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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behouden van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Nota Infra een 
analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 
ketenanalyse van inhuur bij straatwerken.  

1.1 Activiteiten Nota Infra 

Nota Infra is gespecialiseerd in het machinaal aanbrengen van bestrating. Ook voeren zij 
rioleringswerkzaamheden, grondwerk en groenonderhoud uit. Het bedrijf bestaat sinds 1992 
en is gevestigd in Sneek. Hierin zorgen zij voor een kwalitatief hoogstaand product, wat al 
eerder ook bekroond is met de Gouden Straatsteen (2009, genomineerd 2013).  De 
bestratingswerkzaamheden voeren ze uit in een straal van 100 km rondom Sneek, met 
voornamelijk overheidsinstanties (gemeenten) als klant.  

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. 

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. 
Nota Infra zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de 
eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  

1.4 Verklaring ambitieniveau 

Nota Infra heeft een score behaald van B-vooruitstrevend volgens de SKAO-maatregelenlijst. 
Vergeleken met sectorgenoten ligt de algehele reductiedoelstelling ook hoger. Certificering op 
niveau 5 van de CO2-Prestatieladder is hierdoor een logische vervolgstap in het geheel. Middels 
deze nieuwe ketenanalyse dagen wij onszelf uit om dit te realiseren.   

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Nota Infra de ketenanalyse van inhuur bij straatwerken. 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 onderstaande tabel 
overzichtelijk wat de product-markt Combinaties zijn waarop Nota Infra de meeste invloed 
heeft om de CO2-uitstoot te beperken.  

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage de kwalitatieve analyse. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Nota Infra zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top twee een 
emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top twee betreft: 

• Straatwerken - Overheid 
• Riolering - Overheid 

Door Nota Infra is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de categorie 
“Straatwerken - Overheid”. Deze categorie biedt namelijk de beste mogelijkheid om de CO2-
uitstoot te beïnvloeden en is daarnaast ook binnen de werkzaamheden en omzet van Nota Infra 
het meest dominant. 

2.2 Scope ketenanalyse 

Deze ketenanalyse betreft de werkzaamheden die Nota Infra uitvoert voor straatwerken in 
verschillende gemeenten. De werkzaamheden in deze projecten zijn grotendeels vergelijkbaar 
en daarom is deze ketenanalyse breed inzetbaar. Er wordt gefocust op de ketenstappen in deze 
projecten waarbij de organisatie direct invloed kan uitoefenen op scope 3 uitstoten, namelijk 
de inhuur van transport en inhuur van materieel. Overige ketenstappen vallen buiten deze 
analyse, gezien Nota Infra weinig invloed hierop heeft. Dit wordt in hoofdstuk 3 van deze 
analyse verder toegelicht.  

2.3 Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt gebruik gemaakt van primaire en secundaire data. 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data Draaiuren en verbruiken van ingehuurd transport en 

materieel 
Secundaire data CO2-emissiefactoren (www.co2emissiefactoren.nl)  

Tabel 1: Verdeling primaire en secundaire data 

2.4 Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

3.1 Ketenstappen  

De bedrijfsactiviteiten van Nota Infra 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 werken ook gepaard met energiegebruik 
en emissies (downstream). Hieronder wordt de keten voor straatwerken schematisch 
weergegeven. 

 

 

 

 

Figuur 1: Ketenstappen straatwerken 

Nota Infra heeft in verschillende ketenstappen invloed om CO2-reducerende maatregelen te 
treffen. In andere ketenstappen is deze invloed beperkt of niet aanwezig. Hieronder volgt per 
ketenstap een omschrijving van de activiteiten die plaatsvinden, inclusief een beoordeling van 
de invloed van Nota Infra.  

1. Opbreken van bestaande straat en infrastructuur: deze ketenstap wordt door 
Nota Infra uitgevoerd met eigen of ingehuurd materieel. Hier kan de organisatie 
bewust inzetten op schonere materieelstukken en dus is voor deze ketenstap de 
invloed van Nota Infra aanwezig. 

