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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

ProRail beloont sinds 1 december 2009 bedrijven die klimaatbewust produceren. Dit wordt ingevuld door de CO2-
Prestatieladder. Hoe hoger de aanbestedende partij zich op de ladder bevindt, hoe meer fictieve reductie op het 
aanbestedingsbedrag bij gunning.  
  
Deze rapportage betreft een vervolg van de scope 3 ketenanalyse Grootschalige aanbieding (GSA) van de slimme meterwissel. 
Dit project is verder gegaan onder de naam Metering 2122 of in het kort M2122. De omvang van het project is ongeveer een 
kwart van het voorgaande project. 
 
In de MVI Verklaring Leverancier- Alliander zijn de volgende ambities uitgesproken: 
Bij de start van het project voldoen alle voertuigen aan de euro norm 5 en op 31-12-2021 voldoet 80% van de voertuigen aan 
euronorm 6. En een training “Het Nieuwe Rijden” een aangepaste rijstijl leidt tot een besparing van 5% tot 15% 
 

1.2 Motivatie  

De eis uit de CO2-Prestatieladder (conform Handboek 3.1, 22 juni 2020) die voor onderliggende rapport relevant is, betreft eis 
4.A.1.  
 
Deze eis luidt als volgt: “De organisatie heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3, en kan uit deze 
scope 3 emissies tenminste 1 analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten voorleggen”. 
 
Uit de analyse van de meest materiele emissies van scope 3 van Dynniq Energy blijkt dat de transportbewegingen bij projecten 
een belangrijke plek inneemt op de scope 3 rangorde. Deze keuze voor transportbewegingen in projecten is reeds door Imtech 
in 2012 vastgesteld, omdat dit toen al de belangrijkste scope 3 categorie was.  
 
Bij M2122 zijn er initiatieven onderzocht om de verkeersbewegingen van monteurs te reduceren als het gaat om woon-werk 
verkeer, verkeer van en Pick Up Drop Off locaties (hierna PUDO) en transportbewegingen van klant naar klant op een werkdag. 

 

1.3 Doel 

Als onderwerp voor de studie is het project M2122 gekozen. Belangrijkste doel van dit project is wisseling van de elektra- en 
gasmeter door een slimme meter. Dit wordt aangeboden bij 100% van de wisseladressen.  
Het doel van deze analyse is te achterhalen waar de CO2-reductiemogelijkheden liggen bij het uitwisselen van meters binnen 
dit project. Dit project is gestart in 2021 waardoor de reductieopties uit deze studie ook tussentijds zijn aangepast. 
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2 Beschrijving van de keten 

2.1 Systeemgrens  

Dynniq Energy is aannemer voor het M2122 project van netwerkbeheerder Liander. Dynniq Energy zal voor Liander in 2022 
ongeveer 48.000 slimme meter installeren. In 2021 zijn in project M2122 ruim 30.000 slimme meters gewisseld. De betreffende 
huishoudens krijgen in de periode 2021-2022 een slimme meter gratis aangeboden. De slimme meter is een digitale 
energiemeter die de meterstanden automatisch naar de energieleverancier verstuurd. Door dat de gebruikers nauwkeurig 
inzicht krijgen in hun energieverbruik krijgen zij meer grip op het energieverbruik en de kosten hiervoor. Per adres komt er een 
nieuwe elektrameter en een nieuwe gasmeter te hangen.  

2.2 Procesomschrijving 

Het proces van het verkrijgen van een opdracht, werkvoorbereiding, uitvoering en afsluiting is bij Dynniq Energy vastgelegd in 
het QHSE systeem. Afbeelding 1 geeft weer welke processtappen in hoofdlijnen worden doorlopen.  
 
