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1 | Inleiding 

De CO2-Prestatieladder vraagt van organisaties om inzicht te hebben in zijn CO2-uitstoot. 

Vervolgens is het doel om deze CO2-uitstoot op zowel de korte als lange termijn te 

verlagen. Om zich een ambitieuze doelstelling te kunnen stellen is eerst bekeken welke 

maatregelen er genomen kunnen worden. Dit plan van aanpak heeft geleid tot een 

reductiedoelstelling tot en met 2021. 

In dit document worden de reductiedoelstellingen, de energiebeoordeling en emissie-

inventaris rapport van J. van Bodegom & Zn B.V. beschreven. Tevens wordt in dit 

document jaarlijks de voortgang in de CO2-reductie beschreven. 

 

In hoofdstuk 4 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven. De 

energiebeoordeling is een diepgaande analyse van de grootste energiestromen binnen de 

organisatie. Door middel van dit verkregen inzicht kunnen er gerichte maatregelen 

worden genomen om het verbruik van deze energiestromen te reduceren. Daarnaast 

worden er aanbevelingen opgenomen voor het komende jaar om de versnelling van de 

CO2-reductie te bevorderen. 

In hoofdstuk 5 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Naast de doelstellingen 

voor scope 1 en 2, wordt er voorafgaand een vergelijking met sectorgenoten uitgevoerd. 

Dit houdt in dat er is bekeken welke doelstellingen en maatregelen andere 

gecertificeerde overheden hebben om te kunnen bepalen of de doelstelling van de 

organisatie voldoende ambitieus is.   

In het laatste hoofdstuk wordt de voortgang van de organisatie in het behalen van haar 

doelstellingen behandeld. Dit zal in zijn geheel worden gedaan, alsmede per 

subdoelstelling. 

Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. 

De voortgang in (sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld. 

1.1 Leeswijzer 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO2-Prestatieladder. Per 

hoofdstuk wordt een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer. 

Hoofdstuk in dit document Eis in de CO2-

Prestatieladder 

Hoofdstuk 2: Beschrijving van de organisatie  3.A.1 

Hoofdstuk 3: Emissie-inventaris rapport 3.A.1 

Hoofdstuk 4: Energiebeoordeling 2.A.3 

Hoofdstuk 5: Doelstellingen 3.B.1 

Hoofdstuk 6: Voortgang 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 en 4.B.2 
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2 | Beschrijving van de organisatie 
 
Sinds de oprichting van het bedrijf in 1962 zijn wij uitgegroeid naar een onderneming met 23 
werknemers die voornamelijk gespecialiseerd is in cultuurtechniek, grond, weg- en 
waterbouw. Het denken in mogelijkheden en oplossingen en de krachtige samenwerking 
tussen de verschillende disciplines, heeft ertoe geleid dat van J. van Bodegom B.V. heeft 
kunnen uitgroeien tot een specialist in haar vakgebied. Onder diensten van het bedrijf vallen 
o.a. berm- en slootonderhoud, GWW, gladheidsbestrijding, groenvoorzieningen en 
verkeersmaatregelen. Het bedrijf bestaat uit een dynamisch team van kundige mensen en is 
gevestigd in Wieringerwerf. 
 
Speerpunt van de bedrijfsfilosofie is het aanbieden van een totale dienstverlening als het om 
onderhoudswerkzaamheden aan droge,- en natte infrastructuur gaat. 
Ook het verantwoord omgaan met het milieu is een belangrijk aspect. Om de efficiëntie, 
milieuvriendelijkheid en duurzaamheid te verhogen is de laatste jaren flink geïnvesteerd 
waardoor we beschikken over een groot, divers en modern machinepark, en daarbij ook 
voldoen aan de hoogste milieunormeringen en emissie-eisen. 
En…. als je dagelijks in de natuur werkt, ga je verantwoord om met alles wat groeit en bloeit. 
Het bedrijf volgt dan ook met veel inzet de Flora,- en Faunawet. 
 
Een breed scala aan opdrachtgevers behoort al jarenlang tot onze klantenkring; tot onze 
opdrachtgevers behoren o.a. Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, 
defensie, Staatsbosbeheer, collega aannemers, agrariërs en particulieren. 

2.1 Beleidsverklaring 

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie. J. van Bodegom & Zn. 
B.V. wil daarom haar certificatie op niveau-5 van de CO2-prestatieladder behouden. 
Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van 
milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid. 
 
Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk onveranderd worden uitgerust met gunstigere 
motoren. Hiermee zal de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. J. van 
Bodegom & Zn. B.V. wil een goede thuisbasis blijvend bieden voor haar personeel. Voor ons 
enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hecht 
bedrijf. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar 
tevredenheid voor onze klanten uitvoeren. 
 
Een aspect dat ons bedrijf, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving 
zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp 
van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze 
opdrachtgevers proberen we ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met 
minder CO2-uitstoot. 
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2.2 Statement bedrijfsgrootte 

De totale CO2-uitstoot van J. van Bodegom & Zn B.V. in het jaar 2019 bedraagt 816,6 ton 
CO2. Hiervan komt 801,6 ton voor rekening van projecten en 15 ton door gebruik van 
kantoren en bedrijfsruimten. J. van Bodegom & Zn B.V. valt daarmee qua CO2-uitstoot in de 
categorie klein bedrijf.  
 Diensten12 Werken/ leveringen 

Klein bedrijf Totale CO2-uitstoot bedraagt 

maximaal (≤) 500 ton per 

jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren 

en bedrijfsruimten bedraagt maximaal 

(≤) 500 ton per jaar, en de totale 

CO2-uitstoot van alle bouwplaatsen en 

productielocaties bedraagt maximaal 

(≤) 2.000 ton per jaar. 

Middelgroot bedrijf Totale CO2-uitstoot bedraagt 

maximaal (≤) 2.500 ton per 

jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren 

en bedrijfsruimten bedraagt maximaal 

(≤) 2.500 ton per jaar, en de totale 

CO2-uitstoot van alle bouwplaatsen en 

productielocaties bedraagt maximaal 

(≤) 10.000 ton per jaar. 