2. Afvoeren van opgebroken stoffen: deze ketenstap wordt door Nota Infra 
uitgevoerd met eigen of ingehuurd transport. De verschillende materialen worden 
afgevoerd naar afvalverwerkers of hergebruikt door Nota Infra. Hier kan de 
organisatie inzetten op schoner vervoer en minimale transportkilometers naar de 
afvalverwerker. 

3. Aanvoer van materialen voor ondergrondse infrastructuur: in deze ketenstap 
wordt infrastructuur zoals riolering, en elektriciteit aangevoerd. De benodigde 
materialen worden aangevoerd door leveranciers, hierop kan invloed worden 
uitgeoefend door in gesprek te gaan en te zoeken naar mogelijke schonere 
alternatieven.  

4. Plaatsing van ondergrondse infrastructuur: gas en elektriciteit wordt nooit door 
Nota Infra aangelegd en het verschilt per gemeente of de organisatie betrokken is bij 
de aanleg van riolering. Indien Nota Infra betrokken is bij de plaatsing van de 
infrastructuur wordt materieel ingezet, hier heeft de organisatie wel invloed op door te 
kiezen voor schoner materieel. 

5. Aanvoer materialen straatwerk: de benodigde stoffen voor de aanleg van de straat 
worden deels door Nota Infra geleverd (zand en menggranulaat) en deels door 
leveranciers (bestrating of asfalt). Hier heeft Nota Infra dus gedeeltelijk invloed op het 
transport.  

6. Aanleg straatwerk: de aanleg van het straatwerk wordt uitgevoerd door Nota Infra 
met eigen of ingehuurd materieel. Hier heeft de organisatie dus invloed op de keuze 
voor materieelstukken en transport hiervan. 

7. Gereed maken voor oplevering: in deze ketenstap wordt de straat opgeleverd voor 
gebruik. Materieelstukken worden getransporteerd en restanten van grondstoffen 
worden afgevoerd naar afvalverwerkers of hergebruikt door Nota Infra. Nota Infra 
heeft hier invloed op schoner transport en minimale transportkilometers naar de 
afvalverwerker. 

Nota Infra heeft besloten zich in deze ketenanalyse te richten op de ketenstappen waarin het 
bedrijf directe invloed heeft op de CO2-uitstoot. Op deze manier kan Nota Infra gericht 
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maatregelen opstellen om CO2 te reduceren. Uit de omschreven ketenstappen 
wordt duidelijk dat Nota Infra invloed kan uitoefenen op de keuzes voor materieel en transport. 
Dit wordt door het bedrijf ingehuurd of zelf uitgevoerd, waarbij keuzes voor schonere varianten 
kunnen worden gemaakt. Daarnaast kan Nota Infra regelmatig de afvalverwerker kiezen 
waarmee samen wordt gewerkt, en vanwege kostenefficiëntie wordt hier gekozen voor de 
verwerker die het dichtst bij het werk is gelegen. Dit resulteert in beperkte transportkilometers 
en daarmee beperkte CO2-uitstoot. Vanwege deze huidige situatie en de gelimiteerde 
mogelijkheden om te kiezen voor alternatieven wordt afvalverwerking niet meegenomen in 
deze analyse. Daarom is het onderwerp van deze ketenanalyse ingehuurd materieel en 
transport bij straatwerken.   

3.2 Ketenpartners 

Nota Infra heeft verschillende ketenpartners die betrokken zijn bij inhuur bij straatwerken. 
Deze worden in onderstaande tabel benoemd. 

KETENPARTNERS 

TYPE PARTNER NAAM PARTNER 
Opdrachtgevers Gemeente Wormer/ Oostzaan, Waterland, Dijk en Waard, 

Den Helder, Den Oever, SudwestFryslan, WestStellingwerf, 
Ooststellingwerf, Smallingerland, DeFryskeMarren, Delfzeil 

Leveranciers NiCW 
Transporteurs De Waard, Sandstra, Brandsma, Wierda, voor de volledige 

lijst, zie het overzicht van de inhuur. 
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4  Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is inzichtelijk 
gemaakt hoeveel CO2 wordt uitgestoten door ingehuurd materieel en transport. Nota Infra 
houdt de draaiuren en transporturen bij in een intern systeem, waardoor dit gemakkelijk elk 
jaar is uit te draaien om voortgang te bepalen.   

