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1. Inleiding 
 
Gebr. van der Steen is een familiebedrijf dat sinds 1962 actief is met de aanleg, onderhoud, beheer en 
het in stand houden van ondergrondse infrastructuur als water- en gasleidingen, elektriciteits- en data-
/ telecomkabels, rioleringen, drukleidingen, wegenbouw en openbare- en terreinverlichtingsinstallaties. 
Vernoemde activiteiten worden voornamelijk in de zuidelijke helft van Nederland uitgevoerd voor 
diverse opdrachtgevers als nutsbedrijven, gemeenten, provincies, data- en telecombedrijven maar ook 
bij inrichtingen en bedrijfsterreinen. 
 
Deze CO2 footprint is opgesteld ter ondersteuning van de certificering van Gebr. van der Steen 
bedrijven conform de CO2-prestatieladder niveau 3.    
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2. Algemeen 
 

2.1. Toegepaste normen. 
 

De CO2-footprint is opgesteld volgens de volgende normen: 

 ISO 14064-1 

 GHG protocol 

 CO2-prestatieladder versie 2.0; De eisen hebben met name betrekking op de 
gebruikte conversiefactoren en voor de indirecte emissies (scope 2) wordt en 
uitgebreidere definitie toegepast. (zie 4.3: Indirecte emissie (scope 2: C02 
prestatieladder)) 

 

2.2. Verantwoordelijke personen. 
 

Binnen Gebr. van der Steen Bedrijven zijn de volgende personen verantwoordelijk voor het tot 
stand komen en het onderhouden van de CO2 Footprint: 

 Directie: 
o J.G.M van der Steen : eindverantwoordelijk. 

 KAM: 
o J.G.M van der Steen : rapportage en coördinatie. 

  Administratie: 

o L.P.M. Lunenburg : registreren en administreren 

 

2.3. Verslagperiode. 
 

 Basis periode:  
 
Voor bepaling van de initiële CO2-footprint zijn de volgende perioden onderzocht: 
o 2009: Q1 t/m Q4 
o 2010: Q1 t/m Q4 
o 2011: Q1 t/m Q4 

 

 Referentie periode: 
 

De CO2- footprint van het jaar 2010 wordt als referentieperiode gebruikt om gerealiseerde 
CO2 reductie aan te refereren.  
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2.4. Verwijzingstabellen. 
 

2.4.1. ISO14064-1 
 

In ISO14064-1 worden in artikel 3.7.3 eisen gesteld aan de inhoud van de CO2 footprint 
rapportage. In de onderstaande tabel wordt de relatie tussen deze eisen en de 
paragrafen uit dit rapport gegeven waarin deze eis wordt behandeld. Tevens wordt 
aangegeven in welke paragraaf van ISO14064-1 de gestelde eis inhoudelijk wordt 
toegelicht. 

 
 

Eis 3.7.1 ISO14064-1 Paragraaf 
ISO14064-1 

Paragraaf  
rapport 

a Beschrijving organisatie - 1 Inleiding 

b Verantwoordelijke personen - 2.2 Verantwoordelijke personen. 

c Verslagperiode - 2.3 Verslagperiode. 

d Bounderie 4.1 3 Organisatorische grenzen 
(boundarie) 

e Directe emissie 4.2.2 4 Emissie 

f Verwerkingsmethode 
biomassa 

4.2.2 n.v.t. 

g Aan de atmosfeer onttrokken 
GHG  

4.2.2 n.v.t. 

h Uitgesloten GHG 4.3.1 3 Organisatorische grenzen 
(boundarie) 

i Indirecte emissie  4.2.3 4 Emissie 

j Referentiejaar 5.3.1 2.3 Verslagperiode. 

k Wijzigingen in bepaling- of 
rapportagemethode 

5.3.2 n.v.t. 

l Referentie naar 
bepalingsmethoden 

4.3.3 4 Emissie 

m Wijzigingen van 
bepalingsmethoden 

4.3.3 n.v.t. 

n conversiefactoren 4.3.5 4 Emissie 

o Beschrijving van 
onnauwkeurigheden van 
conversiefactoren en hun 
gevolg 

 4 Emissie 

p Verklaring dat de GHG 
bepaling conform ISO14064-1 
is uitgevoerd. 

 2.1 Toegepaste normen.  

q Verklaring mbt verificatie  6 Verificatie 

 

Tabel 1 verwijzingstabel ISO 14064  
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ISO 14064-1, paragraaf 7.3.1 Rapportage, paragraaf 

2.4.2. CO2 prestatieladder 
 

In het handleiding CO2 prestatieladder 2.0 worden met betrekking tot de bepaling van 
de CO2 footprint extra eisen gesteld. In de onderstaande tabel wordt de relatie tussen 
deze eisen en de paragrafen uit dit rapport gegeven waarin deze eis wordt behandeld. 
Tevens wordt aangegeven in welke paragraaf van het handboek de gestelde eis 
inhoudelijk wordt toegelicht. 

 
 

Handboek 2.0 Handboek 
2.0 Bijlage A 

punt 3  

Paragraaf  
rapport 

a Samenstelling scope 2 emissie  - 4.3 Indirecte emissie (scope 2: 
C02 prestatieladder) 

 

Tabel 2 verwijzingstabel handboek CO2 prestatieladder 2.0  
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2.5. Wijzigingen 
 
Het CO2 footprint rapport is oorspronkelijk opgesteld  op 21-11-2011 met referentiejaar 2010. Het 
rapport wordt 2 maal per jaar geactualiseerd. : 

 Q1: Het 1
e
 kwartaal als de cijfers met betrekking tot het vorige jaar bekend zijn. 

 Q3: Het 3
e
 kwartaal als de halfjaar cijfers bekend zijn. 

 
In onderstaande tabel is weergegeven in welke hoofdstukken per periode aanpassingen uitgevoerd 
worden, 

 
hoofdstuk deel Q1  opmerking Q3 opmerking 

1 inleiding Ja Indien van toepassing -  

2 algemeen Ja Indien van toepassing -  

   2.3 verslagperiode Ja Indien van toepassing -  

   2.5 Wijzigingen Ja  Aanpassen Ja Aanpassen 

3 org. grenzen Ja Indien van toepassing -  

4 Emissie 2010  referentiejaar   

5 reductie Ja    

   5.1 reductiemogelijkhe
den 

Ja Indien van toepassing   

   5.2 reductiedoelstelling
en 

Ja Indien van toepassing   

   5.3 duurzame energie Ja Indien van toepassing   

   5.4 Resultaten per 
periode 

Ja  Aanpassingen 
afgelopen jaar 
verwerken  

ja Aanpassingen afgelopen 
half jaar verwerken. 

6 Verificatie nvt  nvt  

Bijlage 1 geschat verbruik ja Zie 4.6 -  

 

Tabel 3 wijzigingstabel 

 
Wijzigingen worden onder vermelding van de periode en het betreffende kwartaal in het betreffende 
hoofdstuk omschreven. In onderstaande paragrafen wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen 
per hoofdstuk. In hoofdstuk 5.4 wordt per periode een paragraaf aangemaakt met daarin de 
betreffende gegevens en analyse.  
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2.5.1. Wijzigingen 2012 Q1 

 
In het jaar 2011 zijn ten opzichte van de vorige rapportage de volgende zaken 
gewijzigd: 
 
hoofdstuk deel  

1 inleiding  Geen, Wijzigingen uit handboek 2.1 zijn niet van invloed op de 
conversiefactoren. Toetsing aan de andere wijzigingen vindt 
plaatst bij de jaarlijkse evaluatie.  

2 algemeen  

   2.3 verslagperiode  Aangepast 

   2.5 Wijzigingen  Aangepast 

3 org. grenzen  Geen, Situatie is niet gewijzigd 

4 Emissie 2010  Geen, Situatie is niet gewijzigd 

5 reductie  

   5.1 reductiemogelijkhe
den 

 Geen, Situatie is niet gewijzigd 

   5.2 reductiedoelstelling
en 

 Geen, Situatie is niet gewijzigd 

   5.3 duurzame energie  Geen, Situatie is niet gewijzigd 

   5.4 Resultaten per 
periode 

 De CO2 footprint 2011 opgenomen (5.4.1). 

 De gerealiseerde reductie  opgenomen (5.4.1.1). 

 De Analyse van de gegevens 2011 opgenomen (5.4.1.3). 

 De aanbevelingen nav de resultaten 2011 opgenomen 
(5.4.1.4).  

6 Verificatie  n.v.t. 

Bijlage 1 geschat verbruik  Geen, Situatie is niet gewijzigd 

 
2.5.2. Wijzigingen 2012 Q3 

 
In het eerste half jaar 2012 zijn ten opzichte van de vorige rapportage de volgende 
zaken gewijzigd: 
 
hoofdstuk deel  

1 inleiding  N.v.t  

2 algemeen  

   2.3 verslagperiode  Aangepast 

   2.5 Wijzigingen  Aangepast 

3 org. grenzen  N.v.t 

4 Emissie 2010  N.v.t  

5 reductie  

   5.1 reductiemogelijkhe
den 

 N.v.t 

   5.2 reductiedoelstelling
en 

 N.v.t 

   5.3 duurzame energie  N.v.t 

   5.4 Resultaten per 
periode 

 De CO2 footprint 2012 1
e
 halfjaar opgenomen (5.4.2). 

 De gerealiseerde reductie  opgenomen (5.4.2.1). 

 De Analyse van de gegevens 2011 opgenomen (5.4.2.3). 

 De aanbevelingen nav de resultaten 2011 opgenomen 
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hoofdstuk deel  

(5.4.2.4).  

6 Verificatie  n.v.t. 

Bijlage 1 geschat verbruik  n.v.t. 

 
 

2.5.3. Wijzigingen 2013 Q1 
 
In het jaar 2012 zijn ten opzichte van de vorige rapportage de volgende zaken 
gewijzigd: 
 
hoofdstuk deel  

1 inleiding  Geen wijzigingen  

2 algemeen  

   2.3 verslagperiode  Aangepast 

   2.5 Wijzigingen  Aangepast 

3 org. grenzen  Geen wijzigingen 

4 Emissie 2010  Geen wijzigingen  

5 reductie  

   5.1 reductiemogelijkhe
den 

 Geen wijzigingen 

   5.2 reductiedoelstelling
en 

 Geen wijzigingen 

   5.3 duurzame energie  Zonnepanelen zijn geplaatst en een verdere uitbreiding 
hiervan wordt overwogen. 

   5.4 Resultaten per 
periode 

 De CO2 footprint 2012  opgenomen (5.4.3). 

 De gerealiseerde reductie  opgenomen (5.4.3.1). 

 De Analyse van de gegevens 2011 opgenomen (5.4.3.3). 

 De aanbevelingen nav de resultaten 2011 opgenomen 
(5.4.3.4).  

6 Verificatie  n.v.t. 

Bijlage 1 geschat verbruik  De situatie is op basis van de bestaande energieaudit opnieuw 
beoordeeld. In de uitgangspunten zoals gebouwen, installaties 
en het gebruik daarvan zijn geen relevante wijzigingen 
doorgevoerd. 

 De gegevens zoals die in bijlage 1 zijn opgenomen zijn 
daarom niet gewijzigd. 