Groot bedrijf Totale CO2-uitstoot bedraagt 

meer dan (>) 2.500 ton per 

jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren 

en bedrijfsruimten bedraagt meer dan 

(>) 2.500 ton per jaar, en de totale 

CO2-uitstoot van alle bouwplaatsen en 

productielocaties bedraagt meer dan 

(>) 10.000 ton per jaar. 
Tabel 1 | Indeling in klein, middelgroot of groot bedrijf volgens Handboek CO2-Prestatieladder 3.0. 
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3 | Emissie-inventaris rapport 

3.1 Verantwoordelijke 

Voor het beheren van de CO2-Prestatieladder is Jan van Bodegom de interne 

verantwoordelijke. Hij draagt verantwoordelijkheid voor het uitzetten van taken, 

toewijzen van verantwoordelijkheden en het rapportage. Voor het opstellen van alle 

bijbehorende documentatie voor het behouden van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder 

wordt de organisatie ondersteund door het adviesbureau De Duurzame Adviseurs. 

3.2 Basisjaar en rapportage 

Dit rapport betreft het jaar 2019. Het jaar 2016 dient daarbij als referentiejaar voor de 

CO2-reductiedoelstellingen en het monitoren van de CO2-uitstoot.  

3.3 Afbakening 

Meer informatie over de Organizational Boundary van de organisatie is terug te vinden in 

het document ‘Bepaling Organizational Boundary’. 

3.4 Directe- en indirecte GHG-emissies 

In dit hoofdstuk worden de berekende Green House Gas emissies (afgekort GHG-

emissies) toegelicht. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende 

scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde 

‘inventaris aan broeikasgassen’ van de organisatie die kan worden gekwantificeerd en 

gemanaged. Oftewel de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. In de volgende 

paragraaf wordt de CO2-footprint van 2019 weergegeven. 

3.4.1 Berekende GHG-emissies 

De directe- en indirecte GHG-emissies van J. van Bodegom & Zn B.V. bedroeg in 2019 

816,6 ton CO2. Hiervan werd 808,7 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies 

(scope 1) en 7,9 ton CO2 door indirecte GHG-emissies (scope 2). 

 

Tabel 2 | CO2-uitstoot 2019 (in tonnen CO2) 
 

Scope 1 omvang eenheid emissiefactor ton CO2

Gasverbruik       3.843,00 m3                 1.844                        7,1 

Diesel       3.233,65 liters                 3.230                       10,4 

Benzine         336,45 liters                 2.740                        0,9 

LPG         378,19 liters                 1.806                        0,7 

Heftruckgas         437,00 liters                 1.806                        0,8 

Eco2Fuel+20    278.770,00 liters                 2.653                     739,6 

Eco2Fuel+30       1.857,00 liters                 2.365                        4,4 

Eco2Fuel+100     58.069,00 liters                    345                       20,0 

Aspen       7.095,00 liters                 2.740                       19,4 

Propaan       3.095,00 liters                 1.725                        5,3 

Totaal scope 1 808,7                       

Scope 2 omvang eenheid emissiefactor ton CO2

Grijze stroom     14.145,00 kWh                    556                        7,9 

Groene stroom -   19.975,00 kWh 0                         -   

Totaal scope 2 7,9                           

Totaal scope 1 en 2 816,57
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3.4.2 Scope 3 

Scope 3 emissies van het bedrijf zijn bepaald aan de hand van een kwantitatieve scope 3 
analyse. Daaruit zijn over 2019 de volgende emissies berekend: 

1. Aangekochte diensten    616 ton CO2 

2. Aangekochte goederen     127 ton CO2 

3. Woon-werkverkeer     48 ton CO2 

4. Upstream transport en distributie   32 ton CO2 

5. Productieafval      27 ton CO2 

Totaal is er 850 ton CO2 uitgestoten in scope 3. 

3.4.3 Verbranding biomassa 

In het jaar van deze rapportage vond geen verbranding van biomassa plaats bij J. van 

Bodegom & Zn B.V..  

3.4.4 GHG-verwijderingen 

Er heeft in het jaar van deze rapportage geen broeikasgasverwijdering of compensatie 

plaatsgevonden bij J. van Bodegom & Zn B.V.. 

3.4.5 Uitzonderingen 

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG-Protocol. 

3.4.6 Invloedrijke personen 

Binnen de organisatie zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate 

invloed op de CO2 footprint hebben, dat gedragsverandering van deze individuele 

persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint. 

3.4.7 Toekomst 

De emissies in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor de eerste helft van het jaar 

2019. In het plan van aanpak van de organisatie, waarin alle reductiemaatregelen zijn 

opgenomen, wordt beschreven welke maatregelen er in de komende jaren worden 

uitgevoerd. Deze zullen er samen voor zorgen dat de organisatie 38% CO2 in scope 1 en 

2% CO2 in scope 2 zal reduceren in 2021 ten opzichte van 2016. 

3.4.8 Significante veranderingen 

2019 is financieel een moeilijker jaar geweest, waardoor investeren in relatief kostbare 

CO2 reducerende maatregelen tijdelijk is teruggeschroefd om de financiële gezondheid 

van het bedrijf te waarborgen. Naar verwachting was dit een tijdelijke verandering in 

omstandigheden. 

3.5 Kwantificeringsmethoden 

Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van een Excelmodel 

waarbij alle energieverbruiken worden omgerekend naar CO2-emissies. Hierbij worden de 

emissiefactoren van de website www.co2emissiefactoren.nl gehanteerd. In hoofdstuk 

2.3.4 van het CO2-Managementplan van de organisatie wordt beschreven waar de 

brongegevens per energiestroom vandaan komen. 

3.6 CO2-Emissiefactoren 

Voor de inventarisatie van de CO2-uitstoot van J. van Bodegom & Zn B.V. over het jaar 

2019 zijn de emissiefactoren uit de CO2-Prestatieladder 3.0 gehanteerd. Omdat het gaat 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren 

zeer geschikt voor het omrekenen van de data van de broeikasgas activiteiten naar de 

daarmee gepaard gaande CO2-emissies. 

De emissiefactoren van de organisatie zullen te allen tijde meegaan met wijzigingen in de 

emissiefactoren van de CO2-Prestatieladder 3.0. Voor de berekening van de CO2-footprint 

van 2019 zijn emissiefactoren gebruikt volgens januari 2020. 

Er zijn geen “Removal factors” van toepassing. 

3.7 Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de 

werkelijke waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2-

footprint zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de 

onzekerheidsmarge zeer gering. Er zijn nog wel enkele onzekerheden. Deze worden 

onderstaand omschreven: 

1. Gas en elektra wordt aan de hand van meterstanden bepaald. Indien de 

meterstanden niet op 01-01 of 01-07 worden uitgelezen ontstaan minimale 

verschillen. 

