hollandse IJssel BV heeft de CO2 prestatielader niveau 3 en is ISO 9001-2015, BRL 7001 en 
VCA**  gecertificeerd. 

 

1.3 Onderwerp en doel ketenanalyse 
Uit de rangorde van de scope 3-emissies is gebleken dat de categorie aangekochte goederen en 
diensten de belangrijkste scope 3-emissies van De Hollandse IJssel BV is. Binnen deze categorie is de 
post projectgebonden leveranties de belangrijkste post waar De Hollandse IJssel BV invloed op heeft, 
gevolgd door de post onderaannemers. Als onderwerp voor de ketenanalyse is gekozen voor gericht 
verminderen van de CO2 emissie door een bouwstoffenleverancier, waarmee De Hollandse IJssel al jaren 
samenwerkt.  
 
De volgende argumenten hebben gezorgd voor deze keuze: 

• Relevantie: Middelgroot 
De bouwstoffenlevereancier is verantwoordelijk voor ruim 12% van de totale berekende scope 3 
emissie bij De Hollandse IJssel BV. Het aandeel projectgebonden leveranties in de totale berekende 
scope 3 emissies van De Hollandse IJssel BV is ruim 86%.  

• Impact op de keten: Middelgroot 
De Hollandse IJssel BV behoort tot de grote middengroep qua omvang in de groep van ca. 3.000 
cumela bedrijven en is een middelgrote speler in Zuid-Holland. Datzelfde geldt voor de 
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bouwstoffenleverancier. De footprint 2020 van deze ketenpartner is ruim 1.497 ton CO2 (bron website 
A Molenaar BV). 
Het reductiepotentieel is middelgroot. 

• Invloed van De Hollandse IJssel BV: Middelgroot. 
De Hollandse IJssel BV neemt opdrachten aan en voert deze zoveel mogelijk met eigen materieel uit. Elk 
jaar zal een grote hoeveelheid bouwstoffen en andere producten ingekocht worden voor de uitvoering 
van werkzaamheden. Afgezien van enkele specialistische activiteiten, heeft De Hollandse IJssel BV vrije 
keus betreffende de in te schakelen leveranciers.  
De invloed mag daarom middelgroot worden genoemd.  
 
Het doel van de ketenanalyse is in eerste instantie het reduceren van CO2 emissie bij een belangrijke 
bouwstoffenleverancier uit de top 3 met de grootste omzet bij De Hollandse IJssel BV.  
 
De ketenanalyse is een aanvulling op bestaande (gepubliceerde) kennis en inzichten over dit 
onderwerp. De in deze ketenanalyse beschreven maatregelen kunnen inspiratie opleveren voor 
andere partijen in de keten en in andere regio’s van het land. 
Het draagt daarom bij aan het voortschrijdend maatschappelijk inzicht. De rapportage van de 
ketenanalyse wordt openbaar, zodat de verbetermogelijkheden ook door andere partijen kunnen 
worden toegepast. Bovendien zal de CO2 reductie bij deze onder aannemer niet alleen ten goede 
komen aan de projecten van De Hollandse IJssel BV, maar ook aan die van andere afnemers van de 
bouwstoffenleverancier. 

 

1.4 Omschrijving van de keten 
Een belangrijke voorwaarde voor de keus van de ketenanalyse is, dat het product een 
significant deel uitmaakt van de emissies. De Hollandse IJssel BV voert de scope 3 analyse uit voor 
CO2 reductie bij de belangrijkste bouwstoffenleverancier. Deze leverancier is in omvang CO2 emissie 
de tweede in rang bij De Hollandse IJssel BV.  
De leveranties van deze ketenpartner bestaan vooral uit ophoogzand, brekerzand en Yalibims. 
Incidenteel schakelen De Hollandse IJssel BV en de bouwstoffenleverancier elkaar in voor 
transportwerk.  
 
Alle partijen in de keten zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. Deze ketenanalyse richt zich op de 
leveranciers, de aannemer (De Hollandse IJssel BV) en de opdrachtgevers (gemeenten, waterschappen, 
bedrijven en particulieren). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
Zie voor een nadere onderbouwing van deze keuze hoofdstuk 2. Een belangrijk punt in deze 
ketenanalyse is de algemene beschrijving van de ketenanalyse voor scope 3. Het is belangrijk dat 
inzichtelijk wordt welke leveranciers meegenomen dienen te worden in het onderzoek. Het GHG-
protocol geeft hierbij het volgende aan: 
“Because the assessment of scope 3 emissions does not require a full cycle assessment, it 
is important, for the sake of transparency, to provide a general description of the value chain 
and associated GHG sources.” 