 
2.5.4. Wijzigingen 2013 Q3 

 
In het 1 e deel van 2013 zijn ten opzichte van de vorige rapportage de volgende 
zaken gewijzigd: 
 
hoofdstuk deel  

1 inleiding  Geen wijzigingen  

2 algemeen  

   2.3 verslagperiode  Aangepast 

   2.5 Wijzigingen  Aangepast 

3 org. grenzen  Geen wijzigingen 

4 Emissie 2010  Geen wijzigingen  

5 reductie  



 

CO2-footprint rapport 2014 Q1 

Gebr. van der Steen Bedrijven 
 

Opgesteld: 21-11-2011 
Laatste wijziging: 18-02-2014 

 

Pagina 13 van 68 

hoofdstuk deel  

   5.1 reductiemogelijkhe
den 

 Geen wijzigingen 

   5.2 reductiedoelstelling
en 

 Geen wijzigingen 

   5.3 duurzame energie  Geen wijzigingen 

   5.4 Resultaten per 
periode 

 De CO2 footprint 2013 1
e
 helft  opgenomen (5.4.4). 

 De gerealiseerde reductie  opgenomen (5.4.4.1). 

 De Analyse van de gegevens  opgenomen (5.4.4.3). 

 De aanbevelingen nav de resultaten opgenomen (5.4.4.4).  

6 Verificatie  n.v.t. 

Bijlage 1 geschat verbruik  Geen wijzigingen 

 
2.5.5. Wijzigingen 2014 Q1 

 
In het jaar 2013 zijn ten opzichte van de vorige rapportage de volgende zaken 
gewijzigd: 
 
hoofdstuk deel  

1 inleiding  Geen wijzigingen  

2 algemeen  

   2.3 verslagperiode  Aangepast 

   2.5 Wijzigingen  Aangepast 

3 org. grenzen  Geen wijzigingen 

4 Emissie 2010  Geen wijzigingen  

5 reductie  

   5.1 reductiemogelijkhe
den 

 Geen wijzigingen 

   5.2 reductiedoelstelling
en 

 Geen wijzigingen 

   5.3 duurzame energie  Geen wijzigingen 

   5.4 Resultaten per 
periode 

 De CO2 footprint over 2013  opgenomen (5.4.5). Vanaf de 
CO2 footprint over 2013 worden brandstoffen (benzine en 
diesel) die aan derden geleverd worden niet meer 
meegenomen.  

 De gerealiseerde reductie  opgenomen (5.4.5.1). 

 De Analyse van de gegevens 2013 opgenomen (5.4.5.3). 

 De aanbevelingen nav de resultaten 2013 opgenomen 
(5.4.5.4).  

6 Verificatie  n.v.t. 

Bijlage 1 geschat verbruik  De situatie is op basis van de bestaande energieaudit opnieuw 
beoordeeld. In de uitgangspunten zoals gebouwen, installaties 
en het gebruik daarvan zijn geen relevante wijzigingen 
doorgevoerd. 

 De gegevens zoals die in bijlage 1 zijn opgenomen zijn 
daarom niet gewijzigd. 
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3. Organisatorische grenzen (boundarie) 
 

De CO2 footprint is opgesteld voor de organisatie die zich in de markt presenteert als Gebr. van 
der Steen Bedrijven. Gebr. van der Steen Bedrijven is actief met de aanleg, onderhoud, beheer en 
het in stand houden van ondergrondse infrastructuur als water- en gasleidingen, elektriciteits- en 
data-/telecomkabels, rioleringen, drukleidingen, wegenbouw en openbare- en 
terreinverlichtingsinstallaties. Deze Gebr. van der Steen bedrijven wordt gevormd door de 
volgende bedrijven: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking:      Skippon b.v. is een volle dochter van ParticipatieMaatschappij  

Gebr. Van der Steen B.V. Skippon b.v. is een ingenieursbureau wat actief is op het 
gebied van constructie, installatietechniek en ondergrondse infrastructuur. Deze 
werkmaatschappij wordt in de markt echter niet als onderdeel van Gebr. Van der 
Steen bedrijven gepresenteerd. Omdat Skippon b.v. ook een concern leverancier 
(C-leverancier) is wordt Skippon b.v. in de CO2-footprint meegenomen.  

 

Bedrijfsnaam: ParticipatieMaatschappij Gebr. Van der Steen B.V. 
KvK nummer: 16071049 
BTW nummer: 802135584 B01 

Bedrijfsnaam: B.V. Aannemingsbedrijf Gebr. van der Steen 
KvK nummer: 16036955 
BTW nummer: 004120784 B01 
Eigendom: 100% 

Bedrijfsnaam: B.V. Wegen- en Waterbouw Gebr. van der Steen 
KvK nummer: 16036956 
BTW nummer: 004121132 B01 
Eigendom: 100% 
 

Bedrijfsnaam: Elektrotechnisch Installatie- en Montagebedrijf  
    Gebr. van der Steen B.V. 

KvK nummer: 16063132 
BTW nummer: 009522438 B01 
Eigendom: 100% 
 

Bedrijfsnaam: Wegenbouwbedrijf Spierings B.V. 
KvK nummer: 16071049 
BTW nummer: 807617453 B01 
Eigendom: 100% 
 

Bedrijfsnaam: Skippon B.V. 
KvK nummer: 17142581 
BTW nummer: 810389381 B01 
Eigendom: 100% 
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C-aanbieders: 
 
Een C-aanbieder (concernaanbieder) is een aanbieder die een zeggenschapsrelatie heeft 
(financiële en of operationele controle) binnen hetzelfde concern als de ontvanger van de 
aanbieding. Skippon b.v. is een C-aanbieder 

 
 
Vestigingen: 
 
Gebr. van der Steen Bedrijven 
 

 Hoofdvestiging 
 

Adres:   De Ploeg 16, 5258 EZ Berlicum 
Activiteiten:  kantoor, opslag werkplaats. 
 

 vestiging 
 

Adres:   Goudwerf 7, 6641 TE Beuningen 
Activiteiten:  kantoor, opslag werkplaats. 

 
Skippon b.v. 
 

 vestiging 
 

Adres:   Groenewoud 25
e
, 5151 RM Drunen 

Activiteiten:  kantoor. 
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4. Emissie 
 

4.1. Directe emissie (scope 1) 
 

Scope 1 of directe emissies zijn emissies die door de eigen organisatie uitgestoten worden. 
Dit zijn bijvoorbeeld emissies door het eigen wagenpark brandstof aangedreven werktuigen 
maar ook het eigen gas gebruik, voor verwarming, WKK installaties ovens enzovoorts. 

 

4.2. Indirecte emissie (scope 2) 
 

Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van een 
energiedrager (elektriciteit, warmte via een warmtenet of stoom geleverd door derden) door 
anderen 

 

4.3. Indirecte emissie (scope 2: C02 prestatieladder) 
 

Indien de CO2 footprint opgesteld wordt in het kader van de CO2 prestatieladder moeten 
emissies die veroorzaakt worden door zakelijke vluchten en zakelijke gebruik door privé auto’s 
ook bij scope 2 meegenomen worden. 

 

4.4. Overige indirecte emissie (scope 3) 
 

Scope 3 of overige indirecte emissies zijn een gevolg van activiteiten van het bedrijf maar 
komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het 
bedrijf. Voorbeelden zijn de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval 
en het gebruik van het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. 
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4.5. Overzicht emissie referentie jaar 2010 totaal 
 

nr. Omschrijving Hoeveelheid Eenheid CO2 Ton/ Co2 bron

eenheid [ton]

Totale CO2 Emissie 2010 816,42

Scope 1: 754,93
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Berlicum

Aardgas Berlicum 19.215 m3 0,001825 35,07 factuur Essent

Aardgas groen m3

Aardgas groen CertiQ m3

Beuningen

Aardgas Beuningen 8.661 m3 0,001825 15,81 factuur Nuon

Aardgas groen m3 0,0004 0,00

Aardgas groen CertiQ m3

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen ltr

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine 12.898 ltr 0,00278 35,86 factuur 

Diesel 181.261 ltr 0,003135 568,25 factuur 

Gasolie 25.727 ltr 0,003135 80,65 factuur 

Aspen 2-takt ltr

Skippon Drunen

personenauto benzine 52.572 km 0,00022 11,57 email 6-12-11

personenauto diesel 26.874 km 0,000195 5,24 email 6-12-11

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas 1.627 kg 0,00153 2,49 factuur 

Scope 2: 61,49
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum

Ingekochte kWh elektriciteit kWh

Ingekochte kWh elektriciteit groen Berlicum 96.226 kWh 0,000455 43,78 factuur Essent

Ingekochte kWh elektriciteit groen CertiQ kWh

Ingekochte kWh elektriciteit groen SMK kWh

Beuningen

Ingekochte kWh elektriciteit Beuningen 16.582 kWh 0,000455 7,54 factuur Nuon

Ingekochte kWh elektriciteit groen kWh 0,0003 0,00

Ingekochte kWh elektriciteit groen CertiQ kWh

Ingekochte kWh elektriciteit groen SMK kWh

Skippo Drunen

geschatte waarde 11.610 kWh 0,000455 5,28 zie rapport

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive auto 2.370 km 0,00021 0,50 email 6-12-11

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippo Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen) 2.400 m3 0,001825 4,38 zie rapport

Totale CO2 Emissie 2010 816,42  

Tabel 4 overzicht emissie 2010  
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Figuur 1:Diagram emissie 2010 

 
Opmerkingen met betrekking tot emissies: 

 Scope 1: 
o Voor Aspen 2 takt zijn geen conversiewaarden bekend om deze reden is Aspen 2 takt 

meegeteld bij de benzine.  

 Scope 2 (CO2 prestatieladder: 
o Zakelijke vluchten zijn niet gemaakt.  

 
 
  

4% 2%
5%

71%

10%

1%1%
0% 0% 5%1%

Emissie 2010

Aardgas Berlicum Aardgas Beuningen

Benzine Diesel

Gasolie personenauto benzine (2*)

personenauto diesel (1*) zakelijke km met prive auto

Ingekochte kWh elektriciteit groen Berlicum Ingekochte kWh elektriciteit Beuningen
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4.6. Analyse emissie referentiejaar 2010 
 

4.6.1. Aardgas Berlicum 
 

In de vestiging Berlicum wordt aardgas gebruikt voor: 

 
 

 Kengetal Verwacht * % gemeten 

Verwarming kantoren; 
radiatoren 

408 m2 4.080 m3 45 - 

Verwarming vergaderruimte 
boven werkplaats; 
radiatoren 

137 m2 1.370 m3 15 - 

Vorstvrij houden magazijn; 
gasheater  

384m2 768 m3 8 - 

Verwarming werkplaats; 
gasheaters 

286m2 2.860 m3 32 - 

totaal  9.078 m3 100 19.215 m3 

 

Tabel 5 overzicht gasverbruik Berlicum  

 
 

De “verwachte” gegevens verwacht zijn gebaseerd op schattingberekeningen  
in Vabi software voor EPA-U versie 3.0. Dit geeft slecht een grove benadering van de 
werkelijke verbruik: 

o Voor verwarming wordt voor panden van 1990 uitgegaan van ca 10 m3 gas/ m2 per 
jaar bij normale gebruikstijden.  

o Voor het vorstvrij houden wordt uitgegaan van 20% van de normale 
verwarmingswaarde.  

 
Uit de vergelijking van de gemeten waarde met de verwachte waarden blijkt de verwachte 
waarde slechts 47% van de gemeten waarde is. Dit grote verschil zou veroorzaakt kunnen 
worden doordat het gebruikte kengetal niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Het 
bemeteren en monitoren van het deelverbruik en/of het gedetailleerd bepalen/berekenen van 
het te verwachten verbruik zal meer inzicht geven in de oorzaak van deze verschillen en de 
potentiële besparingsmogelijkheden.  