2. Aan het einde van het boekjaar bevindt zich altijd een restant brandstof in de 

tanken van het materieel, wagenpark en de tank op de werf. Dit kan per jaar 

verschillen, maar wordt verder niet meegenomen in de berekening. 

3. Er is ook gasverbruik tbv de privé woning, dit valt onder de totale gasrekening en 

er is geen aparte bemetering voor de woning. Voor 2019 is dit gasverbruik 

meegenomen in de bedrijfsfootprint omdat de BV de rekening betaalt. 

4. Een deel van de opgewekte zonnestroom wordt direct op eigen locatie verbruikt. Er 

is geen inzicht in deze hoeveelheid. Dit heeft geen invloed op de footprint. 

5. Een groot deel van de scope 3 analyses is uitgevoerd aan de hand van de 

crediteurenlijst. Met behulp van de conversiefactoren van DEFRA zijn deze 

omgezet in schattingen van uitstoot per uitgegeven euro. Dit biedt ruimte voor 

interpretatieverschillen en geeft geen echte weergave van de uitstoot, maar 

slechts een benadering. 

6. De afvalgegevens zijn omgerekend naar uitstoot op basis van een kengetal per €. 

Dit geeft geeft geen echte weergave van de uitstoot, maar slechts een benadering  

7. De Woon-Werk gegevens zijn berekend op basis van de afstand van het 

woonadres tot de bedrijfslocatie, hier is geen afwijkende afstand voor directe 

reizen naar de projectlocaties meegenomen en er is uitgegaan van het gemiddelde 

standaard aantal werkdagen. 

 

3.8 Uitsluitingen 

In Handboek 3.0 is de rapportage van de CO2-emissie-inventaris over alle 

broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus niet vereist 

overige gassen, niet zijnde CO2 (CH4, N2O, HFC’s, PFC’s en SF6) die vrijkomen bij 

operaties van de organisatie, mee te nemen in de emissie-inventaris. Dit geldt ook voor 

koudemiddelen (refrigerants). Lasgassen en smeermiddelen worden ook buiten 

beschouwing gelaten; lasgassen vanwege het zeer beperkte gebruik op jaarbasis en oliën 

omdat er geen verbranding plaatsvindt. 

3.9 Verificatie 

De organisatie heeft ervoor gekozen om de emissie-inventaris niet apart te laten 

verifiëren door een extern bureau. De emissie-inventaris zal tijdens de externe audit 

middels een steekproef geverifieerd worden.  
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3.10 Rapportage volgens ISO 14064-1  

Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 7. In Tabel 2 is een 

kruistabel gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064-1 en de hoofdstukken in het 

rapport. 

 

Tabel 3 | Kruistabel ISO 14064-1 

 
  

ISO 

14064-1 

§ 7.3 

GHG-

report 

content 

Beschrijving Hoofdstuk rapport 

 A Reporting organization 2 

 B Person responsible 3.1 

 C Reporting period 3.2 

4.1 D Organizational boundaries 3.3 

4.2.2 E Direct GHG emissions 3.4 

4.2.2 F Combustion of biomass 3.4 

4.2.2 G GHG removals 3.4 

4.3.1 H Exclusion of sources or sinks 3.4 

4.2.3 I Indirect GHG emissions 3.4 

5.3.1 J Base year 3.2 

5.3.2 K Changes or recalculations  3.4 

4.3.3 L Methodologies 3.5 

4.3.3 M Changes to methodologies 3.6 

4.3.5 N Emission or removal factors used 3.6 

5.4 O Uncertainties 3.7 

 P Statement in accordance with ISO 

14064-1 

3.10 

 Q Verification 3.9 
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4 | Energiebeoordeling  

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken 

van de voorliggende jaren van J. van Bodegom & Zn B.V. in kaart te brengen. Middels de 

energiebeoordeling wordt inzicht verkregen in de grootste energieverbruikers binnen de 

organisatie. De CO2-Prestatieladder vereist dat er inzicht wordt verkregen in de 80% 

grootste verbruikers. Hierdoor kunnen de belangrijkste processen, gebouwen en/of 

activiteiten die bijdragen aan CO2-uitstoot effectief aangepakt worden. De uitgebreide 

analyse is uitgevoerd in Excel en is op te vragen bij de CO2-verantwoordelijke. Deze 

energiebeoordeling is uitgevoerd over het jaar 2019.  

4.1 Identificatie grootste verbruikers 

De 80% grootste emissiestromen in 2019 is brandstofverbruik met 98%. Procentueel is 

de CO2 uitstoot en de verbruiken in liters als volgt verdeeld:  

 

Diesel
1%

Benzine
0%

LPG
0%

Heftruckgas
0%

Eco2Fuel+20
93%

Eco2Fuel+30
1%

Eco2Fuel+100
3%

Aspen
2%

Verdeling CO2-emissies brandstoffen 2019
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Opvallend is de zichtbaarheid van de impact van het gebruik van ECO2Fuel +100. Deze 

brandstof beslaat 17% van het totale brandstofverbruik in liters en zorgt voor slechts 2% 

van de totale CO2 uitstoot veroorzaakt door brandstoffen. 

Verreweg het grootste deel (97%) van de uitstoot wordt veroorzaakt door het materieel 

dat ingezet wordt op de werken (tractoren, maaimachines, kranen, vrachtwagens, etc). 

Het wagenpark en kleinmaterieel zoals handmaaiers en onkruidbranders zorgt voor de 

overige 3% van de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen.  

Externe factoren die van invloed zijn, zijn de weersomstandigheden en de aard van het 

werk. Dit kan zeer bepalend zijn voor de totale verbruiken. 

In deze energiebeoordeling wordt het dieselverbruik van het materieel verder 

geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyse zullen leiden tot concrete maatregelen 

om de CO2-emissies van deze twee stromen te reduceren. 

4.2 Analyse grootverbruiker 1: Materieel 

Zoals eerder genoemd wordt 97% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het 

brandstofverbruik van het groot materieel (diesel). 

 

• 91% Eco2Fuel +20 

• 2% Eco2Fuel +100 

• 2% Aspen 

• 1% Diesel 

 

Er wordt behalve het toepassen van ECO2Fuel in diverse mengverhoudingen ook 

voortdurend geïnvesteerd in het verduurzamen van het materieel.   

