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1 Inleiding en verantwoording
Vandervalk+degroot levert indirect producten en diensten aan opdrachtgevers die bij
aanbestedingen gunningvoordeel hanteren aan de hand van de CO 2-Prestatieladder. Met
deze CO2-Prestatieladder worden (onder)leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de
eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO 2
te reduceren, hoe meer kans op gunning bij een opdracht.
De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken:
1. Inzicht
Het opstellen van een onomstreden CO2 footprint conform de ISO 14064-1 norm en
daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van het bedrijf.
2. CO2-reductie
De ambitie van het bedrijf om de CO2-uitstoot te verminderen.
3. Transparantie
De wijze waarop een bedrijf in- en extern communiceert over haar CO2 footprint en
reductiedoelstellingen.
4. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren.
Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe
meer punten het bedrijf vergaart en uiteindelijk des te meer gunningvoordeel het bedrijf
ontvangt. Een erkende certificerende instantie beoordeelt de activiteiten en bepaalt het
niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle invalshoeken
van de ladder.
In dit rapport wordt de emissie-inventaris van Vandervalk+degroot over 2015 besproken. Dit
rapport richt zich op invalshoek A (inzicht) en invalshoek B (CO 2-reductie) van de CO2Prestatieladder. De CO2 footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid
uitgestoten broeikasgassen: de GHG-emissies. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst
van deze emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG-emissies
(respectievelijk scope 1 en scope 2).
De inventarisatie is een verantwoording van eis 3.A.1 van de CO 2-Prestatieladder en is
uitgevoerd conform de ISO 14064-1: 2006 (E) “quantification and reporting of green house
gas emissions and removals”. In dit rapport wordt de CO 2 footprint gerapporteerd volgens §
7.3.1 van deze norm. In het laatste hoofdstuk is hiertoe een kruistabel opgenomen.
In de rapportage voor de CO2-Prestatieladder wordt er onderscheid gemaakt tussen de
scope 1, 2 en 3. Deze indeling is oorspronkelijk afkomstig uit het GHG-protocol. De SKAO
plaatst business travel en personal cars for business travel in scope 2 in plaats van de scope
3. Omdat deze rapportage voor de CO2 prestatieladder van de SKAO is, worden de scope 1
en scope 2 categorieën van de SKAO aangehouden.
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1.1 Leeswijzer
Dit document is ter bewijsvoering van de eisen van de CO 2-Prestatieladder. Per hoofdstuk
wordt een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer.
Hoofdstuk in dit document

Eis in de CO2Prestatieladder

Hoofdstuk 2: Beschrijving van de organisatie

3.A.1

Hoofdstuk 3: Emissie-inventaris rapport

3.A.1

Hoofdstuk 4: Energie meetplan

2.C.2

Hoofdstuk 5: Stuurcyclus

2.C.2

Hoofdstuk 6: TVB-Matrix

2.C.2

Hoofdstuk 7: Energiemanagement actieplan

3.B.2

Hoofdstuk 8: Communicatieplan

2.C.3

CO2 Management Plan

4

2 Beschrijving van de Organisatie
Een goede beschrijving van Vandervalk+degroot, waar zij voor staan en in welke markt zij
opereren vindt u op de website http://www.valkdegroot.nl.
De Vandervalk+degroot-groep bestaat uit verschillende bedrijven in Nederland, België en
Engeland. De basis van de organisatie ligt in Nederland. Vanaf 1962 is gestaag gebouwd
aan een netwerk van vestigingen in bijna alle provincies. Hierdoor is een bedrijf ontstaan met
als specialisme niet alleen rioolreiniging en kolkenreiniging, maar ook rioolrenovatie,
inspectie en advisering.
Vandervalk+degroot bestrijkt in Nederland het complete terrein van reiniging en onderhoud;
niet alleen rioolreiniging, rioolinspecties, kolkenreiniging, tunnelreiniging en
hogedrukreiniging, maar ook adviesdiensten, algemene beheersdiensten en facility
management.
Met een landelijke dekking van meer dan tien vestigingen in Nederland: Beverwijk, Echt,
Montfoort, Poeldijk, Scheemda, Venhorst, Vlissingen, Waalwijk, Wolvega, Goirle en Zutphen.
Het bedrijf werkt volgens het veiligheidsvoorschrift VA (Vereniging Afvalbedrijven).
Hieronder de belangrijkste kernwaarden van Vandervalk+degroot Groep:
 Vakmanschap
 Betrouwbaarheid
 Maatschappelijke verantwoordelijkheid
 Transparantie
 Innovatie
Dit zijn de kernwaarden waarmee vandervalk+degroot de afgelopen 50 jaar marktleider is
geworden en nog steeds van toepassing zijn. Wat ons uniek maakt in Europa is dat al het
zware reinigings-materieel in eigen beheer ontwikkeld en gebouwd wordt. Met de
kernwaarden als basis hebben wij een managementsysteem ontwikkeld en geborgd. Dit
heeft geleid tot het behalen van de volgende certificaten:
 ISO 9001
 ISO 14001
 VCA**
 BRL K10014
 BRL K10015
 NEN 4400

Opleidingscentrum
Vandervalk+degroot hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar mensen.
Vakmanschap en motivatie zijn de kracht achter ons bedrijf. Het opleidingscentrum van
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vandervalk+degroot is ccv erkend en heeft als doel het ontwikkelen van vakmanschap van
onze medewerkers, het organiseren van vakbekwaamheid voor het chauffeursdiploma (code
95) en het stimuleren van veilig werken. Het opleidingscentrum biedt veel verschillende
carrièregerichte trainingen aan, die veelal in de vorstperiode plaatsvinden.