 
Factoren die het verbruik kunnen beïnvloeden zijn: 

o de efficiëntie van het gebouw. Deze is alleen door constructieve maatregelen te 
verbeteren. 

o De efficiëntie van de installaties. Deze is te verbeteren door deze goed te 
onderhouden en in te regelen en/of door deze te vernieuwen.  

o De gebruiker. Hierbij zijn de temperatuurinstelling en de tijden dat de verwarming 
ingeschakeld wordt aandachtspunten.   

 
 

Te gebruiken kengetallen: 
o Verbruik per m2 of m3: Dit maakt een vergelijking mogelijk op basis van 

kengetallen die voor deze functie bekend zijn en geeft daarmee een indruk van de 
besparingsmogelijkheden.  

o Gedeeltes van de installatie monitoren met behulp van extra meters.  
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4.6.2. Aardgas Beuningen 

 
 

In de vestiging Beuningen wordt aardgas gebruikt voor: 

 
 

 Kengetal Verwacht * gemeten 

Verwarming kantoren; 
radiatoren 

330 m2 3.300 m3 - 

Vorstvrij houden magazijn; 
gasheater  

480m2 960 m3 - 

Verwarming werkplaats; 
radiatoren 

60m2 600 m3 - 

totaal  4.860 m3 8.661 m3 

 

Tabel 6 overzicht gasverbruik Beuningen 

 
De “verwachte gegevens verwacht zijn gebaseerd op schattingberekeningen  
in Vabi software voor EPA-U versie 3.0. Dit geeft slecht een grove benadering van de 
werkelijke verbruik: 

o Voor verwarming wordt voor panden van 1990 uitgegaan van ca 10 m3 gas/ m2 per 
jaar bij normale gebruikstijden.  

o Voor het vorstvrij houden wordt uitgegaan van 20% van de normale 
verwarmingswaarde.  

 
Uit de vergelijking van de gemeten waarde met de verwachte waarden blijkt de verwachte 
waarde slechts 56% van de gemeten waarde is. Dit grote verschil zou veroorzaakt kunnen 
worden doordat het gebruikte kengetal niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Het 
bemeteren en monitoren van het deelverbruik en/of het gedetailleerd bepalen/berekenen van 
het te verwachten verbruik zal meer inzicht geven in de oorzaak van deze verschillen en de 
potentiële besparingsmogelijkheden.  

 
Factoren die het verbruik kunnen beïnvloeden zijn: 

o de efficiëntie van het gebouw. Deze is alleen door constructieve maatregelen te 
verbeteren. 

o De efficiëntie van de installaties. Deze is te verbeteren door deze goed te 
onderhouden en in te regelen en/of door deze te vernieuwen.  

o De gebruiker. Hierbij zijn de temperatuurinstelling en de tijden dat de verwarming 
ingeschakeld wordt aandachtspunten.   

 
Te gebruiken kengetallen: 

o Verbruik per m2 of m3: Dit maakt een vergelijking mogelijk op basis van 
kengetallen die voor deze functie bekend zijn en geeft daarmee een indruk van de 
besparingsmogelijkheden.  

o Gedeeltes van de installatie monitoren met behulp van extra meters.  
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4.6.3. Aardgas Skippon Drunen 

 
 
 

 Kengetal Verwacht * gemeten 

Verwarming kantoren; 
radiatoren 

240 m2 2.400 m3 - 

totaal  2.400 m3 - 

 

Tabel 7 overzicht gasverbruik Skippon Drunen  

 
De kantoorruimte in Drunen wordt door Skippon b.v. gehuurd inclusief gas en elektriciteit. De 
gebruikte waardes worden niet gemeten. 
In de CO2- footprint wordt daarom deze geschatte waarde meegenomen. Omdat de geschatte 
waarde van de bijbehorende CO2 kleiner is dan 1% van de totale CO2 uitstoot is de mogelijke 
fout beperkt en acceptabel. 

 
 
 

4.6.4. Benzine 
 

De benzine wordt middels een eigen pomp op het terrein in Berlicum gebruikt voor materieel 
wat met name op de bouwplaats gebruikt wordt zoals brandstofaangedreven machines en 
generatoren die in het bezit zijn van,  of gehuurd worden door, van Gebr. van der Steen 
Bedrijven 

 
 

Factoren die het verbruik kunnen beïnvloeden zijn: 
o de efficiëntie van de apparatuur 
o het gebruik van de apparatuur 
o Het aantal gebruiksuren.  

 
Te gebruiken kengetallen: 

o Het totaal aantal gebruiksuren.(eventueel per groep) 
o Het gemiddeld verbruik per bedrijfsuur gaan registreren. (eventueel per groep of 

apparaat). 
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4.6.5. Diesel 
 

De diesel wordt middels een eigen pomp op het terrein in Berlicum gebruikt voor de 
personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens die in het bezit zijn van Gebr. van der Steen 
Bedrijven 

 

 Geschatte verbruik per voertuigtype: 

 
Soort voertuig aantal Km % Aantal liters 

Personenauto’s 10 - 10 18.126 

bestelwagens 55 - 74 134.133 

vrachtwagens 3 - 16 29.002 

totaal   100 181.261 

 

Tabel 8 overzicht verbruik voertuigen  

 
Factoren die het verbruik kunnen beïnvloeden zijn: 

o de efficiëntie van de wagen 
o De rijstijl van de bestuurder 
o Het aantal kilometers dat verreden wordt.  

 
Te gebruiken kengetallen: 

o Het totaal aantal kilometers.(eventueel per groep) 
o Het gemiddeld verbruik per kilometer gaan registreren. (eventueel per groep of 

voertuig) 
o Theoretisch verbruik per wagen te gaan registreren (door klasse of theoretische 

CO2 uitstoot?) 

 
 
 

4.6.6. Gasolie 
 

De gasolie wordt middels een eigen pomp op het terrein in Berlicum gebruikt voor materieel 
wat met name op de bouwplaats gebruikt wordt zoals brandstofaangedreven machines en 
generatoren die in het bezit zijn van,  of gehuurd worden door, van Gebr. van der Steen 
Bedrijven 

 
 

Factoren die het verbruik kunnen beïnvloeden zijn: 
o de efficiëntie van de apparatuur 
o het gebruik van de apparatuur 
o Het aantal gebruiksuren.  

 
Te gebruiken kengetallen: 

o Het totaal aantal gebruiksuren.(eventueel per groep) 
o Het gemiddeld verbruik per bedrijfsuur gaan registreren. (eventueel per groep of 

apparaat) 
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4.6.7. Propaangas 
 
Propaangas wordt gebruikt voor verwarming van bouwketen op locatie en bij bepaalde 
processen op locatie 
 

 
Factoren die het verbruik kunnen beïnvloeden zijn: 

o de efficiëntie van de apparatuur 
o het gebruik van de apparatuur 
o Het aantal gebruiksuren.  

 
Te gebruiken kengetallen: 

o Het totaal aantal gebruiksuren.(eventueel per groep) 
o Het gemiddeld verbruik per bedrijfsuur gaan registreren. (eventueel per groep of 

apparaat) 

 
4.6.8. Elektriciteit Berlicum 

 
In de vestiging Berlicum wordt elektriciteit gebruikt voor: 

 
 Kengetal scan / 

verwacht* 
% gemeten 

Algemeen  38.432 kWh 56  

Verlichting kantoren; 408 m2 7.920 kWh - - 

PC +toebehoren  4.665 kWh   

Klimaatinstallatie (Koeling 
en verwarmingsinstallatie) 

 11.745 kWh   

Serverruimte exclusie 
koeling.(10 stuks) 

 9.000 kWh   

Machines en apparaten  5.102 kWh   

Buitenterrein en magazijn  15.903 kWh 23  

Verlichting magazijnen, 
werkplaats en  

1352 m2 
 

919 kWh - - 

buitenverlichting 4.262 m2 6.840 kWh   

PC +toebehoren  545 kWh   

Klimaatinstallatie 
(verwarmingsinstallatie) 

 1.254 kWh   

Verwarming tijdelijke units 59 m2 5.220 kWh - - 

Verlichting tijdelijke units 59 m2 1.127 kWh   

Werkplaats  14.851 kWh 21  

Verlichting werkplaats en 
personeelsruimte 

286 en 137 m2 6.823 kWh - - 

PC +toebehoren  295 kWh   

Klimaatinstallatie 
(verwarmingsinstallatie) 

 3.184 kWh   

Machines en apparaten  4.549 kWh   

totaal  69.186 kWh  100 96.226 kWh 

 

Tabel 9 overzicht elektriciteitsverbruik Berlicum  
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De gegevens “scan/verwacht“ zijn gebaseerd op de opnamegegevens (bijlage 1) Dit geeft 
slecht een grove benadering van de werkelijke verbruik:  

 
Uit de vergelijking van de gemeten waarde met de verwachte waarden blijkt dat de gemeten 
waarde 140 % van de verwachte waarde. Dit verschil zou veroorzaakt kunnen worden doordat 
op diverse plaatsen, met name in de magazijnen bewegingdetectie is geplaatst. Het 
bemeteren en monitoren van het deelverbruik en/of het gedetailleerd bepalen/berekenen van 
het te verwachten verbruik zal meer inzicht geven in de oorzaak van deze verschillen en de 
potentiële besparingsmogelijkheden.  
 

Factoren die het verbruik kunnen beïnvloeden zijn: 
o De efficiëntie van de installaties. Deze is te verbeteren door deze goed te 

onderhouden en in te regelen en/of door deze te vernieuwen.  
o De gebruiker. Onnodig gebruik van verlichting of apparatuur beïnvloed het 

verbruik negatief.  
 

Te gebruiken kengetallen: 
o Verbruik per m2. Dit maakt een vergelijking mogelijk op basis van kengetallen 

die voor deze functie bekend zijn en geeft daarmee een indruk van de 
besparingsmogelijkheden.  

o Gedeeltes van de installatie monitoren met behulp van extra meters.  

 
4.6.9. Elektriciteit Beuningen 

 
In de vestiging Beuningen wordt elektriciteit gebruikt voor: 

 
 Kengetal Verwacht * gemeten 

Verlichting kantoren; 330 m2 6.600 kWh - 

PC +toebehoren  840 kWh  

Klimaatinstallatie (Koeling 
en verwarmingsinstallatie) 

 600 kWh  

Machines en apparaten  3480 kWh  

Server  1.800 kWh  

Verlichting magazijnen, 
werkplaats en 
buitenverlichting  

540 m2 
 
 
3950 m2 

10.800 kWh - 

totaal  24.120 kWh 16.582 kWh 

 

Tabel 10 overzicht elektriciteitsverbruik Beuningen  

 
De “verwachte gegevens verwacht zijn gebaseerd op schattingberekeningen (zie bijlage 2) in 
Vabi software voor EPA-U versie 3.0. Dit geeft slecht een grove benadering van de werkelijke 
verbruik: 

o Voor een server wordt inclusief koeling een jaarverbruik van 1800 kWh ingeschat. 
o Voor verlichting van ruimtes met TL verlichting wordt uitgegaan van 20 kWh/m2 per 

jaar.  
 