Winning zand en Yalibims 

Transport per schip 

Transport vrachtauto 

Aannemer 

Opdrachtgever 

Loswal 
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2. Scope 3 emissies en ketenanalyse 
 
Conform eis 4.A.1 van de Prestatieladder dient een kwalitatieve analyse te worden vastgelegd voor 
scope 3. Deze analyse is uitgevoerd en levert onderstaande tabel op met de verschillende product / 
marktcombinaties. In bijlage 1 is de kwalitatieve dominantie analyse opgenomen, waarin opgenomen 
de relatieve invloed. 
 
Tabel 1. 

 
 
Volgens eis 4.A.1 van de Prestatieladder moet uit de kwalitatieve analyse een activiteit geselecteerd 
worden, voor een ketenanalyse. De Hollandse IJssel BV heeft ervoor gekozen om een ketenanalyse 
te richten op de eerste in rang, te weten de grootste bouwstoffenleverancier, als onderdeel van de 
categorie aangekochte goederen en diensten. Het aangekochte zand en Yalibims wordt vooral ingezet 
bij de activiteit ‘bouw en woonrijp werkzaamheden’, welke 33% van het bedrijf omvat.  
In paragraaf 3 wordt de ketenanalyse beschreven. 

 
Kwantitatieve dominantie-analyse 
Voor de inventarisatie van de relevante scope 3 categorieën wordt gebruik gemaakt van de tabel, 
gebaseerd op de “scope 3 standard” waar in de ladder naar wordt verwezen. Uit deze tabel zijn de 
volgende categorieën leveranties van toepassing: Aangekochte goederen en diensten en 
Productieafval. 
Relevant zijn de crediteuren die 80% van de totale emissie veroorzaken. Hierop is een analyse 
uitgevoerd en is per leverancier een inschatting opgenomen van de emissie, betrekking hebbend op 
de leveranties aan De Hollandse IJssel BV.  
De kwantitatieve dominantie analyse is tot stand gekomen op basis van schattingen met behulp van  

de ‘Guidelines to Defra’, data uit het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ en ‘Cumela Kompas’. 

De geselecteerde 80% van de inkoop kan nader gespecifieerd worden naar CO2 emissie als volgt: 
 
Tabel 2. 

Type inkoop   Percentage 

Aangekochte goederen en diensten 99,0% 

Productie afval   1,0% 

Totaal    100,0% 

 
Hieruit blijkt dat het type inkoop aangekochte goederen en diensten veruit het grootste deel van scope 
3 omvat. Dit type inkoop kan nader worden gespecificeerd als volgt:  

 

Tabel 3. 

Categorie    Percentage 

Onder aannemers / inhuur  10,2% 

Inkoop materialen projecten  86,5% 

Diensten en personeel  2,3% 

Totaal    99% 

 

Producten / markten Gemeenten Water Bedrijven / ParticulierenTotaal
schappen  

Cultuurtechnisch 20% 5% 8% 33%
Kade en oeververbetering 5% 5%
Kunstwerken waterbouwkundig (stuwen en gemalen) 20% 2% 22%
Bouw en woonrijp werkzaamheden 20% 8% 5% 33%

Verhuur / transport 5% 5%

Saneringen 2% 2%

Totaal 40,00% 30,00% 25,00% 5,00% 100,00%
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Uit bovenstaande specificatie blijkt dat de grootste post inkoop materialen projecten betreft. Deze post 
betreft diverse leveranties, zoals zand, puin, betonstenen, houtachtige materialen en kunststoffen. De 
meest voorkomende en jaarlijks terugkerende inkoop bij De Hollandse IJssel BV betreft zand en 
Yalibims. 
Er is besloten om de ketenanalyse te richten op de leverancier met de op één na grootste CO2  

emissie bij De Hollandse IJssel BV, namelijk de leverancier van zand en Yalibims.  
In hoofdstuk 3 beschrijven wij de acties die worden ondernomen om CO2 reductie te realiseren bij de 
inkoop van zand. 
 