2.1 Beleidsverklaring
Het belang van duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk gegeven. Om hier bewust mee
om te gaan streven wij naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een
voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid en een groeiende bewustwording
van de medewerkers op de te reduceren emissies van onze activiteiten te realiseren.

2.2 Statement bedrijfsgrootte
De totale CO2-uitstoot van Vandervalk+degroot bedraagt 7168 ton CO2 in 2017.
Vandervalk+degroot valt daarmee qua CO2-uitstoot in de categorie middelgroot 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 CO 2-Prestatieladder 3.0.
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3 Emissie-inventaris rapport
3.1 Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de stuurcyclus CO 2-reductie alsmede alle activiteiten die hieraan
gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is Arend-Jan Costermans. Zijn
functie is KMA-manager en rapporteert direct aan de directie. Daarnaast wordt hij
ondersteund door een adviseur van Dé CO2 Adviseurs.

3.2 Basisjaar en rapportage
Dit rapport betreft het jaar 2017. Het jaar 2012 dient daarbij als referentiejaar voor de CO 2reductiedoelstellingen.

3.3 Organizational boundary
Basis voor de certificering voor de CO2-Prestatieladder is de organisatorische grens. Dit is
het (deel van) het bedrijf waar de prestatieladder betrekking op heeft. Uitgangspunt bij de
prestatieladder is dat de organisatorische grens zodanig wordt gekozen dat er zich geen Caanbieders onder de A-aanbieders bevinden. De organisatorische grens voor
vandervalk+degroot is bepaald op basis van de laterale methode. Deze methode is een
combinatie van het Green House Gas Protocol en maatwerk zoals beschreven in bijlage B
van de CO2-Prestatieladder.
Voor het bepalen van de organizational boundary hebben we op 1-2-2017 en 23-1-2018
opnieuw een AC-analyse uitgevoerd om te bepalen of de huidige boundary nog actueel is.
Hieruit zijn de volgende BV’s naar voren gekomen:






Zand Recycling Nederland BV
Leitec Infrascan
Grootvalk Materieel
Heru Holding BV
VDV Cleaning

Zand Recycling Nederland BV
Per 2016 heeft Valkdegroot een belang van 50% in Zand Recycling Nederland gekregen,
Boskalis heeft de andere 50% van de aandelen. Aangezien Valkdegroot zowel financiele- als
operationele zeggenschap heeft in de bedrijfsvoering nemen we de locaties van Zand
Recycling Nederland mee. Het gaat dan om de volgende locaties:
ABC Westland 22
2685 DC Poeldijk
VDV Cleaning
Om de boundary op de juiste manier neer te zetten hebben we gekeken naar de financiëleen operationele zeggenschap binnen deze BV’s. Tevens hebben we in het geval van VDV
Cleaning (Belgische tak) gekeken naar de omvang van de werkzaamheden en omzet. Om
deze redenen kunnen we VDV cleaning uitsluiten:
- Betreft 0,2% van de totale omzet
- Weinig tot geen Nederlandse activiteiten
- Het CO2-Prestatieladder certificaat wordt in België nog niet erkend.
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Voor de laterale methode is gekozen omdat vandervalk+degroot onderdeel uitmaakt van
vandervalk+degroot Participaties BV. Onder vandervalk+degroot Participaties BV vallen ook
de zusterorganisaties die werkzaam zijn in België en Engeland. Deze zusterorganisaties zijn
niet actief in Nederland, werken (bijna) niet voor Nederlandse opdrachtgevers en van groter
belang zijnde voor de CO2-Prestatieladder: deze zusterbedrijven zijn niet verantwoordelijk
voor een belangrijk aandeel in de CO2-uitstoot. Daarom is gekozen om deze buiten de
certificering te houden.
De boundary bevat de volgende firma’s:
1. Vandervalk+degroot BV
2. Grootvalk Materieel BV
3. Leitec Infrascan BV
4. Helma Reinigingsdienst BV
5. Heru BV
6. Zand Recycling Nederland
In de CO2 footprint is meegenomen:


Gebouwgebonden energieverbruik van de kantoren, werkplaatsen en stallingen op de
volgende locaties:

Regio Noord: Wolvega, Schuttevaerstraat 40, 8471 ZZ WOLVEGA
Scheemda, Haven Zuidzijde 6, 9679 TD SCHEEMDA
Beverwijk, Gooiland 4, 1948 RC BEVERWIJK

Regio Midden:
Poeldijk, ABC-Westland 231, 2685 DC POELDIJK
Zutphen, Sontstraat 5, 7202 CW ZUTPHEN
Montfoort, Tasveld 17-19, 3417 XS MONTFOORT
Regio Zuid:
Waalwijk, Industrieweg 83, 5145 PD WAALWIJK
Vlissingen, Poortersweg 32, 4382 NR VLISSINGEN
Echt, Ohmweg 7, 6101 WZ ECHT
Helma Reinigingsdienst:
Einsteinstraat 6+8, 5051 DR GOIRLE
Nobelstraat 1+1a, 5051 DV GOIRLE
Heru BV:
Statenweg 33, 5428 GD VENHORST
Leitec Infrascan BV:
CO2 Management Plan
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Tasveld 21f, 3417 XS MONTFOORT
Grootvalk Materieel BV:
Industrieweg 83, 5145 PD WAALWIJK


Brandstoffen voor alle vervoermiddelen en mobiele werktuigen, in eigendom van het
bedrijf of lease.



Zakelijke verkeer met privéauto’s.