Uit de vergelijking van de gemeten waarde met de verwachte waarden blijkt de verwachte 
waarde ca 150 % van de gemeten waarde is.  . Dit verschil zou veroorzaakt kunnen worden 
doordat met name het verlichtingsniveau en/of het verlichtingsgebruik sterk afwijkt van de 
aangenomen situatie. Het bemeteren en monitoren van het deelverbruik en/of het 
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gedetailleerd bepalen/berekenen van het te verwachten verbruik zal meer inzicht geven in de 
oorzaak van deze verschillen en de potentiële besparingsmogelijkheden.  
 
 

Factoren die het verbruik kunnen beïnvloeden zijn: 
o De efficiëntie van de installaties. Deze is te verbeteren door deze goed te 

onderhouden en in te regelen en/of door deze te vernieuwen.  
o De gebruiker. Onnodig gebruik van verlichting of apparatuur beïnvloed het 

verbruik negatief.  
 

Te gebruiken kengetallen: 
o Verbruik per m2. Dit maakt een vergelijking mogelijk op basis van kengetallen 

die voor deze functie bekend zijn en geeft daarmee een indruk van de 
besparingsmogelijkheden.  

o Gedeeltes van de installatie monitoren met behulp van extra meters.  

 
4.6.10. Elektriciteit Skippon Drunen 

 
In de vestiging Beuningen wordt elektriciteit gebruikt voor: 

 
 

 Kengetal Verwacht * gemeten 

Verlichting kantoren; 240 m2 4.800 kWh - 

PC +toebehoren  1.930 kWh  

Klimaatinstallatie (Koeling 
en verwarmingsinstallatie) 

 100 kWh  

Machines en apparaten  2.980 kWh  

Server  1.800 kWh  

totaal  11.610 kWh - 

 

Tabel 11 overzicht elektriciteitsverbruik Skippon Drunen  

 
De kantoorruimte in Drunen wordt door Skippon b.v. gehuurd inclusief gas en elektriciteit. De 
gebruikte waardes worden niet gemeten. 
In de CO2- footprint wordt daarom deze geschatte waarde meegenomen. Omdat de geschatte 
waarde van de bijbehorende CO2 kleiner is dan 1% van de totale CO2 uitstoot is de mogelijke 
fout beperkt en acceptabel. 
 
De “verwachte gegevens verwacht zijn gebaseerd op schattingberekeningen (zie bijlage 3)in 
Vabi software voor EPA-U versie 3.0. Dit geeft slecht een grove benadering van de werkelijke 
verbruik: 

o Voor een server wordt inclusief koeling een jaarverbruik van 1800 kWh ingeschat. 
o Voor verlichting van ruimtes met TL verlichting wordt uitgegaan van 20 kWh/m2 per 

jaar.  
 

Factoren die het verbruik kunnen beïnvloeden zijn: 
o De efficiëntie van de installaties. Deze is te verbeteren door deze goed te 

onderhouden en in te regelen en/of door deze te vernieuwen.  
o De gebruiker. Onnodig gebruik van verlichting of apparatuur beïnvloed het 

verbruik negatief.  
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Te gebruiken kengetallen: 
o Verbruik per m2. Dit maakt een vergelijking mogelijk op basis van kengetallen 

die voor deze functie bekend zijn en geeft daarmee een indruk van de 
besparingsmogelijkheden.  

o Gedeeltes van de installatie monitoren met behulp van extra meters.  
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4.7. Projectgebonden CO2 uitstoot referentiejaar 2010 
 

Verbruikscijfers worden niet per project geregistreerd. Om het onderscheid tussen algemene 
en projectgebonden uitstoot te kunnen vastleggen zijn de volgende criteria aangehouden: 
 

o Algemeen: 
 Kantoor gerelateerde uitstoot van vestiging Berlicum. 
 Brandstof voor personenauto’s 
 Alle uitstoot gerelateerd aan Skippon b.v. 

o Projectgebonden: 
 Uitstoot gerelateerd aan het buitenterrein, de magazijnen en de 

werkplaats in Berlicum. 
 Brandstof voor bestelwagens en vrachtwagens 
 Overige brandstoffen. 

 

In Tabel 12 worden de projectgebonden uitstoten weergegeven. Hieruit blijkt dat : 

 voor de scope 1 uitstoot dat 87% projectgebonden is. 

 Voor de scope 2 uitstoot dat 47% projectgebonden is. 
 

nr. Omschrijving Hoeveelheid Eenheid CO2 Ton/ Co2 project

eenheid [ton]

Totale CO2 Emissie 2010 687,07

Scope 1: 660,26
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Berlicum

Aardgas Berlicum totaal 19.215 m3 0,001825

   projectgebonden 40% (zie tabel 4) 7.686 m3 0,001825 14,03 Ja

Beuningen

Aardgas Beuningen 8.661 m3 0,001825 15,81 Ja

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen ltr

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine 12.898 ltr 0,00278 35,86 Ja

Diesel totaal 181.261 ltr

   projectgebonden 90% (zie tabel 7) 163.135 ltr 0,003135 511,43 Ja

Gasolie 25.727 ltr 0,003135 80,65 Ja

Aspen 2-takt ltr

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas 1.627 kg 0,00153 2,49 Ja

Scope 2: 26,81
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum

Ingekochte kWh elektriciteit groen Berlicum 96.226 kWh

projectgerelateerd 44% (zie tabel 8) 42.339 kWh 0,000455 19,26 ja

Beuningen

Ingekochte kWh elektriciteit Beuningen 16.582 kWh 0,000455 7,54 Ja

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Totale CO2 Emissie 2010 687,07  
 

Tabel 12 overzicht projectgebonden uitstoot 
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5. Reductie 
 

De in dit hoofdstuk genoemde reductiedoelstellingen zijn te realiseren in het jaar 2017 ten 
opzichte van het referentiejaar 2010 

 
 

5.1. Reductiemogelijkheden: 
 

 Kengetallen/KPI’s (Key Performance Indicator): 
 

Om de CO2 uitstoot cijfers 2010 vergelijkbaar te maken met andere periodes is het 
noodzakelijk om deze te relateren aan die “gebruiksfactoren” die bepalend zijn voor dit 
verbruik. Indien men meer produceert zal men meer verbruiken.  
Daar waar men een KPI gaat vaststellen voor een deeluitstoot zal men in veel 
gevallen dit verbruik moeten gaan “meten”  
Het bijhouden / administreren van gebruiksfactoren is essentieel om de gegevens 
vergelijkbaar te maken en om vast te kunnen stellen of CO2 reductie gerealiseerd 
wordt. Daarnaast moet voorkomen worden dat er een onnodige administratieve last 
ontstaat. Welke kengetallen / KPI’s men het beste kan gebruiken is per organisatie 
verschillend. 
In de onderstaande paragrafen wordt per uitstootgroep aangegeven welke 
Kengetallen / KPI’s men bij zou kunnen houden. Bij het vaststellen welke kengetallen 
men daadwerkelijk gaat vaststellen dient men ook in acht te nemen welk aandeel een 
bepaalde deeluitstoot heeft in de totale uitstoot. 
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5.1.1. 1.1 Gasverbruik 

 

 Mogelijke kengetallen gasverbruik. 
 

o Relevante gebruiksfactoren: 
 Het aantal vierkante meters dat men in gebruik heeft is bekend.  

o Relevante verbruikswaardes: 
 Het gasverbruik van de vestigingen Berlicum en Beuningen is 

bekend. Men zou kunnen overwegen om de deelverbruiken van 
kantoren, werkplaats en magazijnen met behulp van extra meters  bij 
te gaan houden zodat verbeteringen op deelgebieden zichtbaar 
worden. 

 Het gasverbruik in de vestiging Drunen is niet bekend omdat er niet in 
separate meters voorzien is. 

o Mogelijke kengetallen: 
 m3 aardgas / vestiging. 
 m3 aardgas / m2 gebruiksruimte. 
 m3 aardgas / sector. 

o Advies: 
 Aangezien de gebruiksfactor constant zijn voldoet het om de het 

verbruik per vestiging aan te houden. 
 

 Berlicum: 
 

Aardgas wordt gebruikt voor de verwarming van de kantoren en de werkplaats en voor 
het vorstvrij houden van bepaalde magazijnen. Warm water wordt elektrisch met 
close-in boilers gemaakt.  
 

o Energie-efficiencyverbetering. 
 

 Kantoren: 
 
De kantoren zijn ca 1990 gebouwd volgens de toen geldende eisen.  
 

 Werkplaats: 
 
De werkplaats is niet/slecht geïsoleerd en nog voorzien van enkel 
glas. Middels een haalbaarheidsonderzoek bepalen wat het actuele 
verbruik is, welke reductie mogelijk is en of het haalbaar is. Hierbij kan 
gedacht worden aan dubbel glas plaatsen, extra isoleren enzovoorts. 
   

 Magazijnen: 
 

De magazijnen zijn niet/slecht geïsoleerd. Middels een 
haalbaarheidsonderzoek bepalen wat het actuele verbruik is, welke 
reductie mogelijk is en of het haalbaar is. Hierbij kan gedacht worden 
aan dubbel glas plaatsen, extra isoleren enzovoorts. Mogelijk zijn 
aanpassingen eerder haalbaar als de magazijnen die vorstvrij 
gehouden moeten worden gegroepeerd worden.  
 

o Het gebruik. 
 

Met betrekking tot het gebruik kan men de volgende maatregelen nemen: 
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 Onderzoek of regelingen o.a. thermostaten / klokthermostaten) 
optimaal zijn en optimaal gebruikt worden. 

 Maak medewerkers er middels de interne communicatie van bewust 
dat men bewust met verwarming om moeten gaan. 

 

 Beuningen: 
 
Aardgas wordt gebruikt voor de verwarming van de kantoren en de werkplaats. 
Aardgas wordt tevens gebruikt voor de productie van warm water.  
 

o Energie-efficiencyverbetering. 
 

Middels een haalbaarheidsonderzoek bepalen wat het actuele verbruik is, 
welke reductie mogelijk is en of het haalbaar is. Hierbij kan gedacht worden 
aan dubbel glas plaatsen, extra isoleren enzovoorts. 
 

o Het gebruik. 
 

Met betrekking tot het gebruik kan men de volgende maatregelen nemen: 
 Onderzoek of regelingen o.a. thermostaten / klokthermostaten) 

optimaal zijn en optimaal gebruikt worden. 
Maak medewerkers er middels de interne communicatie van bewust dat men 
bewust met verwarming om moeten gaan. 
 

 Skippon Drunen: 
 
Aardgas wordt gebruikt voor de verwarming van de kantoren  
 

o Energie-efficiencyverbetering. 
 

Het pand in Drunen wordt gehuurd. Geadviseerd wordt bij de verhuurder te 
inventariseren op welk niveau de het gebouw nu zit en of er maatregelen 
gepland zijn. Op basis daarvan kan men bepalen of er acties of onderzoeken 
gestart kunnen worden. 

 
o Het gebruik. 

 
Met betrekking tot het gebruik kan men de volgende maatregelen nemen: 

 Onderzoek of regelingen o.a. thermostaten / klokthermostaten) 
optimaal zijn en optimaal gebruikt worden. 

Maak medewerkers er middels de interne communicatie van bewust dat men 
bewust met verwarming om moeten gaan. 

