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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 Fa. A. Sneekes & Zn. Conform de richtlijnen in het GHG protocol 
wordt de analyse van scope 3 uitgevoerd zoals aangegeven in onderstaand figuur.  
 
 

 
 
 
De bedrijfsactiviteiten van Fa. A. Sneekes & Zn. (vanaf hier te noemen Sneekes), 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 Sneekes zich bevindt en waarom onderstaande keuze is gemaakt.  
 

1.1 Achtergrond CO2-Prestatieladder 
Sneekes 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 
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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 

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 Fa. A. Sneekes & Zn. 
Sneekes is een aannemingsbedrijf dat door jarenlange ervaring gespecialiseerd is in de volgende 
activiteiten:  

• het aannemen en uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwkundige werkzaamheden;  

• het aannemen en uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;  

• het uitvoeren van agrarisch loonwerk;  

• het spoelen van bloembollen. 
 

Opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk waterschappen, gemeentelijke en provinciale overheden, 
natuurbeheerders en (agrarische) 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.  
Sneekes heeft de CO2 prestatielader niveau 3 en is ISO 9001-2015, ISO 14001, VKL, BRL 7001 en 
VCA**  gecertificeerd. 
De boundary bestaat uit Fa. A. Sneekes & Zn.  

 

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 Sneekes is. Binnen deze categorie is de post 
projectgebonden leveranties de belangrijkste post waar Sneekes invloed op heeft, gevolgd door de post 
onderaannemers. Als onderwerp voor de ketenanalyse is gekozen voor gericht verminderen van de CO2 
emissie door een ingehuurd transportbedrijf / zandleverancier, waarmee Sneekes al jaren samenwerkt.  
 
Het doel van de ketenanalyse is in eerste instantie het reduceren van CO2 emissie bij een belangrijke 
zandleverancier / transporteur uit de top 3 met de grootste omzet bij Sneekes.  
 
De volgende argumenten hebben gezorgd voor deze keuze: 

• Relevantie: Middelgroot 
De transporteur / zandleverancier is verantwoordelijk voor ruim 20% van de totale berekende scope 3 
emissie bij Sneekes. Het aandeel projectgebonden leveranties in de totale berekende scope 3 
emissies van Sneekes is 74%.  

• Impact op de keten: Middelgroot 
Sneekes behoort tot de 25% grotere bedrijven in de groep van ca. 3.000 cumela bedrijven en is een 
relatief grote speler in Noord-Holland. Datzelfde geldt voor het transportbedrijf / zandleverancier. De 
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footprint van deze ketenpartner is 35.512 ton Co2 en het bedrijf streeft naar een CO2 neutrale 
bedrijfsvoering in 2050 (bron: voortgangsverslag en energie actieplan 2021 op website Spaansen).  
Het reductiepotentieel is middelgroot. 

• Invloed van Sneekes: Middelgroot. 
Sneekes neemt opdrachten aan en voert deze zoveel mogelijk met eigen materieel uit. Echter elk jaar zal 
een hoeveelheid werk uitbesteed worden en elk jaar zal een grote hoeveelheid bouwstoffen en andere 
producten ingekocht worden voor de uitvoering van werkzaamheden. Afgezien van enkele specialistische 
activiteiten, heeft Sneekes vrije keus betreffende de in te schakelen leveranciers en onderaannemers.  
De invloed mag daarom groot worden genoemd. Daarbij komt dat Sneekes voor deze toeleverancier 
zeker niet de enige afnemer, maar wel een relatief grote afnemer is. 
 
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 Sneekes, maar ook aan die van andere klanten van de transporteur / 
zandleverancier. 

 

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. Sneekes voert de scope 3 analyse uit voor CO2 reductie bij 
de belangrijkste leverancier.  
De werkzaamheden die leverancier uitvoert zijn over het algemeen: 
Levering van zand; transport van zand en grond. 
 
Alle partijen in de keten zijn weergegeven in onderstaande afbeelding. Deze ketenanalyse richt zich op de 
leverancier (zandwinning, transport per schip en per vrachtauto), de aannemer (Sneekes) en de 
opdrachtgevers (provincies, 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.” 
 