Per project worden projectplannen opgesteld bij project M2122 genaamd Aanbesteding Meterwisselen met inpandige 
saneringen 2021 en 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1 
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2.3 Beschrijving conventionele manier van werken  

De focus van deze ketenanalyse richt zich op een stap vooruit of achter in de keten. In de conventionele manier van werken 
wordt Nederland door Liander opgedeeld in ‘kavels’. Met gemiddeld 35 FTE wordt er in 7 kavels tegelijk gewerkt. Liander is de 
toeleverancier van de benodigde materialen en slimme meters ten behoeve van succesvolle aanbieding en installatie. In een 
kavel wordt een PUDO van Dynniq Energy ingericht waar de Dynniq Energy twee maal per week de PUDO`s bevoorraad. Op 
deze locatie wordt na de meterwisseling ook de vrijgekomen analoge meters verzameld en opgeslagen. De vrijgekomen meters 
worden door Dynniq circa twee maal per week van het PUDO naar het magazijn in Moordrecht gebracht.  
De vrijgekomen meters worden in opdracht van Liander door de gecontracteerde afvalverwerker een maal per week opgehaald 
bij de Dynniq vestiging in Moordrecht. De meters worden ook gescheiden tussen gas en elektra. Vervolgens worden de meters 
door de afvalverwerker naar Amsterdam getransporteerd.  
 
De overige vrijgekomen materialen (met name papier en karton van de verpakkingen van de meters) worden door de monteurs 
tijdelijk opgeslagen in hun voertuig en vervolgens bij de PUDO verzameld in rolcontainers. Twee maal per week worden de 
rolcontainers door Dynniq Energy naar het magazijn in Moordrecht gebracht. Vervolgens komt er een afvalverwerker het 
papier en karton afval ophalen. 
 
In onderstaande afbeelding 1 wordt weergegeven hoe het proces eruit zijn specifiek ten aanzien van transport en afval in 
verband met de CO2 analyse zoals hierboven omschreven, dit betreft de conventionele manier van werken. 
 
 

 
Afbeelding 2 

3 Bepaling relevante scope 3 emissies 
De belangrijkste en meest beïnvloedbare CO2 emissie voor het M2122 project betreft het transport in verschillende fase van 
de keten zoals zichtbaar in afbeelding 2. De meest beïnvloedbare transportbeweging is die van woon-werk (naar de 
werkkavel of het PUDO in de kavel). Daarnaast is er ook invloed uit te oefenen op de transportbeweging ten gevolgen van de 
afvoer van papier en karton vanaf het logistiek centrum. 
 
Een belangrijk element van het M2122 project is dat de uitvoering voor circa 80 – 90% wordt uitgevoerd door ingehuurde 
monteurs. De transport beweging van de monteurs woon-werk (naar de kavel / het PUDO) betreft daarom in beide gevallen 
Upstream transport en distributie.  
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De transportbeweging van het logistiek centrum door de afvalverwerker wordt ingekocht door Liander en valt derhalve 
buiten de invloedsfeer van Dynniq Energy, het (inmiddels) geïmplementeerd initiatief heeft echter wel de nodige CO2 
reductie met zich meegebracht.  

4 Partners in de keten 
Liander is de opdrachtgever in deze keten, zij is tevens de leverancier de benodigde materialen en de slimme meters. Dynniq 
Energy coördineert het proces en voert voor een klein gedeelte de meterwissels zelf uit. Het grootste gedeelte van de 
meterwissels wordt uitgevoerd door ingehuurde monteurs. De vrijgekomen meters worden in opdracht van Liander door de 
gecontracteerde afvalverwerker opgehaald en verwerkt. De overige vrijgekomen materialen worden door de afvalverwerker 
van Dynniq energy verwerkt. 

5 Kwantificatie van de scope 3-emissies 

5.1 Algemene project informatie 

Locatie & planning van de werkzaamheden 
Als referentie voor de berekeningen wordt de pilot van het GSA project gebruikt. Dit betrof een kavel in de regio Putten, Ermelo, 
Dronten waar in een periode van 14 weken, van september 2012 tot december 2012, met gemiddeld 35 FTE aan wordt gewerkt.  
Door de loop van de jaren zijn er kleine wijzingen doorgevoerd. Oorzaken hiervan zijn wijzigingen kavels, regio, aantallen FTE`s 
en aanpassing OPCIS (workorder management systeem) 

 
Materialen en meters 
De nieuwe slimme meters worden door netwerkbedrijf Liander afgeleverd in het magazijn in Moordrecht. Vervolgens worden 
deze door Dynniq Energy uitgereden naar de diverse PUDO`s.  Op deze locatie worden ook na de meterwisseling vrijgekomen 
analoge meters verzameld en opgeslagen. 

 
Medewerkers Dynniq Energy  
Om de emissie tot een minimum te beperken worden de monteurs zoveel in de regio te werven. Een uitzondering in deze 
benadering is Friesland hier worden de opdrachten gebundeld per gebied. 