Omschrijving Soort Brandstof Bouwjaar Aanschaf 

Ford Transit 3-VNP-99 '11 Auto diesel 2011 24-05-11 

Diesel
1%

Benzine
0%

LPG
0% Heftruckgas

0%

Eco2Fuel+20
80%

Eco2Fuel+30
0%

Eco2Fuel+100
17%

Aspen
2%

Verdeling verbruik brandstoffen 2019
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Ford Transit 4-VNP-00 '11 Auto diesel 2011 24-05-11 

Ford Transit 4-VNP-01 '11 Auto diesel 2011 24-05-11 

Ford Transit 4-VNP-02 '11 Auto diesel 2011 24-05-11 

Peugeot 807 MPV 13-RJH-1 '11 Auto diesel 2011 24-05-11 

Ford Transit 350 VX-097-K Auto diesel 2016 27-06-16 

Ford Transit 350 dc  VX-098-K Auto diesel 2016 27-06-16 

Audi Q5 K-863-FR Auto diesel 2020 17-12-20 

Iveco 35 C15 kenteken 68-BP-
KJ  Bedrijfsbus diesel 2004 14-07-04 

Ford Transit 7-VNT-40 '11 Bedrijfsbus diesel 2011 24-05-11 

Ford Transit connect VF-020-D Bedrijfsbus diesel 2013 20-08-13 

Ford Transit connect VF-022-D Bedrijfsbus diesel 2013 20-08-13 

Ford Transit connect VF-021-D Bedrijfsbus diesel 2013 20-08-13 

Ford Transit Connect VX-100-K Bedrijfsbus diesel 2016 27-06-16 

Ford Transit Connect VX-101-K Bedrijfsbus diesel 2016 27-06-16 

Ford Transit Connect VX-102-K Bedrijfsbus diesel 2016 27-06-16 

Ford Transit Connect VX-103-K Bedrijfsbus diesel 2016 27-06-16 

Komatsu heftruck '99 Heftruck diesel 1999 09-06-00 

Mitsubishi FG30N heftruck Heftruck gas 2016 01-07-16 

Volvo Minikraan + tracks Kraan diesel 2008 01-07-10 

Doosan DX140W3 MIA Kraan diesel 2014 18-07-14 

Doosan DX63-3 Kraan diesel 2014 03-10-14 

Mecalac hydr. 
Rupsgraafmachine 8MCR Kraan diesel 2016 06-07-16 

Doosan graafmachine DX160W Kraan diesel 2020 12-10-20 

Conver maaiboot incl. trailer Maaiboot diesel 2017 13-09-17 

Maaiboot Conver gebr. Maaiboot diesel 2010 15-09-18 

JVS maaiboot + trailer Maaiboot diesel 2018 06-12-18 

Honda Pan American MS-52-KR Motor benzine 1994 02-11-15 

New Holland  M100 Tractor diesel 1996 29-10-96 

Trekker MF 6470/4 Dyna 6 Tractor diesel 2011 06-07-11 

Trekker MF 7480 Tractor diesel 2011 06-08-11 

MF7480 nieuw Tractor diesel 2013 25-04-13 

MF7480 demo Tractor diesel 2012 25-04-13 

MF 6615 dyna-6 MIA Tractor diesel 2014 25-02-14 

MF6460 dyna-6 Tractor diesel 2014 25-02-14 

MF6480/4 2x Tractor diesel 2014 08-04-14 

MF6616 Tractor diesel 2014 07-10-14 

McCormick X7.660 trekker nw 
MIA Tractor diesel 2015 24-04-15 

MF7616 Dyna-VT   Tractor diesel 2015 01-06-15 

MF6614 Dyna 6 MIA Tractor diesel 2015 01-06-15 

MF7615 Dyna 6 Tractor diesel 2015 01-06-15 

MF7616 Vario met voorlader Tractor diesel 2015 05-06-15 

Reform Metrac H8X maaitractor 
nw Tractor diesel 2015 12-10-15 
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Gebr. New Holland FX375 

Hakselaar Tractor diesel 1998 22-09-16 

MF7718 Dyna 6 3x wordt 1x in 
2020 Tractor diesel 2016 30-12-16 

MF7718 Dyna VT Tractor diesel 2016 30-12-16 

MF7495 met herder uit op.lease Tractor diesel 2009 21-06-17 

Fendt 718 2x Tractor diesel 2018 29-03-18 

MF6715 Dyna VT 2x Tractor diesel 2018 29-03-18 

MF7718 2x Tractor diesel 2019 01-01-20 

Gebr. DAF vrachtwagen 
XF105,410 Vrachtwagen diesel 2008 12-02-16 

 

 

In 2020 is er van het volgende afscheid genomen. 

Omschrijving Soort Brandstof Bouwjaar Aanschaf 

Caterpillar M315 Mobiel kraan 
'01 Kraan diesel 2001 24-03-03 

Ford Transit 37-VJB-7 Auto diesel 2012 31-05-12 

Hyundai IX35 21-SKL-6 Auto diesel 2013 01-03-13 

Volvo V40 D2 HN-648-N Auto diesel 2015 29-12-15 

 

Een verbeterpunt is een stap in de verduurzaming van het wagenpark, aangezien er een 

aantal zijn uit 2011. Auto’s die puur voor personenvervoer zijn kunnen vervangen 

worden door elektrische auto’s. Er lijkt ook een mogelijkheid te ontstaan om 

bedrijfsbusjes te vervangen door een elektrische variant. Op het gebied van materieel 

kan er een kleine slag geslagen worden door afscheid te nemen van verouderd materieel. 

Echter hangt dit samen met de economische afschrijving en is het de vraag of over de 

hele keten gezien duurzamer is om een machine te vervangen dan om hem zo lang 

mogelijk in te zetten. 

 

Van het klein materieel is ook een analyse gemaakt. Echter is het aandeel in de footprint 

zeer klein ten opzichte van de uitstoot door het materieel en wagenpark. Het geeft wel 

inzicht om ook op kleinere schaal verbeteringen door te kunnen voeren. 

 

4.2.1 Energiebeoordeling projecten met gunningvoordeel 

Voor de projecten met gunningvoordeel is bovenstaande energiebeoordeling ook van 

toepassing, aangezien op deze projecten divers materieel wordt ingezet. De aard van de 

werkzaamheden op de actieve projecten met gunningvoordeel is gelijk aan de 

werkzaamheden die bedrijfsbreed worden uitgevoerd. 