2. Scope 3 emissies en ketenanalyse 
 

Zandwinning 

Transport per schip 

Transport vrachtauto 

Aannemer 

Opdrachtgever 



 6 
 

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. Sneekes heeft ervoor gekozen om een ketenanalyse te richten op de 
eerste in rang, te weten de grootste zandleverancier, als onderdeel van de categorie aangekochte 
goederen en diensten. Het aangekochte zand wordt vooral ingezet bij de activiteit grondverzet, welke 
71% van het bedrijf Sneekes 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; Kapitaal 
goederen 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 Sneekes.  
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 97,0% 

Kapitaalgoederen   2,0% 

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  21% 

Inkoop materialen projecten  74% 

Diensten en personeel  2% 

Totaal    100% 

 
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 Sneekes betreft zand. 

Producten / markten Gemeenten Provincies Water Natuur Bedrijven Totaal

Loonwerk 15,00% 15,00%

Drainage en landverbetering 5,00% 5,00%

Cultuurtechnisch/sportvelden 2,00% 1,00% 1,00% 5,00% 9,00%

Grondverzet 5,00% 2,00% 5,00% 3,00% 56,00% 71,00%

Totaal 7,00% 3,00% 6,00% 8,00% 76,00% 100,00%
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Er is besloten om de ketenanalyse te richten op de leverancier met de grootste CO2  emissie bij 
Sneekes, namelijk de leverancier van zand.  
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 
Sneekes heeft in de afgelopen jaren vele projecten uitgevoerd in het grondverzet. Dit zijn vaak infra 
structurele projecten, zoals aanleg verhardingen; aanleg en onderhoud watergangen; natuurprojecten 
etc.   
Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. is zowel in euro’s als in tonnen CO2 de grootste leverancier 
van Sneekes. In 2021 was Spaansen verantwoordelijk voor 21% van de totale scope 3 emissie bij 
Sneekes. 
Sneekes en Spaansen hebben nu de samenwerking gezocht om mogelijkheden te onderzoeken voor 
verdere CO2 reductie in de keten.  

 

3.2 Beschrijving ketenpartner Spaansen 

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V. is een onderneming met 300 medewerkers en richt zich op 
de volgende takken:  

- Grondstoffen en Logistiek 

- Bouwsystemen 

- Tuin en bestrating. 
De afdeling Grondstoffen en Logistiek bestaat uit de bedrijfsonderdelen Op- en overslag; Zeevaart; 
Binnenvaart; Wegtransport; Verkoop en Matrieel en Techniek. 
Deze afdeling verzorgt de zandlevering bij Sneekes vanuit meerdere vestigingen, afhankelijke van de 
locatie van toepassing. 
 
Spaansen voert de gehele keten van zandwinning in eigen beheer uit. 
Met behulp van een zuighopper (op zee) of een steekhopper (IJsselmeer) wordt zand gewonnen. 
Vanaf zee wordt het zand met zeeschepen vervoert naar overslaglocaties. Vervolgens wordt het zand 
met binnenvaartschepen verder het land in gebracht. Met vrachtauto’s wordt het zand tot slot op de 
plek gebracht. 
Voor het lossen van schepen worden kranen ingezet en losbanden. Een speciale zandhopper  is de 
Yed Prior. Dit schip beschikt over transportbanden, waarmee het zand in één keer op een loslocatie 
gelost kan worden. Dit spaart een keer overladen in een binnenvaartschip uit. 
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De footprint van de Spaansen Groep geeft een totale emissie weer van 32.512 ton in 2021. 
Onderstaand cirkeldiagram geeft de verdeling weer over de verschillende emissiebronnen. 
Daarbij valt op dat de grootste emissie wordt veroorzaakt door het transport, met als grootste de 
zeevaart, gevolgd door binnenvaart en trailers. 

 

 
Spaansen heeft in de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen gericht op reductie van de 
CO2 emissie. Zo is een hybride overlaadkraan aangeschaft, waardoor het dieselverbruik met 6% is 
verlaagd. Bij de aanschaf van vrachtauto’s is gekozen voor Euro 6 motoren, een lichte opbouw en een 
speciale glijvloer in de kiepbak. Door de laatstgenoemde maatregel is de bak sneller leeg en hoeft 
minder hoog gekiept te worden.  
 