3. Beschrijving ketenanalyse 
 

3.1 Beschrijving project 
De Hollandse IJssel BV heeft in de afgelopen jaren vele projecten uitgevoerd, waarbij zand en 
Yalibims worden toegepast. 
Zand en Yalibims worden vooral toegepast voor fundatie van verhardingen.   
A. Molenaar BV is zowel in euro’s als in tonnen CO2 de op één na grootste leverancier van De 
Hollandse IJssel BV. In 2021 was Molenaar verantwoordelijk voor 12,6% van de totale scope 3 
emissie bij De Hollandse IJssel BV. 
De Hollandse IJssel BV en Molenaar hebben nu de samenwerking gezocht om mogelijkheden te 
onderzoeken voor verdere CO2 reductie in de keten.  

 

3.2 Beschrijving ketenpartner A. Molenaar BV 

A Molenaar B.V. is een middelgrote onderneming met 37 medewerkers, die zich richt op de volgende 
activiteiten:  

- Uitvoeren projecten in Grond- Weg- en Waterbouw 

- Levering Bouwstoffen (zand, grond en wegenbouwmaterialen). 

 
Enkele jaren geleden is een loswal aangekocht aan de Veerweg in Bergambacht. Op deze locatie 
worden de bouwstoffen aangevoerd per schip en over geladen op vrachtauto’s. 
 
De footprint van Molenaar BV geeft een totale emissie weer van 1.497 ton in 2020 (bron website A 
Molenaar BV). De footprint over 2021 is nog niet gereed. 
De grootste emissie wordt veroorzaakt door dieselverbruik van machines en transportmiddelen. De 
emissie veroorzaakt door de loswal is voor De Hollandse IJssel het meest relevant. Uit interne cijfers 
van Molenaar blijkt een emissie door deze afdeling van 123,1 ton CO2 in 2021. Dit is voor ruim 96% 
het gevolg van dieselverbruik. Dit betreft de directe energie op de loswal, dus exclusief eventuele 
indirecte emissie door werkzaamheden vanaf het hoofdkantoor. In 2021 heeft Molenaar via de loswal 
169.027 ton zand en bims afgezet. 
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A Molenaar BV heeft in de afgelopen jaren al een aantal maatregelen genomen gericht op reductie 
van de CO2 emissie. Zo is het kantoor in Bergambacht voorzien van ledverlichting, zonnepanelen en 
warmtepomp.  
 
De berekende emissie van Molenaar in de scope 3 van De Hollandse IJssel BV bedroeg in 2021 149 
ton CO2. Deze berekening is gedaan op basis van de Defra Guidelines en heeft betrekking op de 
volledige keten van zandwinning tot aflevering op werklocatie. 
In de volgende paragraaf gaan we in op de maatregelen om tot verdere reductie te komen.   
 

3.3 Beschrijving aanpak vermindering CO2 emissie                                                                                         

Op de volgende manieren wil De Hollandse IJssel BV samen met A Molenaar BV CO2 emissie 
reduceren in scope 3: 

1.  Toepassen van 10% HVO 
2.  Stimuleren bewustwording met o.a. Cursus Het Nieuwe Rijden en Het Nieuwe Draaien 
3.  Optimaliseren samenwerking en efficiency bij wederzijdse opdrachten 
4.  Plaatsen zonnepanelen loswal  
5.  Elektrisch aangedreven loskraan. 
  
Per maatregel geven wij onderstaand een korte toelichting. 
 
Toepassen van 10% HVO 
Op het totale aantal liters diesel voor De Hollandse IJssel BV zet A Molenaar BV 10% HVO in. 
Jaarlijks levert Molenaar bewijs in de vorm van de betreffende inkoopfacturen op nacalculatie basis. In 
het jaarlijks overleg over de samenwerking, worden tariefsafspraken gemaakt, waarbij rekening wordt 
gehouden met de meerkosten van HVO. 
De emissiefactor voor diesel B7 is 3,262 kg CO2 / liter. Voor HVO geldt een emissiefactor van 0,314 
kg / liter. Toepassing van 10% HVO zal daarom een reductie opleveren van 9%. 
 
Cursus Het Nieuwe Rijden 
Molenaar besteed regelmatig aandacht aan bewustwording omtrent brandstofverbruik bij chauffeurs 
en machinisten. Chauffeurs volgen, in het kader van code 95, gemiddeld elke vijf jaar de cursus Het 
Nieuwe Rijden, Het Nieuwe Draaien, of een vergelijkbare opleiding. 
Ervaring van branchegenoten is dat dit een reductie oplervert van 1%.  
Daarnaast is gebleken dat bewustwording omtrent stationair draaien meer dan 10% reductie kan 
opleveren. Gemiddeld verwachten wij de komende jaren een reductie te bereiken van 3% per jaar. 
 