4.1 Ingehuurd materieel 

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel liters diesel is verbruikt voor ingehuurd 
materieel van Nota Infra. Dit is berekend door het aantal draaiuren te vermenigvuldigen met 
het gemiddelde verbruik in liters diesel per uur.  

 

Materieel – Verbruikte liters diesel voor Nota Groep 
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2022 

Minikraan 800 kg           56 56 

Minikraan 3,5 ton           1980 1980 

Midikraan 6 ton   7500         7500 

Midikraan 7/8 ton 8000       7000   15000 

Mobiele kraan   12000     7000   19000 

Mobiele kraan 16 ton           38415 38415 

Rupskraan 5 ton           4477,5 4477,5 

Rupskraan 21 ton           720 720 

Shovel L90         7000   7000 

Trekker + grondkar         4000 10875 14875 

Trekker + levellaar           129,375 129,375 

Trekker + waterwagen           342 342 

TOTAAL 8000 19500 0 0 25000 56994,88 109.494,88 
 

Uit deze tabel wordt duidelijk dat het ingehuurde materieel een totaalverbruik van 109.494,88 
liter diesel had in 2022. Verder kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• Nota Infra huurt Brandsma met afstand het vaakst in voor materieel, gevolgd door 
Lolkema. 

• De inhuur van de Tekker + Waterwagen, Tekker + levellaar, en Tekker + klepel 
verbruiken de meeste liters diesel van het ingehuurde materieel.  

In onderstaande tabel is de CO2-uitstoot berekend die vrijkomt bij het ingehuurde materieel. 
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4.2 Ingehuurd transport 

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel liters diesel is verbruikt voor ingehuurd 
transport van Nota Infra. Dit is berekend door het aantal draaiuren te vermenigvuldigen met 
het gemiddelde verbruik in liters diesel per uur.  

 

Transport – Verbruikte liters diesel voor Nota Groep 
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2022 

Auto 6x6 + kraan   1728         1728 

Auto 8x4 + kraan       96000 1920   97920 

Auto trailer met kraan     3200       3200 

BE combi           90 90 

Veegzuigauto   225         225 

TOTAAL 0 1953 3200 96000 1920 90 103163 
 

Uit deze tabel wordt duidelijk dat het ingehuurde transport een totaalverbruik van 103.163 
liters diesel had in 2022. Verder kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• Nota Infra huurt C&S met afstand het vaakst in voor transport, gevolgd door De 
Waard. 

• De Auto 8x4 + kraan en de Auto trailer met kraan verbruiken de meeste liters diesel 
van het ingehuurde transport. 

In onderstaande tabel is de CO2-uitstoot berekend die vrijkomt bij het ingehuurde transport. 

CO2-UITSTOOT TRANSPORT 2022 
KETENONDERDEEL VERBRUIKTE LITERS EMISSIEFACTOR CO2-UITSTOOT 
Ingehuurd transport 103.163 3262 (diesel) 336,5 ton CO2 

4.3 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

Om een overzicht te geven van de totale CO2-uitstoot in de keten wordt onderstaand een tabel 
en een taartdiagram gepresenteerd.   