De berekende emissie van Spaansen in de scope 3 van Sneekes bedroeg 846 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. 
Daarnaast heeft men een schatting gemaakt, op basis van de omzet en de emissie van Spaansen 
Grondstoffen en Logistiek bij Sneekes in 2021. De totale emissie van Spaansen Grondstoffen en 
Logistiek is bekend en de totale inkoopomzet van Sneekes bij Spaansen is bekend. Uit die berekening 
komt een emissie naar voren van 216 ton CO2. Dit betreft levering van zand vanaf het moment van 
beladen binnenvaartschip en in opdracht uitgevoerd transportwerk. Het traject van zandwinning en 
zeevaart is daarbij dus niet meegerekend. 
In 2021 heeft Spaansen ca 72.700 m3 zand geleverd aan Sneekes.  
Ruwweg betekent dit een emissie van 3 kg CO2 per geleverde m3 zand. 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 Sneekes samen met Spaansen CO2 emissie reduceren in scope 3: 

1.  Toepassen van 5% HVO 
2.  Toepassing Additive Gulf Green Diesel 
3.  Stimuleren bewustwording chauffeurs met o.a. Cursus Het Nieuwe Rijden 
4.  Bij vervanging vrachtauto’s speciale vloer in lichte opbouw toepassen 
5.  Data analyse gericht op verbruiksgegevens per klant op basis gegevens canbus  
6.  Onderzoek naar mogelijkheden van waterstof aangedreven binnenvaartschepen en elektrisch of 

waterstof aangedreven vrachtauto’s. 
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Per maatregel geven wij onderstaand een korte toelichting. 
 
Toepassen van 5% HVO 
Op het totale aantal liters diesel voor Sneekes zet de onderaannemer 5% HVO in bij het transport met 
vrachtauto’s. Jaarlijks levert de onderaannemer bewijs in de vorm van de betreffende inkoopfacturen. 
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 5% HVO zal daarom een reductie opleveren van 4,5%. 
 
Toepassen Additieve Gulf Green Diesel 
Spaansen heeft, volgens het “voorgangsverslag en actieplan 1 januari – 31 december 2021” gekozen 
voor de toepassing van dit additief.  
Organisatiebreed wordt Gulf Green Diesel ingezet. Zo ook bij de schepen, waar de brandstof bekend 
staat onder de naam ChangeXL. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat er een CO2 uitstoot afname van 

6% mee wordt behaald (https://www.gulf.nl/duurzame-brandstof/gulf-diesel-green/). 
 
Cursus Het Nieuwe Rijden 
Spaansen 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 of een vergelijkbare opleiding. 
Ervaring van branchegenoten is dat dit een reductie oplervert van 1%. Gelet op het feit dat al veel 
chauffeurs de cursus gevolgd hebben, gaan we uit van alleen het ‘herhaaleffect’ en verwachten we 
een reductie van 0,5% per jaar. 
 
Toepassen lichte opbouw en gladde vloer bij vervanging vrachtauto’s 
Een groot deel van het wagenpark is inmiddels voorzien van deze voorzieningen. 
Naar schatting 30% van alle vrachtauto’s komt de komende jaren aan bod. 
De lichte opbouw zorgt voor minder verbruik tijdens leeg transport. De gladde vloer zorgt ervoor dat 
het lossen minder tijd vraagt en daardoor ook minder brandstof. Verder zorgt de gladde vloer ervoor 
dat minder hoog gekiept hoeft te worden, wat ook weer minder brandstof vraagt. 
De besparing is niet nauwkeurig in te schatten, omdat ook andere omstandigheden bij elke opdracht 
een rol spelen. Over het geheel bezien, wordt ingeschat dat de besparing 1,5% bedraagt. Uitgaande 
van het nog te vervangen deel van 30% schatten we de mogelijke reductie op 0,5%. 
 
Analyse verbruiksgegevens per klant / opdracht 
Dankzij het canbus systeem komt steeds meer data beschikbaar, die per klant en per type werk 
geanalyseerd kan worden. 
Dat kost tijd en aandacht, maar levert ook kennis op. Spaansen heeft ervoor gekozen om dit actief op 
te pakken. Sneekes en Spaansen bespreken twee keer per jaar de voortgang van de samenwerking. 
Daarbij zullen ook de uitkomsten van de verbruiksanalyses besproken worden en mogelijk tot nadere 
maatregelen leiden. 
 