4.3 Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie 

Het machinepark van J.van Bodegom & Zn. breidt zich gestaag uit. Bij de aanschaf van 

nieuwe machines speelt het verbruik per uur een grote rol. Dat is ook een reden waarom 

er wordt ingezet op het zuiniger tunen van het machinepark. Zelfs de nieuwste machines 

kunnen met een slimme aanpak nog zuiniger gemaakt worden. Mede omdat J. van 

Bodegom zich heeft gecommiteerd aan het steeds verder structureel inzetten van 

HVO100 brandstoffen. De kosten van deze brandstof liggen aanzienlijk hoger dan 

gewone diesel en het verlagen van het verbruik levert dus direct financieel voordeel op.  

In de afgelopen jaren is er voor steeds meer materieel getest of het toepassen van 

HVO100 technisch mogelijk is. De laatste actie is het testen van de maaiboten geweest 

zodat ook op het water de uitstoot door brandstofverbruik drastisch verlaagd kan 

worden. 



 

15 CO2-Reductieplan 

 

De effecten van het inzetten van nieuw en zuiniger materieel zijn niet zo goed zichtbaar 

in de footprint omdat ze nauwelijks opwegen tegen het effect van de inzet van HVO100 

brandstof versus gewone diesel.  

4.4 Voorgaande energiebeoordelingen 

De afgelopen jaren zijn energie-audits uitgevoerd over het brandstof- en gasverbruik van 

J. van Bodegom & Zn B.V.. Daaruit zijn de volgende conclusies en verbeterpunten naar 

voren gekomen en opgepakt. 

2017/2018 

✓ De kwaliteit van de meetgegevens verder verbeteren. 

✓ Actief deelnemen in diverse participaties om duurzaamheid na te blijven streven 

en ontwikkelingen te blijven volgen. 

✓ Bij aanschaf van nieuw materieel, kantoor- en werkplaatsinventaris het brandstof-

energieverbruik mede bepalend laten zijn voor de keuze. 

✓ Het vergroten van de energiebewustheid van de medewerkers door betere 

informatieverstrekking en toolboxmeetings. 

✓ Periodiek de bandspanning controleren en het blijvend stimuleren van carpoolen 

✓ Het toepassen van alternatieve brandstoffen en/of vormen van energie in de 

bedrijfsvoering zoals Eco2Fuel en Ssynfuel 

✓ Verbetering in inzicht 

 

2019 

✓ Conclusie 1: inzicht kan verbeterd worden. 

✓ Verbeterpunt 1: Analyse van verbruik per machine + structurele monitoring 

✓ Status: nieuwere machines hebben ingebouwde monitoring. Verantwoordelijke 

aangesteld tbv bijhouden gegevens en overleg met management en 

chauffeurs. 

✓ Verbeterpunt 2: Kilometerstanden kunnen beter worden ingevuld door personeel 

✓ Status: Verbeterpunt blijft actief. 

✓ Conclusie 2: Er is nog reductiepotentieel. 

✓ Training Het Nieuwe Rijden (dit is in 2018 niet gebeurd) 

✓ Status: 50% van het personeel heeft cursus gevolgd, overige deel is ingepland 

voor 2021 

✓ Verbeterpunt 3: Plafond voor CO2-uitstoot in lease-/aankoopbeleid opnemen. 

✓ Status: Nieuwe auto’s inkopen gebeurt zelden, beleid lijkt daarom overbodig. 

Zuinigheid wordt altijd al meegenomen ivm kostenbeperking in gebruiksfase. 

✓ Verbeterpunt 4: Energiebewustheid meer stimuleren onder medewerkers 

✓ Status; via diverse toolboxen wordt hier aandacht aan besteed, punt blijft wel 

actief om de kennis en bewustzijn actueel te houden 

✓ Verbeterpunt 5: Verder terugdringen verbruik conventionele diesel en 

mengvormen van Diesel door verdere overstap op Ssynfuel. 

✓ Status: Dit blijkt sterk afhankelijk van omzet en winst en is qua financiële 

gezondheid niet altijd vol te houden. 

✓ Verbeterpunt 6: Controleren bandenspanning en stimuleren carpoolen 

✓ Status: het is inmiddels de gewoonte om minstens maandelijks de spanning te 

controleren. 

✓ Verbeterpunt 7: Verkennen of er meer materieel (de boten) op Ssynfuel kunnen 

draaien 

✓ Status: Één boot vaart inmiddels op Ssynfuel, de andere wordt getest. 

✓ Verbeterpunt 8: Het zuiniger tunen van alle nieuwe machines. 

✓ Status: Dit wordt continu gedaan, is inmiddels de standaard geworden. 

De status update in bovenstaande overzicht is per oktober 2020 ingevuld. 
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4.5 Conclusies en aanbevelingen 

Gebaseerd op de bovenstaande analyses worden hieronder een aantal maatregelen 

benoemd die ervoor kunnen zorgen dat het gas-, elektra- en brandstofverbruik de 

komende jaren afnemen. 

 

Brandstofverbruik 

• Oud materieel met hoge uitstoot vervangen 

• Verouderde auto’s en bedrijfsbusjes met hoge uitstoot vervangen 

• Halfjaarlijks bijhouden van de kilometerstanden van alle voertuigen om beter 

inzicht te verkrijgen. 

• Halfjaarlijks bijhouden van de draaiuren van al het materieel en de verbruiken om 

beter inzicht te verkrijgen. 

• Verdiepen inzicht in uitstoot gegevens van materieel en wagenpark 

(fabrieksopgave versus realiteit) 

• Verder toepassen van HVO.  

• Onderzoek naar toepassing waterstof voor materieel. 

• Bewustwording bij medewerkers creëren, middels: 

o Terugkoppelen van het verbruik. 

o Presenteren en toelichten halfjaarlijkse emissie inventarisatie en 

voortgang. 

o Rijgedrag tips geven aan medewerkers buitendienst middels een toolbox. 