VERDELING CO2-UITSTOOT 
KETENONDERDEEL CO2-UITSTOOT 
Ingehuurd materieel 357 ton CO2 
Ingehuurd transport 336,5 ton CO2 
TOTAAL 693,5 ton CO2 

Tabel 2: CO2-uitstoot per ketenonderdeel 

CO2-UITSTOOT MATERIEEL 2022 
KETENONDERDEEL VERBRUIKTE LITERS EMISSIEFACTOR CO2-UITSTOOT 
Ingehuurd materieel 109.494,88 3262 (diesel) 357 ton CO2 
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4.4 Overzicht CO2-uitstoot in scope 1 

Zoals vermeld heeft Nota Infra ook eigen materieel en transport dat wordt ingezet. De voorkeur 
gaat in eerste instantie uit naar de inzet van dit eigen materieel. Daarom wordt in deze analyse 
ook bijgehouden wat de CO2-uitstoot van brandstof is in scope 1 van Nota Infra, zodat voor de 
gehele inzet van transport en materieel de CO2-trend kan worden vastgesteld. Hieronder wordt 
de scope 1 uitstoot van Nota Infra in 2021 weergegeven (bron: CO2-footprint & voortgang 
reductie Nota Infra). 

 

  

2021 Heel jaar

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR 
(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT
(ton CO2)

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel 86.520 liter 3.262 282,2                 
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - HVO 7 0 liter 3.252 -                    
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - benzine 0 liter 2.784 -                    
Brandstofverbruik wagenpark - diesel 41.258 liter 3.262 134,6                 
Brandstofverbruik wagenpark - benzine 1.729 liter 2.784 4,8                     
Brandstofverbruik wagenpark - LPG 0 liter 1.798 -                    
AdBlue 366 liter 260 0,1                     

Aspen 825 liter 2.784 2,3                     

Propaan 0 liter 0 -                    

Totaal scope 1 437,6               

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2 AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR 
(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT
(ton CO2)

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 46.739 kWh 556 26,0                   
Elektriciteitsverbruik - groene stroom 0 kWh 0 -                    
Elektriciteitsverbruik - wagens 0 kWh 556 -                    

Totaal scope 2 26,0                 

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR 
(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT
(ton CO2)

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 0 km 195 -                    
Zakelijk vervoer - openbaar vervoer 0 km 15 -                    
Vliegreizen <700 km 0 km 297 -                    
Vliegreizen 700-2500 km 0 km 200 -                    
Vliegreizen >2500 km 0 km 147 -                    

Totaal business travel -                   

463,6               

TABEL M1. OVERZICHT CO2-EMISSIES

TOTALE EMISSIES SCOPE 1, 2 EN BUSINESS TRAVEL
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5 | Verbetermogelijkheden 

Nota Infra heeft verschillende mogelijkheden om CO2 te reduceren in de keten van ingehuurd 
transport en materieel. Hieronder worden maatregelen omschreven die het bedrijf neemt in 
deze keten, evenals de doelstelling op deze keten en methode om voortgang te bepalen.  

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

Nota Infra neemt de volgende maatregelen om CO2 te reduceren: 

1. Nota Infra neemt meestal werken aan waarin de opdrachtgever duurzaamheid als criterium 
opneemt. In ieder geval in die werken vraagt Nota Infra materieel uit aan leveranciers die 
elektrisch zijn of op HVO kunnen draaien. Alleen in gevallen waar dit type materieel niet 
voorradig is wordt conventioneel materieel ingezet.   

2. Nota Infra heeft eigen elektrisch en HVO geschikt materieel en voertuigen die kunnen 
worden ingezet in plaats van de inhuur van brandstof materieel en voertuigen van 
ketenpartners. Hier wordt vaker voor gekozen. Concreet betekent dit dat Nota Infra eerst 
beoordeeld of de werken met eigen, duurzamer materieel/voertuigen kan worden 
uitgevoerd. Indien Nota Infra dit niet zelf beschikbaar heeft wordt gekeken naar inhuur. De 
komende jaren wordt er meer geïnvesteerd in eigen materieelstukken voor Nota Infra en 
dus zal inhuur minder vaak nodig zijn.  

3. Nota Infra gaat met de ketenpartners waarbij de meeste liters diesel worden verbruikt 
(Brandsma, Lolkema en C&S) en nieuwe ketenpartners in gesprek om samen te werken 
aan CO2-reductie.  