Onderzoek naar mogelijkheden van elektrische en waterstof aandrijving 
Op dit moment zijn nog maar weinig elektrische of hybride voertuigen praktisch toepasbaar voor het 
vervoer van zand en grond. Verwacht wordt dat hierin de komende jaren verandering zal komen. Met 
name de inzet van waterstof zal mogelijkheden gaan bieden. In deze ketenanalyse wordt voor de 
korte termijn nog geen reductie ingeschat. Het wordt wel als maatregel opgenomen, om meteen aan 
te haken, zodra de inzet praktisch mogelijk is. In het jaarlijks overleg in het kader van de 
samenwerking met het transportbedrijf, staat dit onderwerp op de agenda. 
Verder heeft Spaansen plannen om waterstof te gaan toepassen voor de aandrijving van 
binnenvaartschepen. Daartoe zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met de Gemeente Den 
Helder. Het spreekt voor zich dat hiervan op korte termijn geen resultaten moeten worden verwacht. 
 
Elk jaar wordt een kort verslag gemaakt met daarin opgenomen de uitgevoerde acties en de behaalde 
resultaten.  
 

https://www.gulf.nl/duurzame-brandstof/gulf-diesel-green/
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3.4 Verwachte resultaten 
Onderstaande tabel geeft aan welke CO2 reductie Sneekes verwacht in scope 3, als gevolg van de 
reeds beschreven maatregelen samen met Spaansen. 
 
Tabel 4. 

Verwachte CO2 reductie (ton per jaar)           

  Maatregel     
Reductie in 
%   

Reductie in 
tonnen   

1 Toepassen 5% HVO    4,5   9,7   

2 Toepassen Gulf Green diesel                 6   13,0   

3 Cursus Het Nieuwe Rijden   0,5   1,1   

4 Glijvloer en lichte opbouw                 0,5  1,1  

5 Data analyse per klant  0,5  1,1  

6 Hybride aandrijving / waterstof PM   PM   

  Totaal       11,0   25,9   
 
Meting van de resultaten zal worden uitgevoerd op basis van de footprints en brandstoffacturen van 
Spaansen 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 25,9 ton bij de 
zandleverancier Spaansen op basis van levering 72.700 m3 zand in 2021.  Dit betekent 12% van de 
scope 3 emissie van Spaansen Grondstoffen en Logistiek en 3% van de scope 3 emissie van 
Spaansen totaal bij Sneekes. 
De reductie ten opzichte van de totale footprint van Sneekes (2.468,4 ton) is een besparing van 1,0% 
per jaar. De doelstelling van Sneekes voor scope 1 is 1% per jaar. 
 

3.5 Planning maatregelen 2022 t/m 2024 
Samenvattend heeft Sneekes de volgende acties gepland. 
 

 
 

4. Conclusie 
 
Sneekes 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 grootste crediteur, 
transportbedrijf / zandleverancier Spaansen, waarmee een intensieve samenwerking is opgebouwd.  
Er is een plan van aanpak opgesteld gebaseerd op 6 maatregelen, waarmee een jaarlijkse CO2 
reductie kan worden gerealiseerd van 3% van de berekende emissie van Spaansen in scope 3 van 
Sneekes.  
  
 
 

planning acties

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

Afspraken jaarlijks vastleggen mei april april

bespreken analyse data per klant december december december 

controle gebruik HVO januari  januari  januari

rapportage voortgang en resultaten jan.   februari  februari

en acties 1 t/m 6
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Bronvermelding 
 

- Interview met dhr. B. Sneekes (directeur en CO2 verantwoordelijke bij Sneekes) 
- Interview met dhr. M. Bes (manager verkoop bij Spaansen) 
- Website www.CO2emissiefactoren.nl 
- Crediteuren- en debiteurenadministratie Sneekes 
- 2012 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting 
- Voortgangsverslag en energie actieplan Spaansen Groep 1 januari – 31 december 2021. 

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

 

http://www.co2emissiefactoren.nl/