 

 
5.1.1.1. Reductiedoelstelling gasverbruik 

 
In “Tabel 13 overzicht reductiedoelstellingen” is in de kolom “reductie doel” 
het besparingspercentage per deeluitstoot opgenomen. Dit 
besparingspercentage is gebaseerd op de besparingsmogelijkheden die 
verwacht worden op basis van energie-efficiëntieverbetering en verbeteringen 
in gebruik.  
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5.1.2. 1.3/1.4 Brandstof verbruik eigen wagenpark, machines en 

werkzaamheden 
 

 Mogelijke kengetallen brandstof verbruik. 
 

o Voertuigen 
 Relevante gebruiksfactoren: 

 Het aantal voertuigen per groep (personenauto, bestelwagen, 
vrachtwagen) 

 Het aantal kilometers per voertuig of voertuiggroep.  

 De logistieke efficiency,( is het aantal kilometers 
geoptimaliseerd) 

 Relevante verbruikswaardes: 

 Het brandstofverbruik per voertuig of voertuiggroep. 
 Mogelijke kengetallen: 

 Verbruik per voertuiggroep/km. 

 Verbruik per voertuig/km. 

 kilometers / werkhoeveelheid.  
 Advies: 

 Om verbeteringen door aanschaf van zuinigere voertuigen en 
zuiniger rijgedrag te kunnen vaststellen is het bijhouden van 
verbruik per voertuiggroep/km noodzakelijk. 

 Het verbruik per voertuig is alleen van belang als men deze 
gegevens per bestuurder terug wil koppelen. Indien dit niet 
gewenst wordt is dit kengetal niet noodzakelijk. 

 Het aantal kilometers / werkhoeveelheid is eenvoudig bij te 
houden indien het aan omzet gerelateerd wordt. Hierop zijn 
echter nog tal van andere factoren van invloed zoals de 
locatie van een werk en het soort werk. Verder detaillering 
van het kengetal wordt niet geadviseerd. 

 
o machines 

 Relevante gebruiksfactoren: 

 Het aantal machines per groep  

 Het aantal bedrijfsuren per machine of machinegroep.  

 De juiste gebruik van machines  
 Relevante verbruikswaardes: 

 Het brandstofverbruik per machine of machinegroep. 
 Mogelijke kengetallen: 

 Verbruik per machinegroep/bedrijfsuur. 

 bedrijfsuren / werkhoeveelheid.  
 Advies: 

 Momenteel wordt alleen de totale hoeveelheid brandstof 
geregistreerd. Aangezien het registreren en administreren 
van bedrijfsuren en het brandstofverbruik van machines een 
grote inspanning vergt wordt geadviseerd voorlopig de 
huidige situatie te handhaven. 
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 Voertuigen: 
 

o Energie-efficiencyverbetering. 
 
Met betrekking tot energie-efficiencyverbetering kan men de volgende 
maatregelen nemen: 

 Bij de vervanging van voertuigen alleen nog zuinige uitvoeringen 
aanschaffen. Voor personenauto’s alleen nog label A of B 
aanschaffen. 

 Het onderhoud aanscherpen mbt verbruik zoals regelmatig 
controleren van de bandenspanning. 
 
 

o Het gebruik. 
 

Met betrekking tot het gebruik kan men de volgende maatregelen nemen: 
 Het nieuwe rijden introduceren voor alle chauffeurs. 
 Het plaatsen van Eco drives in bestelwagens 
 Onderzoeken of voertuigen efficiënter ingezet kunnen worden. O.a: 

 Samen rijden. 

 Ritten voorkomen door fouten te voorkomen en informatie 
digitaal op het werk beschikbaar maken.  

 Teleconferencing gebruiken waar mogelijk. 

 Ritten van vrachtwagen voorkomen door deze op locatie te 
stallen 

 Maak medewerkers er middels de interne communicatie van bewust 
dat men bewust met verwarming om moeten gaan. 

 

 Machines: 
 

o Energie-efficiencyverbetering. 
 
Met betrekking tot energie-efficiencyverbetering kan men de volgende 
maatregelen nemen: 

 Bij de vervanging van machines energiezuinige varianten 
aanschaffen.  

 Het onderhoud mogelijk aanscherpen. 
 

o Het gebruik. 
 

Met betrekking tot het gebruik kan men de volgende maatregelen nemen: 
 Onderzoeken of machines efficiënter ingezet kunnen worden door 

bijvoorbeeld te voorkomen dat een te zware variant voor een werk 
ingezet wordt en/of er een efficiëntere methode bestaat.  

 Maak medewerkers er middels de interne communicatie en toolbox 
metings van bewust dat men zuinig met energie moet omgaan. 

 
5.1.2.1. Reductiedoelstelling brandstofverbruik 

 
In “Tabel 13 overzicht reductiedoelstellingen” is in de kolom “reductie doel” 
het besparingspercentage per deeluitstoot opgenomen. Dit 
besparingspercentage is gebaseerd op de besparingsmogelijkheden die 
verwacht worden op basis van energie-efficiëntieverbetering en verbeteringen 
in gebruik.  
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5.1.3. 2.1 Elektriciteitsverbruik 
 

 Mogelijke kengetallen gasverbruik. 
 

o Relevante gebruiksfactoren: 
 Hier is geen eenduidige factor voor te geven. Daar waar een kengetal 

relevant zal dit voor die toepassing bepaald moeten worden.  
o Relevante verbruikswaardes: 

 Het stroomverbruik in kWh. 
o Mogelijke kengetallen: 

 kWh / vestiging. 
 KWh / sector. 
 Per toepassing 

o Advies: 
 Het stroomverbruik wordt voor een groot deel bepaald door constante 

factoren zoals verlichting. Het registreren van kWh/vestiging is 
voldoende. 

 Voor bepaalde toepassingen kan het interessant om het verbruik 
(tijdelijk) te meten zodat men een betere indruk krijgt van het 
besparingspotentieel. Dan wat nu op basis van de inschattingen 
mogelijk is.  

 

o Energie-efficiencyverbetering. 
 
Met betrekking tot energie-efficiencyverbetering kan men de volgende 
maatregelen nemen: 

 Energiezuiging verlichting plaatsen (T5 levert ca 40% besparing op 
tov huidige TL verlichting) 

 Bij vervanging alleen energiezuinige apparatuur inzetten. 
 

o Het gebruik. 
 

Met betrekking tot het gebruik kan men de volgende maatregelen nemen: 
 Minder licht inzetten. Een aantal plafondspot zouden met 1 lamp ook 

voldoende licht geven 
 Daar waar mogelijk aanwezigheidsdetectie plaatsen. 
 Onderzoeken of de elektrisch verwarming in de tijdelijke units 

geoptimaliseerd of vervangen kan worden door gasgestookte 
verwarming. 

 Beperken van printen en copieren. 
 Airco’s minder inzetten en meer gebruik maken van natuurlijke 

ventilatie. Met name in de serverruimte. 
 Onderzoeken of de persluchtcompressor vervangen kan worden door 

een kleinere energiezuinige variant.  
 Computerapparatuur (sneller) in slaapstand laten vallen 
 Het nieuwe rijden introduceren voor alle chauffeurs. 
 Maak medewerkers middels de interne communicatie van bewust van 

het belang en de mogelijkheden van energiebesparing. 
 

5.1.3.1. Reductiedoelstelling elektriciteit 
 

In “Tabel 13 overzicht reductiedoelstellingen” is in de kolom “reductie doel” 
het besparingspercentage per deeluitstoot opgenomen. Dit 
besparingspercentage is gebaseerd op de besparingsmogelijkheden die 
verwacht worden op basis van energie-efficiëntieverbetering en verbeteringen 
in gebruik.  
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5.2. Overzicht Reductiedoelstelling 
 
 

nr. Omschrijving Co2 % project/alg. reductie reductie reductie totaal

[ton] totaal doel [%] CO2 [ton] totaal [%]

Totale CO2 Emissie 2010 816,42

Scope 1: 754,93 92,5%
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Berlicum

Aardgas Berlicum

   algemeen 60% 21,04 2,6% algemeen 2,0% 0,42 0,1%

   projectgebonden 40% 14,03 1,7% project 10,0% 1,40 0,2%

Aardgas Beuningen 15,81 1,9% project 2,0% 0,32 0,0%

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine 35,86 4,4% project 5,0% 1,79 0,2%

Diesel

   algemeen 10% 56,83 7,0% algemeen 15,0% 8,52 1,0%

   projectgebonden 90% 511,43 62,6% project 12,0% 61,37 7,5%

Gasolie 80,65 9,9% project 5,0% 4,03 0,5%

Aspen 2-takt

Skippon Drunen

personenauto benzine 11,57 1,4% algemeen 10,0% 1,16 0,1%

personenauto diesel 5,24 0,6% algemeen 10,0% 0,52 0,1%

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas 2,49 5,0% 0,12 0,0%

Scope 2: 61,49 7,5%
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum

Ingekochte kWh elektriciteit groen Berlicum

   algemeen 56% 24,52 3,0% algemeen 10,0% 2,45 0,3%

   project 44% 19,26 2,4% project 5,0% 0,96 0,1%

Beuningen

Ingekochte kWh elektriciteit Beuningen 7,54 0,9% project 10,0% 0,75 0,1%

Skippo Drunen

geschatte waarde 5,28 0,6% algemeen 0,0% 0,00 0,0%

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive auto 0,50 0,1% algemeen 0,0% 0,00 0,0%

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippon Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen) 4,38 0,5% algemeen 0,0% 0,00 0,0%

816,42 100,0% 83,83 10,3%

 

Tabel 13 overzicht reductiedoelstellingen 
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5.3. Duurzame energie 
 

Door het plaatsen van zonnecellen, zonneboiler of windenergie zal het imago van een bedrijf 
verbeteren. Gezien de huidige subsidies en steeds aantrekkelijker wordende aanschafprijzen van 
duurzame energieopwekkers is het zeker een onderzoek waard om deze mogelijkheden te 
beoordelen. 

 
Zonne-energie 

Het dakoppervlak is groot genoeg voor het opstellen van zonnecellen. Deze techniek is echter 
nog steeds niet rendabel. Alleen als gebruik gemaakt kan worden van een subsidieregeling is 
de investering op termijn terug te verdienen. Prijzen van zonnecellen dalen echter snel 
waardoor verwacht wordt dat dit in combinatie met stijgende energieprijzen binnen nu en 10 
jaar wel rendabel zal zijn. 
 
2013 Q1:  

De terugverdientijd voor zonnepanelen voor kleinverbruikers (<10.000kWh/jaar) is 
dankzij prijsverlagingen van zonnepanelen gedaald tot < 10 jaar. Bij een groter 
verbruik wordt een lagere energiebelasting in rekening gebracht waardoor de 
effectieve terugverdientijd daalt tot 15 tot 30 jaar. 

 
Zonneboiler 

Het plaatsen van een zonneboiler is vaak in 6 tot 10 jaar terug te verdienen. Gezien het 
geringe verbruik en de grote geografische spreiding van de tappunten is een reële 
terugverdientijd niet te verwachten.  

 

Windenergie 
Evenals zonne-energie is kleinschalige windenergie nog steeds niet rendabel in Nederland.  
Verder zal er onderzocht moeten worden of de locatie gunstig is voor het plaatsen van een 
windmolen. 

 

Warmtekrachtkoppeling (WKK) 
Momenteel is de markt voor kleine WKK systeem sterk in ontwikkeling. Op het moment dat CV 
ketels vervangen moeten worden zou men de aanschaf van een WKK installatie moeten 
overwegen.  