3.4 Directe en indirecte GHG-emissies
In dit hoofdstuk worden de berekende GHG-emissies toegelicht.
3.4.1 Berekende GHG-emissies
De directe en indirecte GHG-emissies van Vandervalk+degroot bedroeg in 2017 7165 ton
CO2. Hiervan werd 7146 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1) en 19,5
ton CO2 voor indirecte GHG-emissies (scope 2). Hieronder wordt weergegeven wat de CO2uitstoot is vanaf het referentiejaar 2012.
1e halfjaar

scope 2

scope 1

Emissie-inventaris (ton CO2)
Gasverbruik
Leaseauto's (benzine)
Leaseauto's (diesel)
Wagenpark totaal
Bestelwagens (diesel)
Vrachtwagens (diesel)
Totaal:
Elektraverbruik
Zakelijke km privéauto (benzine)
Totaal:
TOTAAL:
Voortgang absolute CO2-uitstoot:
Aantal reis- en productie uren:
Voortgang CO2 uitstoot tov RU+PU*:
Voortgang RU+PU:

2012
211,0
55,6
196,0
251,6
387,0
7.929,0
8.778,6
296,0
11,2
307,2
9.085,8
100,0%
334086
27,20
100,0%

2013
229,0
48,3
234,0
282,3
333,0
7.584,0
8.428,3
301,0
13,7
314,7
8.743,0
96,2%
322224
27,13
99,8%

2014
139,0
46,7
237,0
283,7
259,0
7.433,0
8.114,7
277,0
19,4
296,4
8.411,1
92,6%
321466
26,16
96,2%

2015
155,0
47,7
262,0
309,7
239,0
7.623,0
8.326,7
274,0
12,3
287,0
8.613,7
94,8%
320131
26,91
98,9%

2016
189,0
44,1
247,0
291,1
349,0
7.221,0
8.050,1
0,0
10,0
10,0
8.060,1
88,7%
309288
26,06
95,8%

2017
91,1
20,4
117,0
137,0
226,0
2.975,0
3.566,5
0,0
0,0
0,0
3.566,5
40,8%
145983
24,43
90,0%

2017
160,0
44,0
230,0
274,0
372,0
6.340,0
7.146,0
0,0
19,5
19,5
7.165,5
85,2%
284845
25,16
92,5%

Verschil 2017 tov
2012
-24%
-21%
17%
9%
-4%
-20%
-19%
-100%
74%
-94%
-21,1%
-14,7%
-7,5%

Tabel 2 | Voortgang CO2 2012 – 2017 (in tonnen CO2)
3.4.2 Verbranding biomassa
Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Vandervalk+degroot in 2017.
3.4.3 GHG-verwijderingen
Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaatsgevonden bij
Vandervalk+degroot in 2017.
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3.4.4

Uitzonderingen

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG Protocol.
3.4.5 Belangrijkste beïnvloeders
Binnen Vandervalk+degroot 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 CO 2 footprint.
3.4.6 Toekomst
De emissies in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2017. Dit is tevens het
jaar waarin de CO2-reductiedoelstellingen voor scope 1 & 2 aflopen. In het CO2reductieplan is een evaluatie uitgevoerd over de doelstellingen en een Plan van Aanpak
opgesteld voor de komende 3 jaar (2016-2020).
3.4.7 Significante veranderingen
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven geldt 2012 als basisjaar. De voortgang van de reductie in
CO2-uitstoot zal beschreven worden in het document CO2 reductieplan.

3.5 Kwantificeringsmethoden
Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van een voor
Vandervalk+degroot op maat gemaakt model. In het model kunnen alle verbruiken worden
ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO 2-uitstoot automatisch berekend en
vergeleken met het basisjaar. Hierbij zijn de emissiefactoren van de website
co2emissiefactoren.nl gehanteerd.
In hoofdstuk 2 van het CO2 management plan van Vandervalk+degroot wordt beschreven
waar de brongegevens per energiestroom vandaan komen.