• Inkoopbeleid opstellen voor het wagenpark, waarin het volgende wordt 

opgenomen: 

o Bij vervanging kiezen voor elektrisch indien geschikt. 

o Indien elektrisch niet mogelijk is, minimaal EURO 6 motor en/of maximale 

CO2-uitstoot per gereden kilometer. 
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5 | Doelstellingen 

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van de organisatie voor de komende jaren 

gepresenteerd. In dit hoofdstuk zijn de volgende onderwerpen terug te vinden: 

• Ambitiebepaling naar aanleiding van sectorvergelijking 

• Ambitiebepaling naar aanleiding van de maatregelenlijst SKAO 

• Hoofddoelstelling scope 1 en 2 emissies 

• Doelstelling scope 1 emissies 

• Doelstelling scope 2 emissies 

• Doelstelling alternatieve brandstoffen 

• Doelstelling reduceren energieverbruik 

Halfjaarlijks wordt door de organisatie gemonitord of er voldoende voortgang plaatsvindt 

in de beoogde CO2-reductie. 

5.1 Vergelijking met sectorgenoten 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die 

zowel ambitieus als realistisch zijn. Daarom is voor het opstellen van de doelstelling 

onderzocht welke maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren. De organisatie 

schat zichzelf op het gebied van CO2-reductie in als voorloper vergeleken met 

sectorgenoten. Dit op grond van het grootschalig toepassen van ECO2Fuel in combinatie 

met het verduurzamen van het materieel en het actief werken aan innovaties op het 

gebied van CO2-reductie in de afvalketen. 

Om te kunnen bepalen hoe ambitieus de doelstellingen en maatregelen zijn van de 

organisatie is er gekeken naar sectorgenoten. Zie hieronder een korte samenvatting van 

de doelstellingen en maatregelen die zij zichzelf stellen: 

• Sectorgenoot 1 | Theo Klever B.V. N5  

Zij hebben zich als doel gesteld om in 2024 - ten opzichte van 2019 - 5 % minder 

CO2 uit te stoten in scope 1 en 5% energieverbruik te reduceren in scope 2. 

Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen: 

o Zonnepanelen plaatsen 

o Elektrificeren wagenpark 

o Cursus ‘Het nieuwe Rijden’ 

 

• Sectorgenoot 2 | KZ Aanneming en Groenvoorziening N5 

Zij hebben zich als doel gesteld om 6% CO2 op scope 1 en 2 te reduceren in 2023 

t.o.v. 2018. Daarnaast hebben ze de doelstelling gesteld om in 2023 t.o.v. 2018 

4% minder CO2 uit te stoten in scope 3. Om deze doelstelling te realiseren 

hebben zij de volgende maatregelen genomen: 

o Instructie Het Nieuwe Rijden 

o Verscherpen inkoopbeleid 

o Bijhouden kilometerstanden en monitoren verbruik en rijgedrag 

o Vervangen oude tractoren 

o Overstap naar groene stroom 

5.1.1 Maatregelenlijst SKAO 

De maatregelenlijst van de SKAO is ingevuld conform de situatie in 2019, aangezien deze 

niet met terugwerkende kracht kan worden ingevuld voor voorliggende jaren. De 

maatregelen die hierin worden genoemd zijn voornamelijk generiek, maar geven een 

goed beeld van de maatregelen en doelstellingen die J. van Bodegom & Zn B.V. wil 

behalen.  
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De algemene conclusie naar aanleiding van deze maatregelenlijst is dat de organisatie al 

vrij vooruitstrevend is op het gebied opwek van groene stroom, verduurzaming van 

materieel en toepassen alternatieve brandstoffen. Echter zijn er nog voldoende 

maatregelen te nemen om het fossiele brandstofverbruik te verminderen. Zoals het 

inzetten van volledig elektrische auto’s, structureler gebruik van biobrandstoffen. 

 

5.1.2 Conclusie ambitiebepaling 

J. van Bodegom & Zn B.V. heeft naar aanleiding van bovenstaande vergelijkingen en de 
maatregelenlijst geconcludeerd dat de reductiedoelstelling gepresenteerd in de volgende 
paragraaf voldoende ambitieus is. J. van Bodegom & Zn B.V. heeft in de afgelopen jaren 
grote stappen gemaakt op het gebied van CO2-reductie, waarbij de meest significante met 
kop en schouders boven sectorgenoten uitsteken: grootschalige toepassing van ECO2Fuel, 
aanleg grote zonnestroom installatie, verduurzaming van het materieel. 

5.2 Hoofddoelstelling 

De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het 

referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te 

realiseren. 

Scope 1 en 2 doelstelling 

J. van Bodegom & Zn B.V. 

J. van Bodegom & Zn B.V. wil in 2021 ten opzichte van 2016 40% minder CO2 uitstoten 

Bovengenoemde doelstellingen zijn absoluut. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn 

de doelstellingen voor 2021 als volgt: 

Scope 1: 38% reductie in 2021 ten opzichte van 2016 

Scope 2: 100% reductie in 2021 ten opzichte van 2016 

Energiedoelstelling 

J. van Bodegom & Zn B.V. wil jaarlijks haar energieverbruik met 1% reduceren. 

 

Bovenstaande doelstellingen zijn ook van toepassing op de projecten met 

gunningvoordeel als er geen specifieke projecteisen van toepassing zijn. Omdat de 

projecten met gunningvoordeel geheel in lijn liggen met de algehele bedrijfsvoering zijn 

alle maatregelen ook van toepassing op de projecten met gunningvoordeel.  

 

Voor project Flevoland Oost is de doelstelling afwijkend, namelijk om minstens 50% 

reductie te realiseren ten opzichte van het theoretische ‘normaal’. De maatregel die 

wordt genomen is het toepassen van 100% HVO100 op dit project. 

 

5.2.1 Scope 1 | Subdoelstelling wagenpark 

Door het inkopen van duurzamere auto’s bij vervanging, het regelmatig controleren van 

de bandenspanning en het zorgen van beter rijgedrag door het personeel is de 

verwachting dat er een CO2-besparing van 1% scope 1 gerealiseerd kan worden. 

5.2.2 Scope 1 | Subdoelstelling materieel  

Door het inkopen van duurzamer materieel, het zuiniger tunen van het materieel en het 

zorgen van beter gedrag door het personeel is de verwachting dat er een CO2-besparing 

van 3% in scope 1 gerealiseerd kan worden. 
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5.2.3 Scope 2 | Subdoelstelling alternatieve brandstoffen  

Omdat er niet veel brandstof kan worden bespaard ligt de grootste kans tot CO2-reductie 

in het toepassen van duurzamere alternatieven voor diesel. Door het toepassen van 

SSynfuel is een CO2 reductie van 34% in scope 1 te realiseren. Het enkel toepassen van 

100% Ssynfuel is financieel niet realistisch en voor enkele machines technisch niet 

mogelijk. 