5.2 Doelstelling voor CO2-reductie in de keten 

Bovenstaande maatregelen leveren de volgende CO2-reductie op vanaf 2022 tot en met 2026: 

1. Gemeente Súdwest Fryslân en gemeente Weststellingwerf zijn de grootste opdrachtgevers 
van Nota Infra. Zij hebben echter nog geen uitgesproken ambities wat betreft het 
emissieloos uitvoeren van werkzaamheden binnen de gemeenten. Deze trend is wel al 
ingezet door andere gemeenten, zoals gemeente Amsterdam. Nota Infra zet met het maken 
van deze ketenanalyse de eerste stap richting anticipatie op de toekomst. Hier valt echter 
nog geen percentage reductie aan te hangen. 

2. Nota Infra beschikt over een uitgebreid assortiment aan elektrisch materieel en voegt hier 
herhaaldelijk nieuwe materieelstukken aan toe. Hiermee kunnen werkzaamheden zelf 
worden uitgevoerd in plaats van dat materieel moet worden ingehuurd wat draait op fossiele 
brandstoffen. Daarnaast kan Nota Infra sturen op het toepassen van HVO10 op projecten. 
De CO2-reductie voor deze maatregel wordt geschat op 7% (gebaseerd op de CO2-reductie 
bij toepassing van HVO10). 

3. Nota Infra heeft geen directe invloed op de CO2-uitstoot van ketenpartners en daarom wordt 
de CO2-reductie voor deze maatregel op 0% geschat.  

De doelstelling van deze ketenanalyse is gerelateerd aan omzet en is als volgt: 

SCOPE 3 DOELSTELLING NOTA INFRA 

Nota Infra wil in 2026 ten opzichte van 2022 7% minder CO2 uitstoten in de keten van 
inhuur bij straatwerken. 
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5.3 Voortgang bepalen 

De komende jaren wordt, net zoals voor deze ketenanalyse, de uren en verbruiken van 
ingehuurd materieel en transport opgevraagd bij leveranciers. Op deze manier wordt 
bijgehouden wat deze verbruiken zijn en hoe zich dit over de jaren heen ontwikkeld. Daarnaast 
stelt Nota Infra halfjaarlijks de eigen CO2-footprint op voor scope 1 en 2, waaruit moet blijken 
dat schoner eigen materieel en transport vaker wordt ingezet dan vervuilend ingehuurd 
materieel en transport. Bij elkaar opgeteld moet de CO2-uitstoot in scope 1, 2 en 3 voor 
materieel en transport in de keten straatwerken daarmee dalen in de komende jaren.    

5.4 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Deze ketenanalyse is gebaseerd op schattingen die op een zo precies mogelijke manier zijn 
uitgevoerd door Nota Infra. Hier zitten daardoor onzekerheden in. De eerste stappen zijn gezet 
om leveranciers te benaderen voor het daadwerkelijke verbruik, en komend jaar zal hierop 
worden gefocust. Het doel is om in de volgende rapportage de daadwerkelijke dieselverbruiken 
voor ingehuurd materieel en transport te kunnen rapporteren. Nota Infra streeft ernaar om 
halfjaarlijks inzicht te krijgen in de keten door deze informatie bij de betreffende leveranciers 
op te vragen. 
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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 

www.co2emissiefactoren.nl CO2-emissiefactoren 
Tabel 3: Referentielijst 

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 
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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 Jauke Cohen. De ketenanalyse is daarnaast volgens het 
vier-ogen principe gecontroleerd door Donna Cross. Donna is verder niet betrokken geweest 
bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Nota Infra, wat zijn onafhankelijkheid ten 
opzichte van het opstellen van de ketenanalyse waarborgt. Bij deze beoordeling is vastgesteld 
dat de gebruikte scope, brongegevens en berekeningen juist zijn weergegeven in het huidige 
rapport. Er zijn geen afwijkingen vastgesteld wat betreft volledigheid, onafhankelijkheid en 
deskundigheid van de analyse. 

Voor akkoord getekend: 

 

 

 

 

 

 

 

Jauke Cohen 

Adviseur 

 

 

 

 

 

 

 

Donna Cross 

Adviseur 
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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 Nota Infra. 

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