3.6 Emissiefactoren
De gegevens voor de CO2 footprint worden ingevoerd op de Milieubarometer van Stichting
Stimular. In dit systeem worden automatisch de laatst bekende emissiefactoren gehanteerd
voor het bepalen van de footprint. De conversiefactoren voldoen aan de eisen van handboek
3.0. Via deze link zijn de conversiefactoren van 2017 en verder te raadplegen:
https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/1-co2-factoren-2015-en-verder2015/. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de
gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas
activiteiten data naar de daarmee gepaard gaande CO2-emissies. Alle gebruikte
emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van de CO 2 footprint. 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 CO 2 footprint
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zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de
onzekerheidsmarge zeer gering. Er zijn nog wel een aantal onzekerheden. Deze worden
onderstaand omschreven:
Registraties meterstanden gas-, water- en elektriciteit
Voor het gas-, water- en elektriciteitsverbruik van de vestigingen geldt dat deze door
verantwoordelijken op de locatie bijgehouden wordt op een overzicht meterstanden. De
onzekerheidsmarge zit in de datum waarop de meterstanden opgenomen worden in het
overzicht. Dit wordt per locatie in de eerste week van de maand gedaan, op welke dag dat
gebeurt wordt niet vastgelegd. In situaties waarbij registraties niet volledig waren, zijn
schattingen van eindstanden gemaakt op basis van vergelijking van eigen registraties en
meterstanden op jaarafrekeningen van leveranciers. Voor het gas-water-en
elektriciteitsverbruik van locaties waar de meterstanden niet worden bijgehouden, is geen
schatting gemaakt van de verbruikscijfers. Doordat er voor een aantal locaties ‘all-in
huurovereenkomsten’ (inclusief gas-, water- en elektriciteitsverbruik) zijn, zijn daar
(vooralsnog) geen gegevens van.
Omdat het aandeel van de CO2-uitstoot van deze locaties in de CO2-footprint zeer beperkt is
(minder dan 1%), heeft dit weinig effect op de onzekerheidsmarge van de totale CO2footprint. Het betreft hier de volgende locaties met een zogenaamde ‘all-in
huurovereenkomst’:
•
Vandervalk+degroot BV, Tasveld 19, 3417 XS Montfoort
•
Leitec Infrascan, Tasveld 21f, 3417 XS Montfoort
•
Vandervalk+degroot BV, Sontstraat 5, 7202 CW Zutphen
Brandstof- en kilometerregistraties van de leaseauto’s
We zijn afhankelijk van het juist registreren van de kilometers door de berijders. Hier kan een
afwijking inzitten ten opzichte van de realiteit.
Hoeveelheden diesel uit eigen tankinstallaties
De hoeveelheden brandstof (diesel) voor de vrachtwagens en bestelwagens levert een
onzekerheidsmarge op. Twee vestigingen, te weten: Helma te Goirle en Heru te Venhorst
hebben eigen tankinstallaties, met een inhoud van samen 25.000 liter. Vanwege het gebruik
van deze tanks wordt een afwijking gehanteerd van 5% (in overleg met leverancier ABC-Olie
vastgesteld) op deze 25.000 liter, dus 1.250 liter. Het totaalaantal liters diesel dat voor
vrachtwagens en bestelwagens in 2012 is gebruikt is 2.652.640 liter. Een afwijking van 1.250
liter heeft nagenoeg geen effect op het totaal en is daardoor als verwaarloosbaar te
beschouwen.
Vliegkilometers
De zakelijke vliegkilometers zijn niet meegenomen in de CO2 footprint, omdat ze zo laag zijn
én betrekking hebben op onze Engelse zustermaatschappij, die buiten de Operational
Boundary valt. De invloed hiervan op de CO2 footprint is tevens te verwaarlozen.
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Lasgassen
Acetyleen en Weldap 20 worden gebruikt voor las-en snijwerkzaamheden in de
werkplaatsen. Deze worden in dermate kleine hoeveelheden (goed voor minder dan 1% van
de totale CO2-uitstoot) gebruikt dat zij niet zijn opgenomen in de CO2 footprint.
Mengsmering
Voor bepaalde middelen zoals trilplaten wordt mengsmering gebruikt. Deze worden in
dermate kleine hoeveelheden gebruikt dat zij niet zijn meegenomen.
Koudemiddelen
Koudemiddelen zijn niet opgenomen in de CO2 footprint, omdat ze minder dan 5% van de
totale footprint bedragen.

3.8 Verificatie
De emissie-inventaris van Vandervalk+degroot is niet geverifieerd.

3.9 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.
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 recalculatons

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
Q

Statement in accordance with ISO 14064-1
Verification

3.9
3.8

Tabel 3 | Kruistabel ISO 14064-1
CO2 Management Plan
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4 Energie meetplan
Voor het meten van verschillende energiestromen is een plan opgesteld. In de onderstaande
tabel is te zien wanneer energiefactoren gemeten worden, door wie en waar de informatie
verkregen kan worden. De wijze waarop de verbruiken worden gemeten, is de meest
haalbare wijze. Daarbij wordt rekening gehouden met het doel waarvoor de gegevens
verzameld worden en dus de mate van detail die nodig is. De persoon die verantwoordelijk is
voor het verzamelen van de gegevens is daarom op de hoogte van de wijze waarop deze
gegevens in de emissie-inventaris verwerkt worden.
Vandervalk+degroot maakt gebruik van de Milieubarometer van Stichting Stimular. Deze is
te vinden via de website: www.milieubarometer.nl. Hier worden alle emissiegegevens van
alle vestigingen halfjaarlijks ingevoerd en bijgewerkt. De CO 2 footprint die hieruit ontstaat
wordt vastgelegd en geanalyseerd. Tevens kan de voortgang gemakkelijk worden
gemonitord. De rapportages die hieruit volgen bevatten in ieder geval:
 Verbruik per emissiestroom
 Verbruik per scope
 Trendanalyse
 Identificatie van de grootste emissiestromen
Op basis van deze analyses worden de reductiemaatregelen waar nodig bijgestuurd en/of
aangepast naar doeltreffendheid.

4.1 Meetmomenten emissiestromen
Scope 1 emissies
Categorie
Gasverbruik
(in m3 aardgas)

Meetmoment
Elk half jaar
(juni & januari)

Wie
Arend-Jan
Costermans

Brandstofverbruik
materieel en auto’s
(in liters benzine,
diesel)

Elk half jaar
(juni & januari)

Arend-Jan
Costermans

CO2 Management Plan

Toelichting
Facturen van Eneco kunnen opgevraagd
worden bij de administratie en worden
halfjaarlijks bijgewerkt in de
Milieubarometer. Een aantal locaties
hebben een ‘all-in huurovereenkomst’.
Hier komt de eindafrekening van de
verhuurder. Eigen registraties vinden
maandelijks plaats en worden vergeleken
met de tellerstanden op de
eindafrekening.
De getankte liters van de leaseauto’s
worden per rapportage aangeleverd door
Leasemaatschappij Van Mossel Leasing
en Alphabet. Dit zijn rapportages van de
tankpassen van MTC. De facturen komen
binnen via leverancier ABC Olie, Shell en
BP.
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Scope 2 emissies
Categorie
Elektriciteitsverbruik
(in kWh)

Meetmoment
Elk half jaar
(juni & januari)

Wie
Arend-Jan
Costermans

Toelichting
Facturen van Eneco (100% Hollandse
Wind) kunnen opgevraagd worden bij de
administratie worden halfjaarlijks
bijgewerkt in de Milieubarometer. Eigen
registraties vinden maandelijks plaats en
worden vergeleken met de tellerstanden
op de eindafrekening. Een aantal locaties
hebben een ‘all-in huurovereenkomst’.