 
Algemene werkwijze 
Met de bewoners worden afspraken gemaakt voor de meterwisselingen. 
 
Korte beschrijving werkzaamheden 

• De oude meter wordt vrij geschakeld; 

• De oude meter wordt verwijderd; 

• De nieuwe meter wordt geplaatst; 

• De nieuwe meter wordt in bedrijf gesteld; 

• De oude meter wordt voorzien van een sticker; 

• Het adres, meternummers en de meterstanden worden in een PDA genoteerd, waarna de bewoner wordt gevraagd 
dit te controleren en digitaal zijn handtekening te zetten op de PDA; 

• De gegevens worden door de PDA online verwerkt in een database; 

• De oude meters worden afgevoerd. 
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5.2 CO2 reductie woon-werk km 

De arbeidsmarkt waaruit personeel aangetrokken wordt is echter krap. Geschikt capabel personeel wat bereid is deze 
werkzaamheden voor het bijbehorende salaris uit te voeren is moeilijk vindbaar waardoor het brengen van werk naar de 
mensen steeds lastiger wordt en de gemiddelde woon-werk reisafstand niet ten goede komt.  
 
Een langere aanlooptijd, een langere doorlooptijd en een optimale plaatsbepaling van het PUDO reduceren allemaal de woon-
werk km van de monteurs. De invloed op de reductie per maatregel is niet vast te stellen.  
Om in de toekomst de reductie van woon-werk kilometers te kunnen berekenen en behaalde resultaten te rapporteren wordt 
gebruikt gemaakt van de referentieberekening die is toegelicht in paragraaf 5.3. In de voortgangsrapportage Scope 3 
Ketenanalyse Meterwissel en inpandige sanering 2021 & 2022 worden de resultaten gerapporteerd.  
 
De transportbewegingen van de monteur in de huidige manier van werken is weer gegeven in afbeelding 3. 
Er wordt nader gekeken naar optimalisering van de planning, zie hiervoor de voortgangsrapportage. 

 
Afbeelding 3 

5.3 Referentieberekening CO2 uitstoot per meterwissel 

Per monteur wordt het aantal km en CO2 uitstoot per succesvol adres per dag geregistreerd en gerapporteerd. Basis ijkpunt bij 
start werkzaamheden is 25 km per succesvol adres. Dit geeft met een gemiddelde uitstoot van 193 gr CO2/km (CO2-
emissiefactoren.nl- Auto: Brandstofsoort onbekend) een uitstoot van 4.825 gr CO2/ succesvol adres. 
 
Dynniq Energy heeft voor dit project berekend dat een combinatie van gericht geografisch werven van capaciteit en de juiste 
keuze voor het logistieke concept zorgt voor een reductie van gemiddeld ten minste 35% CO2-uitstoot. De reductie wordt 
hoofdzakelijk verkregen door het terugbrengen van het aantal woon-werk-kilometers van de monteurs. Monteurs worden 
gericht geworven in de nabijheid van de uit te geven kavels. Per kavel wordt steeds de optimale locatie voor materiaaluitgifte 
bepaald.(PUDO) 
 
Het realiseren van een lager aantal kilometers per installatie draagt bij aan de doelstelling met betrekking tot duurzaamheid 
en social return. Dynniq Energy rapporteert jaarlijks de CO2 footprint ten behoeve van het maatschappelijk jaarverslag van 
Alliander. Daarnaast zullen de MVO doelen worden vastgelegd in een tweejaarlijkse MVI Verklaring. 

5.4 CO2 reductievoorstel transport papier & karton 

In de huidige (conventionele) manier van werken haalt de transporteur twee maal per week op de PUDO het papier & karton 
afval op (wat is verzameld in rolcontainers) en wordt afgeleverd op het hoofdkantoor in Moordrecht voor verwerking. De zes 
logistieke centra liggen in Barneveld, Velsen Noord (31-3-2022 opgezegd), Rijnsburg, Schagen, Almere-stad en Amsterdam 
Centrum. Twee keer per week zijn er dus transporten nodig naar de zes verschillende PUDO`s 
  
Door het plaatsen van een perscontainer in Moordrecht wordt alle papier & karton afval samengeperst. De samengeperste 
‘pallet’ balen worden opgehaald te worden door de afvalverwerker.  
 