Optimaliseren samenwerking 
De Hollandse IJssel BV en A Molenaar BV schakelen elkaar regelmatig over en weer in. De 
verwachting is dat er nog CO2 reductie te winnen is, door werkzaamheden beter op elkaar af te 
stemmen en de focus op gemeenschappelijke efficiency te leggen. Te denken valt aan retourvrachten; 
hergebruik vrijkomend zand; gemeenschappelijke tussenopslag etc. 
Afgesproken is dat de twee bedrijven twee maal per jaar de samenwerking evalueren op zoek naar 
verbeterpunten / CO2 reductie. 
Aangezien het moeilijk is op voorhand potentiële besparingsmogelijkheden te kwantificeren, gaan we 
eerst uit van een mogelijke reductie van 0,5%. 
 
Plaatsen zonnepanelen loswal 
Molenaar is al geruime tijd actief met het voorbereiden van deze actie. Op dit moment is het nog niet 
mogelijk om zonnepanelen aan te leggen, omdat het net daar niet voldoende op voorbereid is. 
Molenaar heeft intensief contact met netbeheerder Stedin om een en ander zo snel mogelijk te 
kunnen realiseren. Er is een kans dat er binnekort ruimte vrij komt door het vertrek van een ander 
bedrijf. Molenaar zou die kans graag benutten. Het plaatsen van zonnepanelen op zich levert niet zo 
veel reductie op, omdat het stroomverbruik op de loswal nu nog niet zo hoog is. Het biedt wel de 
mogelijkheid om de diesel aangedreven kraan te vervangen, door een elektrisch aangedreven kraan.  
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Elektrisch aangedreven overslagkraan 
Het lossen van schepen gebeurt nu nog met een diesel aangedreven kraan. Deze machine heeft 
12.500 uren gedraaid en zou binnen afzienbare tijd vervangen kunnen worden. Molenaar streeft 
ernaar om een elektrisch aangedreven kraan aan te schaffen, mits eigen elektriciteitsvoorziening 
mogelijk is. 
Het dieselverbruik op de loswal was, op basis van facturen van de leverancier, 36.302 liter in 2021, 
wat een emissie betekent van 118,4 ton CO2. 
Met deze maatregel is een reductie mogelijk van 118,4 ton, uitgaande van toepassing groene stroom 
of zonnepanelen. 
 
Elk jaar wordt een kort verslag gemaakt met daarin opgenomen de uitgevoerde acties en de behaalde 
resultaten.  
 

3.4 Verwachte resultaten 
Onderstaande tabel geeft aan welke CO2 reductie De Hollandse IJssel BV verwacht in scope 3, als 
gevolg van de reeds beschreven maatregelen samen met A Molenaar BV. 
 
Tabel 4. 

Verwachte CO2 reductie (ton per jaar)           

  Maatregel     
Reductie in 
%   

Reductie in 
tonnen   

1 Toepassen 10% HVO    9,0   13,4   

2 Cursus HNR en HND   3,0   4,5   

3 Optimaliseren samenwerking                 0,5  0,7  

4 Plaatsen zonnepanelen  0  0  

5 Elektrische loskraan PM   PM   

  Totaal       12,5   18,6   
 
De mogelijke besparing bij overgang naar een elektrische kraan is in bovenstaande tabel nog niet 
opgenomen, omdat realisatie meer tijd zal vragen en mede afhankelijk is van netbeheerder en lokale 
overheid. Meting van de resultaten zal worden uitgevoerd op basis van de footprints en brandstof 
facturen van Molenaar en van projectevaluaties.  
In deze analyse is buiten beschouwing gelaten het effect op andere schadelijke emissies, zoals fijnstof 
en stikstof.  
 
Relevantie besparing CO2 
Zoals in tabel 4 te zien is, kan in 2022 een CO2 reductie bereikt worden van 18,6 ton bij de 
bouwstoffenleverancier A Molenaar BV.  Dit betekent 12,5% van de emissie van A Molenaar BV bij De 
Hollandse IJssel BV en 1,6% van de scope 3  totaal bij De Hollandse IJssel BV. 
 