Scope 3 emissies
KEUZE MEENEMEN GHG CATEGORIËN
De volgende GHG categorieën zijn niet van toepassing voor Valkdegroot en daarom niet
meegenomen in de scope 3 analyse: 2. Capital Goods, 8. Leased Assets (upstream), 10.
Processing of Sold Products, 11. Use of sold products, 12. End of life treatment, 13. Leased
Assets (downstream), 14. Franchises en 15. Investments. Categorie 3. Fuel and Energy
Related Activities, en categorie 6. Business Travel, zijn reeds afgedekt in de emissie
inventaris scope 1 en 2.
BEREKENINGEN EN EMISSIEFACTOREN
Op basis van bedrijfsgegevens, inschattingen en conversiefactoren uit literatuur is een
berekening gemaakt van de grootte van scope 3 emissies. Onderstaand wordt per categorie
een opsomming gegeven van de gebruikte gegevens, de activiteiten, emissiewaarden en
bronnen van deze emissiewaarden. De gebruikte gegevens en emissiewaarden per
categorie zijn de best mogelijke waardes die op dit moment beschikbaar zijn. Deze scope 3
emissies zullen ieder jaar opnieuw geïnventariseerd worden en waar mogelijk en
noodzakelijk verbeterd.
1. Purchased Goods & Services

Gegevensbronnen

Activiteiten

Emissiefactor

Bronnen
emissiefactor

Leverancierslijst

Diverse producten

0,91 kg/€ (metal
products)

Defra, 2011

ICT apparatuur
Personele diensten

0,45 kg/€ (office
machinery&pc’s)

Omgerekend van £
naar €.

0,42 kg/€ (construction)

CO2 Management Plan
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4/9. Transportation & Distribution (Up- & downstream)

Gegevensbronnen

Activiteiten

Emissiefactor

Bronnen
emissiefactor

Inschatting van aantal
leveringen en
verzendingen per
week

Leveringen en transport
naar plaatsingslocatie

0,295 kg/tkm
(vrachtwagen
<20t)

co2emissiefactoren.
nl, 21-2-2017

0,628 kg/tkm
(bestelbus)

5. Waste Generated in Operations

Gegevensbronnen

Activiteiten

Conversiefactor

Bronnen
conversiefactor

Afval

Papier, karton

180 kg/ton

Prognos, 2008

Hout

366 kg/ton

Metal scrap

900 kg/ton

Elektronica

900 kg/ton

Rest, batterijen

300 kg/ton

7. Employee Commuting

Gegevensbronnen

Activiteiten

Emissiefactor

Bronnen
emissiefactor

FTE en inschatting
gemiddelde afstand

Diesel

0,213 kg/km

Benzine

0,224 kg/km

co2emissiefactoren.
nl, 20-11-2015

OV

0,061 kg/km

BRONNEN




www.co2emissiefactoren.nl
Prognos,2008. "Resource savings and CO2 reduction potential in waste management
in Europe and the possible contribution to the CO2 reduction target in 2020"
2011 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting.

CO2 Management Plan
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5 Stuurcyclus
Het CO2 beleid kent cycli van een half jaar, waarin de volgende zaken geïnventariseerd
worden:
 de gegevens voor de CO2 footprint verzameld worden;
 beoordeeld wordt of de emissiefactoren nog actueel zijn;
 er significante veranderingen in het bedrijf zijn welke een impact op de footprint kunnen
hebben;
 beoordeeld wordt of herberekening van emissies van voorgaande jaren vanwege deze
veranderingen nodig is;
 de voortgang van de CO2-reductie en behalen van de doelstelling bepaald wordt.
Vervolgens wordt beoordeeld of sturing op de doelstelling en maatregelen nodig is, in de
vorm van het aanscherpen van de doelstelling wanneer deze (te) eenvoudig behaald wordt,
of in de vorm van het nemen van extra maatregelen wanneer bepaalde maatregelen niet
mogelijk bleken te zijn en de doelstelling niet gehaald dreigt te worden. Hierover wordt
vervolgens intern en extern gecommuniceerd. Daarnaast wordt de nuttige toepassing van
het sector- of keteninitiatief in de afgelopen periode geëvalueerd. Hieronder is een
zogenoemde PCDA-cyclus weergegeven, waarin de verschillende fasen van het CO2reductiebeleid zijn weergegeven.

CO2 Management Plan
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Functies