 

5.2.4 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik  

Om het elektraverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 

maatregelen geïnventariseerd die op de J. van Bodegom & Zn B.V. van toepassing zijn. 

Dit is ingeschat op een verlaging van het verbruik van 2% in de komende jaren omdat de 

meeste maatregelen al zijn doorgevoerd. De CO2-uitstoot in scope 2 kan 100% worden 

gereduceerd door de inkoop van 100% Nederlandse groene stroom. 

5.2.5 Scope 3 | Subdoelstelling reductie brandstofverbruik derden 

J. van Bodegom & Zn B.V. heeft al geruime tijd een app in gebruik waar zowel eigen 

personeel als transporteurs en onderaannemers gebruik van maken. In de app wordt de 

exacte locatie en hoeveelheid van hooibalen of los gestort gras ingevoerd door de partij 

die maait. De transporteur kan daardoor heel nauwkeurig bepalen of er met een grote of 

kleine vrachtwagen gereden moet worden en wat de meest efficiënte route is. Ook wordt 

door de transporteur aangegeven of hooi of gras al is opgehaald, waardoor een collega 

chauffeur nooit voor niets naar een locatie rijdt. De ervaring leert dat dit een reductie 

van ca 15% in kosten (deels uren, maar vooral brandstofverbruik) op kan leveren voor 

met name de transporteurs.  

 

Om in scope 3 CO2 te reduceren heeft J. van Bodegom & Zn B.V. als doel gesteld om bij 

het innovatieve pilotproject in België ook deze app te introduceren bij alle meewerkende 

partijen en te monitoren of een ieder de app goed gebruikt. In dit project werken alleen 

maar derden. Er kan daarmee ruim 10% brandstof (diesel) bespaard worden bij de 

transporteurs. Aangezien het plan is om dit project in 3 jaar met een factor 10 op te 

schalen, is de impact ieder jaar groter. Dit staat verder uitgewerkt in de Ketenanalyse 

“innovatieve toepassing maaiafval”. 
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6 | Voortgang 

In onderstaand figuur is de voortgang van de CO2-uitstoot van J. van Bodegom & Zn B.V. 

opgenomen.  

 

Figuur 1 |  Voortgang van de CO2-uitstoot. 

De CO2-uitstoot van J. van Bodegom is onderhevig aan schommelingen. Dit wordt onder 

andere veroorzaakt door de weeromstandigheden en het soort werk wat wordt uitgevoerd 

en dat is weer afhankelijk van de contractinhoud en locatie. J. van Bodegom B.V heeft 

besloten om over te stappen op het gebruik van Ssynfuel, dit heeft in 2018 een enorme 

daling van de CO2 uitstoot als gevolg gehad. Er zijn op dit gebied nog verder mogelijkheden 

welke in de komende jaren worden verkend. Ook lopen de overige reductiemaatregelen 

nog door. Verder heeft het tunen van het materieel een zeer gunstig effect op het 

brandstofverbruik. In sommige gevallen kan dit met 5 à 6 liter/uur worden teruggebracht 

(30 à 35 liter/uur is normaal verbruik). De toename in 2020 geeft een enigszins vertekend 

beeld dat veroorzaakt wordt doordat de facturatie van de werkzaamheden niet geheel 

gelijk loopt met de uitvoering van de werkzaamheden. Grootste oorzaak van de recente 

toename is het toepassen van meer gewone diesel en HVO20 ipv HVO100 wat wel weer de 

doelstelling is. Dit heeft een economisch reden. 

Naast de evaluatie van de voortgang van heel scope 1 en 2, is de voortgang per 

subdoelstelling ook uitgewerkt. Zodoende kan er beter bijgestuurd worden. Ieder jaar, 

tijdens de evaluatie van het reductieplan, zal hieronder per subdoelstelling de voortgang 

in CO2-reductie beschreven worden. Deze voortgang wordt aangetoond op basis van de 

verzamelde emissiegegevens betreffende scope 1 en 2. 

6.1 Scope 1 | Subdoelstelling wagenpark 

Eind 2020 is een viertal nieuwe bedrijfsauto’s in bestelling geplaatst. De nieuwe modellen 

hebben een nieuwere en zuinigere motor met ook minder uitstoot per km. Er wordt 

gekeken naar de mogelijkheden om de auto’s te tunen, maar de fabrikant werkt nog 

tegen.  
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6.2 Scope 1 | Subdoelstelling materieel  

Door de corona crisis is het niet mogelijk geweest om meer personeel deel te laten 

nemen aan de cursus Het Nieuwe Draaien. Er is in 2020 ook geen nieuw materieel 

aangekocht en daardoor is tunen ook niet aan de orde geweest. Het onderzoek naar de 

mogelijkheden van HVO100 voor de maaiboten loopt onverminderd door, net als het 

onderzoek naar de mogelijkheden voor een waterstof tractor. 

6.3 Scope 1 | Subdoelstelling alternatieve brandstoffen 

Om financiële redenen is er in 2019 minder HVO toegepast. In 2020 is daar inmiddels 

weer een behoorlijke groei in gebruik van HVO met de laatste maand weer volledig 

HVO100. Elektriciteit als aandrijfbron voor materieel of vervoermiddelen levert voor J. 

van Bodegom & Zn B.V. nog te veel beperkingen op. Waterstof als aandrijfbron van 

materieel heeft de volle aandacht, maar staat in Nederland nog echt in de 

kinderschoenen. De verwachting is dat dit over ca 2 jaar op de markt komt. 

6.4 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik  

In de afgelopen jaren zijn al zo goed als alle maatregelen genomen om 

elektriciteitsgebruik te beperken, de voortgang is daarom nihil. Eind 2020 is de overstap 

gemaakt naar 100% groene stroom uit Nederlandse wind. Op jaarbasis wordt er meer 

teruggeleverd dan afgenomen door de grote zonnestroom installatie op het dak. 
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7 | Strategisch plan scope 3 

J. van Bodegom & Zn B.V. vindt het belangrijk om inzicht te verkrijgen in haar 

belangrijkste scope 3 emissies. Om dit inzicht te verkrijgen is er een kwalitatieve en 

kwantitatieve dominantie analyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden hieronder 

weergegeven. Tevens wordt er een strategie geformuleerd om deze scope 3 emissies te 

reduceren. 