 
Warmteopslag/warmtepomp 

Bij een installatie met warmtepomp en warmte opslag slaat men ’s zomers warmte op in de 
grond en haalt deze er in het koude seizoen weer uit (ca 15˚ C). Met behulp van een 
warmtepomp kan men dit water op een hoger temperatuurniveau brengen waardoor men het 
voor lage temperatuurverwarming kan gebruiken (o.a vloerverwarming. Op het moment dat 
CV ketels vervangen moeten worden zou men de aanschaf van zo’n installatie. De volgende 
punten moet men echter in overweging nemen: 

 Men heeft een vergunning nodig voor het slaan van een bron. 

 De kantoren worden momenteel verwarmt met hoge temperatuur verwarming . Men 
zal of een ander verwarmingssysteem moeten installeren of hiervoor een CV ketel 
moet handhaven. 

 Het is noodzakelijk om ’s zomers warmte in de bodem terug te brengen. Men moet dit 
doen door dit of uit het pand halen of door bijvoorbeeld zonnecollectoren te plaatsen.  
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5.4. Resultaten per periode 
 

5.4.1. CO2 footprint 2011 
 

nr. Omschrijving Hoeveelheid Eenheid CO2 Ton/ Co2 bron

eenheid [ton]

Totale CO2 Emissie 2011 847,08

Scope 1: 759,33
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Berlicum

Aardgas Berlicum 27.240 m3 0,001825 49,71 factuur Essent

Aardgas groen m3

Aardgas groen CertiQ m3

Beuningen

Aardgas Beuningen 10.735 m3 0,001825 19,59 factuur Nuon

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen ltr

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine 11.537 ltr 0,00278 32,07 factuur 

Diesel 175.566 ltr 0,003135 550,40 factuur 

Gasolie 27.140 ltr 0,003135 85,08 factuur 

Aspen 2-takt ltr

Skippon Drunen

personenauto benzine 51.486 km 0,00022 11,33email 10-04-2012

personenauto diesel 47.308 km 0,000195 9,23email 10-04-2012

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas 1.250 kg 0,00153 1,91 factuur 

Scope 2: 87,75
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum

Ingekochte kWh elektriciteit werkplaats 46.908 kWh 0,000455 21,34 factuur Essent

Ingekochte kWh elektriciteit kantoor 80.775 kWh 0,000455 36,75 factuur Essent

Ingekochte kWh elektriciteit groen CertiQ kWh

Ingekochte kWh elektriciteit groen SMK kWh

Beuningen

Ingekochte kWh elektriciteit Beuningen 23.703 kWh 0,000455 10,78 factuur Nuon

Ingekochte kWh elektriciteit groen kWh 0,0003 0,00

Ingekochte kWh elektriciteit groen CertiQ kWh

Ingekochte kWh elektriciteit groen SMK kWh

Skippo Drunen

geschatte waarde 11.610 kWh 0,000455 5,28 zie rapport

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive auto 43.848 km 0,00021 9,21email 10-04-2012

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippo Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen) 2.400 m3 0,001825 4,38 zie rapport

Totale CO2 Emissie 2010 847,08  

Tabel 14 CO2 uitstoot 2011 
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5.4.1.1. Gerealiseerde reductie 2011 tov 2010 
 

nr. Omschrijving Proj. CO2 reductie CO2 reductie reductie

 / 2010 doel 2017 2011 realisatie tov totaal

Alg. [ton]  [%]  [ton] [%] [%]

totaal 816 10% 846

Scope 1: 755 759 -1% -0,5%
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Aardgas Berlicum

   algemeen 60% Alg. 21,04 2,0% 29,46 -40% -1,0%

   projectgebonden 40% Proj. 14,03 10,0% 19,64 -40% -0,7%

Aardgas Beuningen Proj. 15,81 2,0% 19,59 -24% -0,5%

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine Proj. 35,86 5,0% 32,07 11% 0,5%

Diesel

   algemeen 10% Alg. 56,83 15,0% 55,04 3% 0,2%

   projectgebonden 90% Proj. 511,43 12,0% 495,36 3% 2,0%

Gasolie Proj. 80,65 5,0% 85,08 -5% -0,5%

Aspen 2-takt

Skippon Drunen

personenauto benzine Alg. 11,57 10,0% 11,33 2% 0,0%

personenauto diesel Alg. 5,24 10,0% 9,23 -76% -0,5%

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas Proj. 2,49 5,0% 1,91 23% 0,1%

Scope 2: 61 88 -43% -3%
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum

Ingekochte kWh elektriciteit 

   algemeen 56% Alg. 24,52 10,0% 21,34 13% 0,4%

   project 44% Proj. 19,26 5,0% 36,75 -91% -2,1%

Beuningen

Ingekochte kWh elektriciteit Proj. 7,54 10,0% 10,78 -43% -0,4%

Skippo Drunen

geschatte waarde Alg. 5,28 0,0% 5,28 0% 0,0%

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive auto Alg. 0,50 0,0% 9,21 -1751% -1,1%

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippon Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen)Alg. 4,38 0,0% 4,38 0% 0,0%

Totaal 816 10% 846 -4% -4%
   algemeen 129 145 -12% -2%

   projectgebonden 687 701 -2% -2%  
 

Tabel 15 overzicht reductiedoelstellingen 
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De waarden over het 1
e
 halfjaar 2012 zijn geëxtrapoleerd naar een waarde voor een geheel jaar om 

deze vergelijkbaar te maken aan de reeds bekende jaarwaardes over 2010 en 2011.  

 
 

5.4.1.2. Gerealiseerde reductie maatregelen 
 

In de periode van 21-11-2011 tot 01-12-2012 zijn geen reductiemaatregelen uitgevoerd. 
 

5.4.1.3. Analyse resultaten 2011 
 
 omschrijving T.o.v  T.o.v. toelichting 
   Vorige  
  2010 Periode  

1.1 Gasverbruik   Het aantal gewogen graaddagen (ref. Volkel) ligt in 2011 
(2716) 21% lager dan in 2010 (3440,6). 
Aangezien aardgas voor namelijk voor verwarming wordt 
gebruikt zou men verwachten dat het gasverbruik ca 20 % 
gedaald zou zijn.   

 Aardgas Berlicum    

    Algemeen -40% n.v.t. Gecorrigeerd naar graaddagen ligt het verbruik ca 60% hoger 
dan verwacht. Mogelijke oorzaken zijn: 

 Een aanwijsbare reden is niet bekend. Mogelijk heeft men 
een ander gebruikersgedrag of is er een technisch 
probleem met de installatie. 

    
projectgebonden 

-40% n.v.t. Gecorrigeerd naar graaddagen ligt het verbruik ca 60% hoger 
dan verwacht. Mogelijke oorzaken zijn: 

 Een aanwijsbare reden is niet bekend. Mogelijk heeft men 
een ander gebruikersgedrag of is er een technisch 
probleem met de installatie. 

 Aardgas 
Beuningen 

-24% n.v.t. Gecorrigeerd naar graaddagen ligt het verbruik ca 45% hoger 
dan verwacht. Mogelijke oorzaken zijn: 

 De verwarmingsketel is vervangen in het najaar van 2010 
naar aanleiding van klachten dat de gewenste temperatuur 
niet gehaald werd. 

 Een aanwijsbare reden is niet bekend. Mogelijk heeft men 
een ander gebruikersgedrag of is er een technisch 
probleem met de installatie. 

1.2 Koelmiddelen    Niet van toepassing 

1.3 Brandstoffen    

 Berlicum/Beuning
en 

   

    benzine 11% n.v.t.  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

    Diesel 
algemeen 

3%   Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

    Diesel project 3%   Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

    Gasolie -5%   Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

 Skippon Drunen    

    Benzine 2%   Een auto die op benzine reed is omgeruild voor een auto 
op diesel. 

    Diesel -76%   Een auto die op benzine reed is omgeruild voor een auto 
op diesel. 

 De activiteiten zijn toegenomen.  

1.4 Brandstoffen 
werkzaamheden 

   

 propaangas 0,1%   Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

2.1 Elektriciteit    

 Berlicum    In 2010 werd een berekende verhouding tussen algemeen 
(56%) en projectgebonden (44%) gebruikt (zie 4.6.8). In 



 

CO2-footprint rapport 2014 Q1 

Gebr. van der Steen Bedrijven 
 

Opgesteld: 21-11-2011 
Laatste wijziging: 18-02-2014 

 

Pagina 39 van 68 

 omschrijving T.o.v  T.o.v. toelichting 
   Vorige  
  2010 Periode  

2011 is dit verschil inzichtelijk gemaakt met behulp van 
een aparte verbruiksmeter voor de werkplaats. hier is een 
verdeling te herleiden van algemeen (37%) en 
projectgebonden (63%). 

 Het totale elektriciteitsverbruik in Berlicum is met 33% 
toegenomen.  

    algemeen 13%   De verdeling tussen algemeen verbruik en 
projectgebonden verbruik wordt nu gemeten in plaatst van 
geschat. 

 In het voorjaar 2011 zijn de airco-units van de serverruimte 
aangepast. 

  Andere aanwijsbare redenen zijn niet bekend. 

    project -91%   De verdeling tussen algemeen verbruik en 
projectgebonden verbruik wordt nu gemeten in plaatst van 
geschat. 

 2 tijdelijke unit worden sinds begin 2011 intensiever 
gebruikt. 

 Andere aanwijsbare redenen zijn niet bekend.  

 Beuningen -43%   Het gemeten verbruik 2011 komt nagenoeg overeen met 
het geschatte verbruik 2011 (zie 4.6.9)  

 Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

 Skippon Drunen 0   Het betreft berekende waarde 

2.2 zakenreizen    

 Skippon Drunen    

    Zakelijke km 
   privéauto 

-1750%   De activiteiten zijn toegenomen. 

 
 
 

5.4.1.4. Aanvullende Aanbevelingen n.a.v. resultaten  2011 
 
 omschrijving  

   

1.1 Gasverbruik  

 Aardgas Berlicum  Meer inzicht in het gebruik creëren. 

 Het plaatsen van een extra meter om een onderscheid mogelijk te kunnen 
maken tussen algemeen (kantoor) verbruik en het verbruik in werkplaatsen en 
magazijnen. 

 Indien mogelijk gebruiksfactoren registreren zoals bijvoorbeeld productie-uren.   

 Aardgas Beuningen  Meer inzicht in het gebruik creëren. 

 Het plaatsen van een extra meter om een onderscheid mogelijk te kunnen 
maken tussen kantoor verbruik en het verbruik in werkplaatsen en magazijnen. 

 Indien mogelijk gebruiksfactoren registreren zoals bijvoorbeeld productie-uren.   

1.3 brandstoffen  

   Kilometers registreren van alle voertuigen. 

 Bij brandstofuitgifte registreren voor welke gebruiker of gebruikersgroep het 
bestemd is bijvoorbeeld (voertuig of apparatuur) 

2.1 Electriciteit  

 Berlicum  Meer inzicht in het gebruik creëren o.a. door het plaatsen van tijdelijke en 
permanente meters. Het laten plaatsen van een uitleesbare hoofdmeter (geeft 
inzicht in dag/nacht/ weekend verbruik.)  