QAM manager

Communicatie
medewerker

Adviseur Dé
CO2 Adviseurs
X

X
X

X

X

(Regio)
Directie

X

Controller

X

X

X

X
X

X
X

Taken

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

Verantwoordelijkheden

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

Accorderen van emissie-inventaris

Bevoegdheden

Accorderen van doelstellingen

Goedkeuren van interne communicatie
Goedkeuren van externe
communicatie

Rapporteren aan management

Versturen van nieuwsberichten

Bijhouden intranet

Bijhouden website

Voldoende commitment management

Implementatie energie meetplan

Deelname aan sectorinitiatieven
Uitvoeren onderzoek naar
energiereductie

Voldoen aan ISO 14064-1

Realiseren CO2-reductie doelstellingen

Up-to-date houden energiemeetplan
Voldoen aan eisen CO2
Prestatieladder

Uitvoeren energieaudit

Bepalen CO2 reductiemaatregelen

Bepalen CO2 reductiedoelstellingen

Uitvoeren review CO2 reductiesysteem

Opstellen emissie-inventaris rapport

Opstellen CO2 footprint

Externe communicatie
Verzamelen gegevens emissieinventaris

Nieuwsberichten aanleveren

Bijhouden intranet

Interne nieuwsbrief

Bijhouden website

6 TVB matrix

X
X

7 Energiemanagement actieplan
Dit beknopte hoofdstuk heeft als doel om aan te tonen dat Vandervalk+degroot aan alle
onderdelen uit NEN50001 voldoet. Er is besloten hiervoor geen apart energiemanagement
actieplan op te stellen omdat de eisen in de andere documenten geïntegreerd zijn. Zie
onderstaand een opsomming van de eisen. Per eis is een verwijzing naar de betreffende
documentatie opgenomen in de tabel onderaan dit hoofdstuk.
Eisen van NEN-EN-ISO 50001:
4.4.3. Uitvoeren van een energie review (directiebeoordeling)
a) Het energieverbruik en de gebruikte energiefactoren moeten gebaseerd zijn op
metingen of andere data.
b) Significant energieverbruik, in het bijzonder significante veranderingen, moeten in
beeld worden gebracht.
c) Een inschatting maken van het verwachte energieverbruik van de komende periode.
d) Het identificeren van alle personen die werken voor de organisatie van wie hun acties
kunnen leiden tot significante veranderingen in het energieverbruik.
e) Identificatie van mogelijkheden om energie te besparen en het bepalen van de
prioriteiten.
4.4.4. Opstellen van referentiekader
a) Basisjaar is 2012.
4.4.5. Vaststellen van performance indicatoren voor monitoren (meten KPI’s)
a) Beschrijven van de handelingen.
4.4.6. Energie doelstellingen, doelen en programma’s
a) Het aanwijzen van verantwoordelijkheden.
b) De middelen en het tijdspad bepalen voor het behalen van de verschillende doelen.
4.6.1. Monitoring, meten en analyseren
a) De organisatie maakt en beschrijft de bewaking en de eisen om de gestelde doelen
te behalen. Er moet een energie meetplan worden geschreven en geïmplementeerd.
b) De organisatie moet ervoor zorgen dat het energieverbruik en bijbehorende
energiefactoren op vooraf bepaalde momenten wordt gemeten en gedocumenteerd.
c) De organisatie moet ervoor zorgen dat juistheid en herhaalbaarheid van de
meetmethode die is gebruikt past bij de taak.
d) De organisatie moet de relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren
aangeven. En zal op vooraf bepaalde momenten de werkelijke situatie toetsen met
de verwachte situatie.
e) De organisatie moet alle significante afwijkingen van het verwachte energieverbruik
documenteren, inclusief de mogelijke oorzaken.
f) De relatie tussen het energieverbruik en de energie factoren moeten op vooraf
bepaald tijdstip worden beoordeeld en waar nodig aangepast.
g) De organisatie moet zijn energieverbruik, waar mogelijk, vergelijken met andere,
gelijksoortige, organisaties.
4.6.4. Afwijkingen, verbeteringsacties en preventieve maatregelen.
a) De organisatie moet afwijkingen identificeren en binnen een vooraf gestelde tijdslijn
verbeteringsacties uitvoeren. De organisatie moet alle relevante documentatie
bewaren rekening houdend met de wettelijke termijn.

NEN 50001

Documenten CO2 reductiesysteem

4.4.3 a

Emissie-inventaris

4.4.3 b

CO2-reductieplan, H5

4.4.3 c

CO2-reductieplan

4.4.3 d

CO2-reductieplan

4.4.3 e

CO2-reductieplan, bijlage B ‘Inventarisatie
reductiemogelijkheden’

4.4.4 a

CO2 Management Plan, H3

4.4.5 a

CO2-reductieplan

4.4.6 a

CO2 Management Plan, H4

4.4.6 b

CO2-reductieplan

4.6.1 a

CO2 Management Plan, H4

4.6.1 b

CO2 Management Plan, H4

4.6.1 c

CO2 Management Plan, H4

4.6.1 d

Interne audit & zelfevaluatie

4.6.1 e

CO2-reductieplan, Directiebeoordeling CO2-reductiesysteem
en Interne audit & zelfevaluatie

4.6.1 f

Directiebeoordeling CO2-reductiesysteem

4.6.1 g

CO2-reductieplan

4.6.4 a

Interne audit & zelfevaluatie
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8 Kwaliteitsmanagementplan
Dit document is opgesteld om aan te tonen dat het CO2-reductiesysteem van
Vandervalk+degroot aan de eisen conform hoofdstuk 6.1 van ISO 14064-1 voldoet. Omdat
de eisen in de andere documenten geïntegreerd zijn, is besloten om hiervoor geen apart
kwaliteitsmanagement plan op te stellen. Om specifiek aan te geven met welke documenten
aan de eisen van hoofdstuk 6.1 uit ISO 14064-1 wordt voldaan, worden onderstaand deze
letterlijke eisen opgesomd. Per eis staat in de daarop volgende tabel aangeven welk
document uit het CO2-reductiesysteem van Vandervalk+degroot hieraan voldoet.
Eisen van ISO 14064-1 | Hoofdstuk 6
6.1