7.1 Significante scope 3 emissies 

Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de 

emissies in de keten van J. van Bodegom & Zn B.V. in kaart gebracht. 

7.2 Kwalitatieve scope 3 analyse 

Op basis van een indeling in Product-Marktcombinaties en de kwalitatieve benoeming van 

de grootte van invloed en mogelijkheden die J. van Bodegom & Zn B.V. op de 

verschillende Product-Marktcombinaties heeft, is de volgende top 3 naar voren gekomen: 

✓ Berm- en slootonderhoud – overheid 

✓ Berm- en slootonderhoud – privaat 

✓ Groenvoorzieningen – privaat 

7.3 Kwantitatieve scope 3 analyse 

Aan de hand van de 15 GHG-genererende categorieën voor scope 3 is een kwantitatieve 

analyse opgesteld. Bij deze kwantitatieve analyse is ook per categorie een inventarisatie 

gemaakt van welke ketenpartners betrokken zijn en welke reductiemogelijkheden er zijn 

(zie Excel-bestand Scope 3 Analyses). In paragraaf 3.2.4 zijn de resultaten van de meest 

significante scope 3 categorieën voor J. van Bodegom & Zn B.V. weergegeven. 

De totale scope 3 uitstoot in 2019 is 850 ton CO2. De scope 3 emissies hebben enige 

mate van onbetrouwbaarheid omdat ze grotendeels op kengetallen gebaseerd zijn en niet 

op werkelijke uitstoot. Ter vergelijk is in 2017 in Scope 800 ton CO2 uitgestoten en in 

2018 1030 ton.  

7.4 Ketenanalyse(s) 

Er is een nieuwe ketenanalyse opgesteld over het onderwerp “innovatieve toepassingen 

maaiafval”. Aangezien J. van Bodegom & Zn B.V. echt een voorloper is op het gebied van 

onderzoek naar innovaties in hoogwaardige afvalverwerking van het maaiafval past dit 

onderwerp goed bij de organisatie. Daarnaast kan het branchegenoten inspireren om 

mee te doen in de innovatieve ontwikkelingen en zo het proces van hoogwaardigere 

toepassingen van het maaiafval te versnellen. 

De ketenanalyse is opgesteld met gegevens van 2019 en heeft betrekking op de 

initiatieven die genoemd staan in hoofdstuk 5 van het CO2-managementplan. 

Ketenanalyse doelstelling 1 

J. van Bodegom & Zn B.V. wil in 2024 25% van het maaiafval verwerken in innovatieve 

toepassingen. 
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Ketenanalyse doelstelling 2 

✓ J. van Bodegom en Zn B.V. wil in 2024 ten opzichte van 2019 10% CO2-reductie 

realiseren op het brandstofgebruik van ketenpartners in het project ANB/België. 

 

De voortgang in de keten staat beschreven in de Ketenanalyse. Aangezien de 

ketenanalyse recent is opgesteld is voortgang op de huidige doelstelling nog niet aan te 

tonen. 

7.5 Reductiestrategie scope 3 

Voordat er een strategie geformuleerd wordt, is er aan de hand van de 15 GHG-

categorieën een analyse uitgevoerd over de mogelijkheden die J. van Bodegom & Zn B.V. 

heeft om de up- en downstream emissies te beïnvloeden, inclusief de betrokken 

ketenpartners. De resultaten van deze analyse zijn terug te vinden in 5.A.1, 

Kwantitatieve Analyse. In de volgende paragrafen wordt beschreven voor welke strategie 

er uiteindelijk is gekozen om de scope 3 emissies te beïnvloeden en te reduceren. 

7.6 Inventarisatie reductiestrategieën 

Onderstaand is een opsomming gegeven van de relevante mogelijk strategieën in de 

keten + bijbehorende autonome acties: 

✓ Inkoop; alternatieve producten stimuleren en ontwikkelen. Bij inkoopbeleid de 

verplichting tot voeren CO2-reductiebeleid opstellen (bij onderaannemers). 

✓ Inzet materieel derden: zuinigheid/milieulabel als criterium bij inhuur van 

materieel, in overleg met onderaannemers/concern over mogelijkheden van 

besparing. Kennis delen over gebruik Ssynfuel. 

✓ Transport derden: verminderen van transportkilometers door plannen van ritten en 

letten op maximale belading en door zoveel mogelijk per schip of trein te 

vervoeren. Kennis delen over gebruik Ssynfuel. 

✓ Afval: verminderen van afval door direct hergebruik van materiaalstromen in 

andere projecten, scheiden van afval op kantoor en/of op de werf, rechtstreeks 

terugbrengen van afvalmaterialen (vnl metalen) naar producent (ipv 

afvalverwerker), innoveren in de omzet van afval naar grondstof. 

 

J. van Bodegom & Zn B.V. kiest ervoor zich te focussen op brandstofverbruik door derden 

en daarmee te richten op advisering van onderaannemers en transporteurs. Daarbij is 

een kwantitatieve doelstelling geformuleerd. Deze doelstelling is opgenomen in hoofdstuk 

5 ‘Doelstellingen’. Verder is in de ketenanalyse een doelstelling geformuleerd op het 

gebied van afval. Deze doelstelling is wel kwantitatief, maar nog niet gericht op CO2-

reductie. 

7.7 Ketenpartners 

In deze paragraaf worden de belangrijkste ketenpartners van J. van Bodegom & Zn B.V. 

benoemd die betrokken zullen worden bij het realiseren van de scope 3 doelstelling. Deze 

ketenpartners zullen benaderd worden om informatie met betrekking tot CO2-reductie in 

de keten of het bedrijf aan te leveren. 

Ketenpartner Type aan te leveren gegevens 

Onderzoekspartners Gegevens over materieel en afvalverwerkingsmethoden die 

worden onderzocht (zie ook hoofdstuk 6 over participaties) 

Opdrachtgevers Stimuleren van gebruik Ssynfuel en andere duurzame 

maatregelen 
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Intermediair Onderhandelen tussen verschillende partijen voor afname 

(bewerkte) afvalproducten als grondstof. 

Ingehuurde krachten 

en onderaannemers 

Gegevens woon-werkverkeer, meewerken aan doelstellingen 

bedrijf 

Overheid Financiële steun en stellen kader van wet en regelgeving 
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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 J. van Bodegom & Zn 

B.V.. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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