 Beuningen  Meer inzicht in het gebruik creëren o.a. door het plaatsen van tijdelijke en 
permanente meters. Het laten plaatsen van een uitleesbare hoofdmeter (geeft 
inzicht in dag/nacht/ weekend verbruik.)  
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5.4.2. CO2 footprint 1e half jaar 2012 
 

nr. Omschrijving Hoeveelheid Eenheid CO2 Ton/ Co2 bron

eenheid [ton]

Totale CO2 Emissie 1e helft 2012 407,21

Scope 1: 390,46
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Berlicum

Aardgas Berlicum m3 0,001825 0,00

Aardgas berlicum groen (Nuon) 10.454 m3 0,001825 19,08eigen opname

Beuningen

Aardgas Beuningen 3.872 m3 0,001825 7,07eigen opname

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen ltr

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine 5.961 ltr 0,00278 16,57 factuur 

Diesel 92.169 ltr 0,003135 288,95 factuur 

Gasolie 14.089 ltr 0,003135 44,17 factuur 

Aspen 2-takt 1.080 ltr 0,00278 3,00 factuur 

Skippon Drunen

personenauto benzine 26.000 km 0,00022 5,72 geschat

personenauto diesel 25.000 km 0,000195 4,88 geschat

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas 672 kg 0,00153 1,03 factuur 

Scope 2: 16,75
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum (Essent)

Ingekochte kWh elektriciteit werkplaats CertiQ 17.185 kWh 0,000073 1,25eigen opname

Ingekochte kWh elektriciteit kantoor CertiQ 28.443 kWh 0,000073 2,08eigen opname

Beuningen (Nuon)

Ingekochte kWh elektriciteit Beuningen 8.063 kWh 0,000455 3,67eigen opname

Skippo Drunen

geschatte waarde 6.000 kWh 0,000455 2,73 zie rapport

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive auto 23.000 km 0,00021 4,83 geschat

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippo Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen) 1.200 m3 0,001825 2,19 zie rapport

Totale CO2 Emissie 2010 407,21  

Tabel 16 CO2 uitstoot 2012 1e half jaar 

 
Opmerkingen conversifactoren: 

 Essent: product: 100% groen zakelijk. Volgens het energie etiket van dit 
product bestond deze stroom voor 84% uit waterkracht en voor 16% uit 
biomassa. Omdat mbt de biomassa geen specificatie is teruggevonden is 
gerekend met 0,84*15 +0,16*455 = 73 gr CO2/kWh 
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 Nuon: product CO2 OK gas. Dit betreft grijs gas waarvoor de CO2 uitstoot 
gecompenseerd is. Gerekend is met grijs gas. 

 Nuon: product CO2 OK stroom. Dit is groene stroom waarvoor geen CertiQ 
certificaten zijn afgegeven. Er is daarom gerekend met grijze stroom. 

  



 

CO2-footprint rapport 2014 Q1 

Gebr. van der Steen Bedrijven 
 

Opgesteld: 21-11-2011 
Laatste wijziging: 18-02-2014 

 

Pagina 42 van 68 

5.4.2.1. Gerealiseerde reductie 2012 1e halfjaar tov 2010 en 2011 
 

nr. Omschrijving Proj. CO2 reductie 2011 2012 2012 2012 reductie

 / 2010 doel 2017 realisatie realisatie realisatie realisatie tov totaal

tov 2010 CO2 tov 2011 tov 2010 tov 2010

Alg. [ton]  [%] [%]  [ton] [%] [%] [%]

totaal 816 10% 814

Scope 1: 755 -1% 781 -3% -3% -3,2%
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Aardgas Berlicum

   algemeen 60% Alg. 21,04 2,0% -40% 22,90 22% -9% -0,2%

   projectgebonden 40% Proj. 14,03 10,0% -40% 15,26 22% -9% -0,2%

Aardgas Beuningen Proj. 15,81 2,0% -24% 14,13 28% 11% 0,2%

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine Proj. 35,86 5,0% 11% 33,14 -3% 8% 0,3%

Diesel

   algemeen 10% Alg. 56,83 15,0% 3% 57,79 -5% -2% -0,1%

   projectgebonden 90% Proj. 511,43 12,0% 3% 520,11 -5% -2% -1,1%

Gasolie Proj. 80,65 5,0% -5% 88,32 -4% -10% -0,9%

Aspen 2-takt 6,00  -  - -0,7%

Skippon Drunen

personenauto benzine Alg. 11,57 10,0% 2% 11,44 -1% 1% 0,0%

personenauto diesel Alg. 5,24 10,0% -76% 9,75 -6% -86% -0,6%

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas Proj. 2,49 5,0% 23% 2,06 -8% 17% 0,1%

Scope 2: 61 -43% 33 62% 46% 3%
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum

Ingekochte kWh elektriciteit 

   algemeen 56% Alg. 24,52 10,0% 13% 2,50 88% 90% 2,7%

   project 44% Proj. 19,26 5,0% -91% 4,16 89% 78% 1,9%

Beuningen

Ingekochte kWh elektriciteit Proj. 7,54 10,0% -43% 7,34 32% 3% 0,0%

Skippo Drunen

geschatte waarde Alg. 5,28 0,0% 0% 5,46 -3% -3% 0,0%

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive auto Alg. 0,50 0,0% -1751% 9,66 -5% -1841% -1,1%

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippon Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen)Alg. 4,38 0,0% 0% 4,38 0% 0% 0,0%

Totaal 816 10% -4% 814 137% 4% 0%

 

Tabel 17 overzicht reductiedoelstellingen 
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5.4.2.2. Gerealiseerde reductie maatregelen 

 
In de periode van 01-01-2012 tot 01-07-2012 zijn de volgende reductiemaatregelen 
uitgevoerd: 

o Berlicum: 
1. Tijdschakelaars zijn geplaatst op de (elektrische ) verwarming van de tijdelijke 

cabines. 
2. Bewegingsmelders zijn geplaatst op de toiletten, de pantry en het archief. 
3. Tijdschakelaars zijn geplaatst op de verwarmingsunits van werkplaats en 

magazijn. 
4. De bedrijfsagens zijn voorzien van ECOdrive. Kilometerstanden worden 

geregistreerd. 
 

5.4.2.3. Analyse resultaten 1e half jaar 2012 
 

 2012 is het eerste jaar waar halfjaarcijfers zijn geregistreerd. Welke invloed bijvoorbeeld 
seizoensinvloeden hebben is nog niet bekend. Aangezien de bouwvakvakantie volledig in het 
2e half jaar valt zou je verwachten dat met name projectgebonden activiteiten in het 1e 
halfjaar hoger uitvallen.  

 Een groot gedeelte van de reductie die in het 1
e
 halfjaar is gerealiseerd  is te danken aan de 

inkoop van groene stroom en groen gas. In onderstaande analyse wordt echter ook gekeken 
naar de daadwerkelijk ontwikkeling in het verbruik.  
 

 
 omschrijving Besparing t.o.v. toelichting 

   

 Vorige 
  2010 Periode  

1.1 Gasverbruik   Het aantal gewogen graaddagen (ref. Volkel) ligt in het eerste 
half jaar 2012 op 1733 dagen. Geëxtrapoleerd naar een 
geheel jaar (3466) is dit 0,7% hoger dan in 2010 (3440,6). 
Aangezien aardgas voor namelijk voor verwarming wordt 
gebruikt zou men verwachten dat het gasverbruik ongeveer 
gelijk zou zijn.  

 Aardgas Berlicum   Het aardgasverbruik ligt ca 9% hoger dan in 2010 terwijl op 
basis van graaddagen  0,7% te verwachten is.  
 De onverklaarde stijging in 2011 (60% tov 2010) is hiermee 
voor een groot gedeelte weer verdwenen.  
Mogelijke oorzaken zijn: 

    Algemeen -9% 23,2%.  Niet bekend 

    projectgebonden -9% 23,2%.  Tijdschakelaars op de verwarmingsunits zijn geplaatst. 

 Aardgas 
Beuningen 

10,6% 27,9% Gecorrigeerd naar graaddagen ligt het verbruik ca 10,6% 
hoger dan verwacht. De onverklaarde stijging in 2011 (24% tov 
2010) is hiermee verdwenen.  
Mogelijke oorzaken zijn: 

 De verwarmingsketel is vervangen in het najaar van 2010 
naar aanleiding van klachten dat de gewenste temperatuur 
niet gehaald werd. 

 Een aanwijsbare reden is niet bekend.  

1.2 Koelmiddelen    Niet van toepassing 

1.3 Brandstoffen    

 Berlicum/Beuning
en 

   

    benzine 7,6% -3,3%  Een aanwijsbare reden is niet bekend.  

    Diesel 
algemeen 

3% -5%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 
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 omschrijving Besparing t.o.v. toelichting 

   

 Vorige 
  2010 Periode  

    Diesel project 3% -5%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

    Gasolie -9,5% -3,8%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

 Skippon Drunen    

    Benzine 1,1% -1%  Een auto die op benzine reed is omgeruild voor een auto 
op diesel. 

    Diesel -86% -5,7%  Een auto die op benzine reed is omgeruild voor een auto 
op diesel. 

 De activiteiten zijn toegenomen.  

1.4 Brandstoffen 
werkzaamheden 

   

 propaangas 17,4% -7,5%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

2.1 Elektriciteit    

 Berlicum (totaal) 5,2% 28,6%  In 2010 werd een berekende verhouding tussen algemeen 
(56%) en projectgebonden (44%) gebruikt (zie 4.6.8). In 
2011 is dit verschil inzichtelijk gemaakt met behulp van 
een aparte verbruiksmeter voor de werkplaats. 

 De besparingen zijn ten opzichte van 2010 op basis van 
de berekende waardes. Ten opzichte van 2011 zijn de 
gemeten waardes als grondslag genomen. 

 De onverklaarde stijging in 2011 ten opzichte van 2010 is 
omgebogen in een daling. Mogelijke oorzaken zijn : 

o De tijdelijke cabines zijn voorzien van 
tijdschakelaars. 

o Bewegingsmelders zijn geplaatst in het 
archief, toiletten en pantry.  

    algemeen 36,2% 26,7%  De verdeling tussen algemeen verbruik en 
projectgebonden verbruik wordt nu gemeten in plaatst van 
geschat. 

 In het voorjaar 2011 zijn de airco-units van de serverruimte 
aangepast. 

  Andere aanwijsbare redenen zijn niet bekend. 

    project -34,4% 29,6% 
 

 De verdeling tussen algemeen verbruik en 
projectgebonden verbruik wordt nu gemeten in plaatst van 
geschat. 

 2 tijdelijke unit worden sinds begin 2011 intensiever 
gebruikt. 

 Andere aanwijsbare redenen zijn niet bekend.  

 Beuningen -2,8% 32%  De onverklaarde stijging in 2011 ten opzichte van 2010 is 
omgebogen in een daling. Mogelijke oorzaken zijn niet 
bekend: 

 Skippon Drunen 0   Het betreft berekende waarde 

2.2 zakenreizen    

 Skippon Drunen    

    Zakelijke km 
   privéauto 

-1940% -4,9  De activiteiten zijn toegenomen. 
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5.4.2.4. Aanvullende Aanbevelingen n.a.v. resultaten  1e helft 2012 
 
 omschrijving  

   

1.1 Gasverbruik  

 Aardgas Berlicum  Meer inzicht in het gebruik creëren. 

 Het plaatsen van een extra meter om een onderscheid mogelijk te kunnen 
maken tussen algemeen (kantoor) verbruik en het verbruik in werkplaatsen en 
magazijnen. 

 Indien mogelijk gebruiksfactoren registreren zoals bijvoorbeeld productie-uren.   

 Aardgas Beuningen  Meer inzicht in het gebruik creëren. 