Informatiemanagement

6.1.1 De organisatie moet de volgende procedures opstellen en onderhouden:
a) Garanderen dat het informatiemanagement voldoet aan de eisen van ISO
14064-1
b) Garanderen dat het consistent is met de principes van het GHG Protocol
c) Regelmatig de compleetheid van de emissie-inventaris controleren
d) Identificeer fouten en missende aspecten
e) Documenteer en archiveer relevante emissiegegevens. Ook informatie over de
management activiteiten
6.1.2 De informatiemanagement procedures moeten tenminste bevatten:
a) De identificatie en beoordeling van de verantwoordelijkheden en de eigenaar
van deze verantwoordelijkheden
b) Het identificeren, implementeren en beoordelen van geschikte training voor
medewerkers van het projectteam
c) Het identificeren en beoordelen van de ‘organizational boundaries’
d) Het identificeren en beoordelen van de CO2-emissiebronnen en afvoerplekken
e) Het selecteren en beoordelen van rekenmethodes voor het berekenen van de
emissie-inventaris
f)

Een beoordeling van de gebruikte rekenmethode

g) Het gebruik, onderhoud en kallibratie van meetapparatuur (indien van
toepassing)
h) Het ontwikkelen en onderhouden van een systeem om data te verzamelen
i)

Regelmatige controles op accuratie van de berekening

j)

Periodieke interne audits en technische beoordelingen

k) Een periodieke beoordeling van de mogelijkheden om het
informatiemanagement te verbeteren

CO2 Management Plan
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6.2

Documentbeheer

De organisatie moet een procedure opstellen om de documentatie te beheren en te
archiveren. De organisatie zal de documentatie beheren en onderhouden als onderbouwing
van de ontwikkeling en onderhoud van de emissie-inventaris zodat dit ook geverifieerd kan
worden. De documentatie, op papier of digitaal, zal worden behandeld volgens het door de
organisatie opgezette informatiemanagement.
NEN 14064-1
6.1.1 a
6.1.1 b
6.1.1 c
6.1.1 d
6.1.1 e
6.1.2 a
6.1.2 b
6.1.2 c
6.1.2 d
6.1.2 e
6.1.2 f
6.1.2 g
6.1.2 h
6.1.2 i
6.1.2 j
6.1.2 k
6.2

Documenten CO2 reductiesysteem
CO2 Management Plan, H3
CO2 Management Plan, H3
CO2 Management Plan, H3 en Interne audit & zelfevaluatie
Interne audit & zelfevaluatie
CO2 Management Plan, H3
CO2 Management Plan, H6
CO2 Management Plan, H3
CO2 Management Plan, H3
CO2 Management Plan, H3
CO2 Management Plan, H3
CO2 Management Plan, H3
CO2 Management Plan, H3
CO2 Management Plan, H4
Interne audit & zelfevaluatie
Interne audit & zelfevaluatie
Interne audit & zelfevaluatie
CO2 Management Plan
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9 Communicatieplan
In dit deel wordt aangegeven op welke momenten er wordt gecommuniceerd omtrent het
CO2-reductiesysteem van Vandervalk+degroot. Onze organisatie is al geruime tijd actief in
maatschappelijk verantwoord ondernemen, niet voor niets zijn wij al jarenlang ISO 14001
gecertificeerd.

9.1 | Externe belanghebbenden
Hieronder worden de externe belanghebbenden opgenoemd. Dit zijn partijen die belang
hebben bij reductie van energie en van de meest materiële CO2-emissies. Tevens zijn het
potentiële partners om mee samen te werken aan CO2-reductie. Communicatie aan de
externe belanghebbenden vindt plaats via de website van Vandervalk+degroot en via
externe mailing.
Externe belanghebbenden
Belang bij het CO2-beleid
Kennisniveau
Gemeenten en provincies

Woningcorporaties

Omwonenden

Zandrecycling Nederland

Good Year

CO2 Management Plan

Steeds meer gemeenten en
provincies hebben CO2reductie opgenomen als
beleid. Ze streven naar
CO2-reductie middels
gunningcriteria in
aanbestedingen.
De woningbouw is bezig
met verduurzamen van
woningen om klaar te zijn
voor de toekomst.
Energiezuiniger woningen
zijn belangrijk voor CO2reductie.

Matige kennis van CO2-reductie;
voert zelf geen CO2-reductiebeleid
dus vooral de praktische kennis
hiervan ontbreekt. Verschilt erg per
gemeente en/of provincie.

Hebben er baat bij wanneer
voertuigen minder CO2
uitstoten, prettiger
leefklimaat door
uitlaatgassen etc.
Een belangrijke partner
voor vandervalk+degroot
voor het afvoeren van slib.
Samen bekijken hoe ze de
afvalstroom kunnen
verduurzamen.

Weinig kennis van CO2.

De belangrijkste
bandenleverancier van
vandervalk+degroot en

Als leverancier van banden is
duurzaamheid erg belangrijk, niet
alleen voor hen zelf maar ook voor

Er is matige kennis van CO2reductie. De CO2-Prestatieladder
wordt nog niet of nauwelijks
toegepast bij aanbestedingen.

Zijn zelf veel bezig met milieu en
duurzaamheid. Als recyclingbedrijf
bekijken ze altijd wat er mogelijk is
om te verduurzamen.
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Overige leveranciers

belangrijk om mee te laten
denken op welke wijze er
brandstof bespaard kan
worden en banden te
besparen.
Valkdegroot koopt veel
volume aan materialen in
voor de wagens die ze zelf
reviseren. Deze
leveranciers hebben niet
allen direct belang bij het
CO2-beleid van
Valkdegroot. Het enige wat
van belang kan zijn is dat
Valkdegroot steeds
strenger naar zijn
leveranciers gaat kijken,
omdat zij met partners
willen werken die CO2
bewust ondernemen.

klanten. CO2 reductie staat
hierdoor hoog op de agenda.

Een aantal leveranciers
beschikken zelf over de CO2Prestatieladder echter is dit maar
een zeer klein aantal. De meeste
leveranciers zijn wel met
duurzaamheid bezig, maar minder
met CO2 reductie.