3.5 Planning maatregelen 2022 t/m 2024 
Samenvattend heeft De Hollandse IJssel BV de volgende acties gepland. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

planning acties

Q2 2022 Q4 2022 Q1 23 Q2 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q4 2024 Q1 2025

Afspraken jaarlijks vastleggen juni april april

optimaliseren samenwerking oktober januari april oktober februari mei november 

controle gebruik HVO januari  januari  januari

rapportage voortgang en resultaten jan.   februari  februari
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4. Conclusie 
 
De Hollandse IJssel BV heeft inzicht in de belangrijkste upstream en downstream CO2 emissies in de 
keten waarin het bedrijf zich bevindt. Op basis van de kwalitatieve dominantie-analyse heeft het bedrijf 
gekozen om een ketenanalyse te maken gericht op het verminderen van de CO2 emissie bij de één na 
grootste crediteur, bouwstoffenleverancier A Molenaar BV, waarmee een intensieve samenwerking is 
opgebouwd.  
Er is een plan van aanpak opgesteld gebaseerd op 5 maatregelen, waarmee een jaarlijkse CO2 
reductie kan worden gerealiseerd van 12,5% van de berekende emissie van A Molenaar BV in scope 
3 van De Hollandse IJssel BV.  
  

Bronvermelding 
 

- Interviews met dhr. B. van Woudenberg en mw. L. van Woudenberg (resp. directeur en CO2 
verantwoordelijke bij De Hollandse IJssel) 

- Bespreking met dhr. A. Molenaar (directeur bij A. Molenaar BV) en de heer B. van 
Woudenberg 

- Website www.CO2emissiefactoren.nl 
- Crediteuren- en debiteurenadministratie De Hollandse IJssel 
- Website A Molenaar BV 
- 2012 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting. 

Bijlagen 
1. Kwalitatieve dominantie-analyse 
2. Kwantitatieve dominantie-analyse 

 

http://www.co2emissiefactoren.nl/


Bijlage 1. Kwalitatieve Dominantie analyse

PMC's sectoren en activiteiten

Omschrijving activiteiten 

met CO2 emissie Relatief belang sector Invloed activiteiten

Potentiele invloed 

op CO2 uitstoot Rangorde

1 2 3 4 5 6

Cultuurtechnisch werk
Gemeenten Onderaannemers / inhuur(1) Klein Klein Klein 

Waterschappen inkoop materiaal projecten(1) Klein Klein Klein

Bedrijven Afvalverwerking (5) Klein Klein Klein  

Particulieren  n.v.t n.v.t n.v.t  

     

Kade- en oeververbetering     

Gemeenten Onderaannemers / inhuur(1) n.v.t n.v.t n.v.t

Waterschappen inkoop materiaal projecten(1) middelgroot Klein Klein 

Bedrijven Afvalverwerking (5) n.v.t n.v.t n.v.t

Particulieren  n.v.t n.v.t n.v.t

  

Kunstwerken waterbouwkundig
Gemeenten Onderaannemers / inhuur(1) n.v.t n.v.t n.v.t

Waterschappen inkoop materiaal projecten(1) middelgroot Klein middelgroot 2

Bedrijven Afvalverwerking (5) Klein Klein Klein  

Particulieren  n.v.t n.v.t n.v.t  

 

Bouw- en woonrijp maken
Gemeenten inkoop materiaal projecten(1) Klein middelgroot middelgroot 1

Waterschappen Onderaannemers / inhuur(1) n.v.t n.v.t n.v.t

Bedrijven Afvalverwerking (5) Klein Klein Klein  

Particulieren  Klein Klein Klein  

 

Verhuur, transport en saneringen
Gemeenten Onderaannemers / inhuur(1) n.v.t n.v.t n.v.t

Waterschappen  n.v.t n.v.t n.v.t

Bedrijven inkoop materiaal projecten(1) Klein Klein Klein 3



Particulieren Afvalverwerking (5) n.v.t n.v.t n.v.t  

 

 

De Hollandse IJssel heeft vooral een regionaal netwerk en richt zich op enkele specialismes.

Dit betekent dat het geen grote speler in de markt is, maar wel een goede positie heeft bij enkele gemeenten, waterschappen en aannemers.

 

De meest materiele emissie wordt veroorzaakt door ingekochte materialen. 

De materialen ten behoeve van waterbouwkundige kunstwerken zijn vaak voorgeschreven door opdrachtgevers. Bovendien heeft

De Hollandse Ijssel weinig invloed op de CO2 emissie behorend bij deze inkopen.

Hoewel De Hollandse IJssel zeker niet de enige afnemer is, heeft het wel enige invloed op de inkoop van bouwstoffen en met name op 

leverancier Molenaar.

 

CO2 emissie ten gevolge van upstream transport is zeer beperkt. 

De rangorde in kolom 6 bevat slechts de top 3. De verschillen tussen de overige posten zijn zo gering,

dat deze als niet relevant moeten worden beschouwd.