9.2 Interne belanghebbenden
Interne belanghebbenden zijn de medewerkers, de (regio)directie en de ondernemingsraad
van Vandervalk+degroot. Zij worden op de hoogte gehouden via een interne nieuwsbrief
(Ondergronds), het intranet, facebook, LinkedIn, crewmeetings, vestigingsoverleggen en MT
vergaderingen. Het management zal daarnaast betrokken zijn bij de besluitvorming van de
te nemen reductiemaatregelen, de voortgang van de CO 2-reductie en overige hoofdzaken
van het CO2-reductiebeleid.

9.3 | Projecten met gunningvoordeel
Communicatie over het CO2-beleid van Vandervalk+degroot betreft niet alleen het beleid
van het bedrijf als geheel, maar ook het beleid ten aanzien van projecten die aangenomen
zijn met gunningvoordeel. Over deze projecten zal specifiek gecommuniceerd worden met
betrekking tot de CO2-uitstoot van het project, de doelstelling en de voortgang in CO 2reductie. Dit zal hoofdzakelijk gebeuren via de algemene communicatieberichten van het
bedrijf. Waar nodig wordt dit aangevuld met communicatie via het werkoverleg van het
project.
Op het moment zijn er nog geen projecten aangenomen met gunningvoordeel. Wanneer dit
wel van toepassing is, zal er een apart projectdossier met bijbehorend communicatieplan
worden opgesteld.
CO2 Management Plan
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9.4 Communicatieplan
WAT

WIE

HOE

(Boodschap)

(Verantwoordelijke
en uitvoerders)
QAM Manager

(Middelen)

CO2 footprint van bedrijf en
projecten met gunningvoordeel

DOELGROEP

WANNEER

WAAROM

(Communicatiedoelstelling)

Ondergronds,
crewmeeting en
intranet
Website,
persberichten (ad
hoc)
MT overleg, OR
overleg,
Ondergronds,
intranet en memo
op prikborden.
Website

Intern

(Planning &
frequentie)
Maart

Extern

Februari

Bewustwording van de footprint
onder externe partijen vergroten

Intern

Halfjaarlijks
Maand(en)

Bewustwording van de doelstelling
en maatregelen onder medewerkers
vergroten

Extern

Jaarlijks

Bekendheid van de doelstelling en
maatregelen onder externe partijen
vergroten

Intern

Halfjaarlijks

Betrokkenheid medewerkers
stimuleren en medewerkers
aanzetten tot CO2 reductie

Extern

Halfjaarlijks

Betrokkenheid externe
belanghebbenden stimuleren

Extern
SKAO

Halfjaarlijks
Jaarlijks

Documenten updaten
Publiceren van documentatie
behorende bij eis 3D1 en jaarlijks
updaten maatregelenlijst

CO2 footprint van bedrijf en
projecten met gunningvoordeel

QAM Manager

CO2-reductiedoelstellingen +
voortgang en maatregelen voor
bedrijf en projecten met
gunningvoordeel

QAM Manager

CO2-reductiedoelstellingen +
voortgang en maatregelen voor
bedrijf en projecten met
gunningvoordeel

QAM Manager

Mogelijkheden voor individuele
bijdrage, huidig energiegebruik
en trends binnen het bedrijf en
projecten

QAM Manager

Communicatieberichten

QAM Manager

MT overleg, OR
overleg,
Ondergronds,
intranet en memo
op prikborden
Website

Website updaten
Publicatieplicht SKAO

Communicatie
QAM Manager

Website
Website SKAO
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Bewustwording van de CO2 footprint
intern vergroten

9.5 Website
Op de website van Vandervalk+degroot is een pagina ingericht over het CO2-reductiebeleid
van het bedrijf. Op deze pagina wordt de nodige informatie over het CO 2-beleid
weergegeven en zijn de laatste versies van de documenten terug te vinden.
9.5.1 Tekstuele informatie
Op de CO2-Prestatieladder pagina op de website bevindt zich te allen tijde up-to-date
informatie over:








Het CO2-reductiebeleid;
De CO2 footprint;
De CO2-reductiedoelstellingen (en de voortgang hiervan);
De CO2-reductiesubdoelstellingen (en de voortgang hiervan);
De CO2-reductiemaatregelen (en de voortgang hiervan);
Acties en initiatieven waarvan Vandervalk+degroot deelnemer of oprichter is;
Een verwijzing naar de bedrijfspagina op de website van de SKAO;

De voortgang zal beschreven worden middels het publiceren van de halfjaarlijkse
communicatieberichten. Om daadwerkelijk transparant te kunnen zijn over deze voortgang,
zullen de communicatieberichten minimaal twee jaar op de website zichtbaar blijven.
9.5.2 Gedeelde documenten
Tevens bevinden zich op deze pagina te allen tijde de meest actuele versies van
onderstaande documenten (te downloaden als PDF).






Communicatiebericht
Het CO2-reductieplan
Het CO2 Management Plan
Actieve deelname initiatieven
Certificaat CO2-Prestatieladder

(eis 3.C.1)
(eis 3.B.1)
(eis 2.C.3 & 3.B.2)
(eis 3.D.1)

9.5.3 Website SKAO
Op de website van de SKAO bevinden zich te allen tijde de meest actuele versies van
onderstaande documenten:
 Actieve deelname initiatieven
 Ingevulde maatregelenlijst

(eis 3.D.1)

Op de website van de SKAO dienst elk document een PDF te zijn, met vermelding van een
versienummer, een handtekening van de autoriserende verantwoordelijke manager en de
autorisatiedatum.
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