 Het plaatsen van een extra meter om een onderscheid mogelijk te kunnen 
maken tussen kantoor verbruik en het verbruik in werkplaatsen en magazijnen. 

 Indien mogelijk gebruiksfactoren registreren zoals bijvoorbeeld productie-uren.   

1.3 brandstoffen  

   Kilometers registreren van alle voertuigen. 

 Bij brandstofuitgifte registreren voor welke gebruiker of gebruikersgroep het 
bestemd is bijvoorbeeld (voertuig of apparatuur) 

2.1 Electriciteit  

 Berlicum  Meer inzicht in het gebruik creëren o.a. door het plaatsen van tijdelijke en 
permanente meters. Het laten plaatsen van een uitleesbare hoofdmeter (geeft 
inzicht in dag/nacht/ weekend verbruik.)  

 Beuningen  Meer inzicht in het gebruik creëren o.a. door het plaatsen van tijdelijke en 
permanente meters. Het laten plaatsen van een uitleesbare hoofdmeter (geeft 
inzicht in dag/nacht/ weekend verbruik.)  
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5.4.3. CO2 footprint 2012 
 

nr. Omschrijving Hoeveelheid Eenheid CO2 Ton/ Co2 bron

eenheid [ton]

Totale CO2 Emissie 2012 812,10

Scope 1: 779,32
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Berlicum

Aardgas Berlicum m3 0,001825 0,00

Aardgas berlicum groen (Nuon) 17.513 m3 0,001825 31,96eigen opname

Beuningen

Aardgas Beuningen 6.649 m3 0,001825 12,13eigen opname

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen ltr

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine 13.639 ltr 0,00278 37,92 factuur 

Diesel 183.931 ltr 0,003135 576,62 factuur 

Gasolie 29.360 ltr 0,003135 92,04 factuur 

Aspen 2-takt 2.160 ltr 0,00278 6,00 factuur 

Skippon Drunen

personenauto benzine 51.486 km 0,00022 11,33 geschat

personenauto diesel 47.308 km 0,000195 9,23 geschat

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas 1.365 kg 0,00153 2,09 factuur 

Scope 2: 32,78
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum (Essent)

Ingekochte kWh elektriciteit werkplaats CertiQ 29.453 kWh 0,000073 2,15eigen opname

Ingekochte kWh elektriciteit kantoor CertiQ 56.477 kWh 0,000073 4,12eigen opname

Beuningen (Nuon)

Ingekochte kWh elektriciteit Beuningen 16.778 kWh 0,000455 7,63eigen opname

Skippo Drunen

geschatte waarde 11.610 kWh 0,000455 5,28 zie rapport

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive auto 43.848 km 0,00021 9,21 geschat

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippo Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen) 2.400 m3 0,001825 4,38 zie rapport

Totale CO2 Emissie 2010 812,10  

Tabel 18 CO2 uitstoot 2012  

 
Opmerkingen conversiefactoren: 

 Essent: product: 100% groen zakelijk. Volgens het energie etiket van dit 
product bestond deze stroom voor 84% uit waterkracht en voor 16% uit 
biomassa. Omdat mbt de biomassa geen specificatie is teruggevonden is 
gerekend met 0,84*15 +0,16*455 = 73 gr CO2/kWh 
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 Nuon: product CO2 OK gas. Dit betreft grijs gas waarvoor de CO2 uitstoot 
gecompenseerd is. Gerekend is met grijs gas. 

 Nuon: product CO2 OK stroom. Dit is groene stroom waarvoor geen CertiQ 
certificaten zijn afgegeven. Er is daarom gerekend met grijze stroom. 
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5.4.3.1. Gerealiseerde reductie 2012 tov 2010 en 2011 
 

nr. Omschrijving Proj. CO2 reductie 2011 2012 2012 2012 reductie

 / 2010 doel 2017 realisatie realisatie realisatie realisatie tov totaal

tov 2010 CO2 tov 2011 tov 2010 tov 2010

Alg. [ton]  [%] [%]  [ton] [%] [%] [%]

totaal 816 10% 812

Scope 1: 755 -1% 779 -3% -3% -3,0%
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Aardgas Berlicum

   algemeen 60% Alg. 21,04 2,0% -40% 19,18 35% 9% 0,2%

   projectgebonden 40% Proj. 14,03 10,0% -40% 12,78 35% 9% 0,2%

Aardgas Beuningen Proj. 15,81 2,0% -24% 12,13 38% 23% 0,5%

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine Proj. 35,86 5,0% 11% 37,92 -18% -6% -0,3%

Diesel

   algemeen 10% Alg. 56,83 15,0% 3% 57,60 -5% -1% -0,1%

   projectgebonden 90% Proj. 511,43 12,0% 3% 518,96 -5% -1% -0,9%

Gasolie Proj. 80,65 5,0% -5% 92,04 -8% -14% -1,4%

Aspen 2-takt 6,00  -  - -0,7%

Skippon Drunen

personenauto benzine Alg. 11,57 10,0% 2% 11,33 0% 2% 0,0%

personenauto diesel Alg. 5,24 10,0% -76% 9,23 0% -76% -0,5%

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas Proj. 2,49 5,0% 23% 2,09 -9% 16% 0,0%

Scope 2: 61 -43% 33 63% 47% 4%
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum

Ingekochte kWh elektriciteit 

   algemeen 56% Alg. 24,52 10,0% 13% 2,12 90% 91% 2,7%

   project 44% Proj. 19,26 5,0% -91% 4,12 89% 79% 1,9%

Beuningen

Ingekochte kWh elektriciteit Proj. 7,54 10,0% -43% 7,63 29% -1% 0,0%

Skippo Drunen

geschatte waarde Alg. 5,28 0,0% 0% 5,28 0% 0% 0,0%

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive auto Alg. 0,50 0,0% -1751% 9,21 0% -1751% -1,1%

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippon Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen)Alg. 4,38 0,0% 0% 4,38 0% 0% 0,0%

Totaal 816 10% -4% 812 4% 1% 1%

 

Tabel 19 overzicht reductiedoelstellingen 
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5.4.3.2. Gerealiseerde reductie maatregelen 

 
In 2012 zijn de volgende reductiemaatregelen uitgevoerd: 

o Berlicum: 
1. Tijdschakelaars zijn geplaatst op de (elektrische ) verwarming van de tijdelijke 

cabines. Meters zijn geplaatst in de loop van 2012. 
2. Bewegingsmelders zijn geplaatst op de toiletten, de pantry en het archief. 
3. Tijdschakelaars zijn geplaatst op de verwarmingsunits van werkplaats en 

magazijn. 
4. De bedrijfsagens zijn voorzien van ECOdrive. Kilometerstanden worden 

geregistreerd. 
5. Er zijn zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van 3.800 Wp geplaatst. De 

verwachte opbrengst is 3.800* 0,8 = 3.040 kWh.   
 

5.4.3.3. Analyse resultaten 2012 
 

 Een groot gedeelte van de reductie die is gerealiseerd  is te danken aan de inkoop van groene 
stroom en groen gas. In onderstaande analyse wordt echter ook gekeken naar de 
daadwerkelijk ontwikkeling in het verbruik.  
 

 
 omschrijving Besparing t.o.v. toelichting 

   

 Vorige 
  2010 Periode  

1.1 Gasverbruik   Het aantal gewogen graaddagen (ref. Volkel) ligt in 2012 op 
2970 dagen. Dit is 13,6 % lager dan in 2010 (3440,6). 
Aangezien aardgas voor namelijk voor verwarming wordt 
gebruikt zou men verwachten het gasverbruik 13,6 % lager 
zou zijn dan in 2010.  

 Aardgas Berlicum   Het aardgasverbruik ligt ca 9% lager dan in 2010 terwijl op 
basis van graaddagen  13,6% te verwachten is.  
 De onverklaarde stijging in 2011 (60% tov 2010) is hiermee 
voor een groot gedeelte weer verdwenen.  
Mogelijke oorzaken zijn: 

    Algemeen 9% 35%.  Niet bekend 

    projectgebonden 9% 35%.  Tijdschakelaars op de verwarmingsunits zijn geplaatst. 

 Aardgas 
Beuningen 

23% 38% Gecorrigeerd naar graaddagen ligt het verbruik ca 23% lager 
dan verwacht. De onverklaarde stijging in 2011 (24% tov 2010) 
is hiermee verdwenen.  
Mogelijke oorzaken zijn: 

 De verwarmingsketel is vervangen in het najaar van 2010 
naar aanleiding van klachten dat de gewenste temperatuur 
niet gehaald werd. 

 Een aanwijsbare reden is niet bekend.  

1.2 Koelmiddelen    Niet van toepassing 

1.3 Brandstoffen    

 Berlicum/Beuning
en 

   

    benzine - 6% - 18%  Een aanwijsbare reden is niet bekend.  

    Diesel 
algemeen 

- 1% - 5%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

    Diesel project - 1% - 5%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

    Gasolie - 14% -8%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

    Aspen - -  Aspen werd in 2010 nog bij de benzine meegeteld. 

 Skippon Drunen    
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 omschrijving Besparing t.o.v. toelichting 

   

 Vorige 
  2010 Periode  

    Benzine 2% 0%  Een auto die op benzine reed is omgeruild voor een auto 
op diesel. 

    Diesel -76% -0%  Een auto die op benzine reed is omgeruild voor een auto 
op diesel. 

 De activiteiten zijn toegenomen.  

1.4 Brandstoffen 
werkzaamheden 

   

 propaangas 17,4% -7,5%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

2.1 Elektriciteit    

 Berlicum (totaal) 10,7% 32,7%  In 2010 werd een berekende verhouding tussen algemeen 
(56%) en projectgebonden (44%) gebruikt (zie 4.6.8). In 
2011 is dit verschil inzichtelijk gemaakt met behulp van 
een aparte verbruiksmeter voor de werkplaats. 

 De besparingen zijn ten opzichte van 2010 op basis van 
de berekende waardes. Ten opzichte van 2011 zijn de 
gemeten waardes als grondslag genomen. 

 De onverklaarde stijging in 2011 ten opzichte van 2010 is 
omgebogen in een daling. Mogelijke oorzaken zijn : 

o De tijdelijke cabines zijn voorzien van 
tijdschakelaars. 

o Bewegingsmelders zijn geplaatst in het 
archief, toiletten en pantry.  

    algemeen -4,8% 30%  De verdeling tussen algemeen verbruik en 
projectgebonden verbruik wordt nu gemeten in plaatst van 
geschat. 

 In het voorjaar 2011 zijn de airco-units van de server 
ruimte aangepast. 

  Andere aanwijsbare redenen zijn niet bekend. 

    project 30,4% 37,2% 
 

 De verdeling tussen algemeen verbruik en 
projectgebonden verbruik wordt nu gemeten in plaatst van 
geschat. 

 2 tijdelijke unit worden sinds begin 2011 intensiever 
gebruikt. 

 Andere aanwijsbare redenen zijn niet bekend.  

 Beuningen - 1% 29%  De onverklaarde stijging in 2011 ten opzichte van 2010 is 
omgebogen in een daling. Mogelijke oorzaken zijn niet 
bekend: 

 Skippon Drunen 0   Het betreft berekende waarde 

2.2 zakenreizen    

 Skippon Drunen    

    Zakelijke km 
   privéauto 

-1751% -0  De activiteiten zijn ten opzichte van 2010 toegenomen. 

 De waarden 2011 zijn gebruikt voor 2012 omdat de 
definitieve waarden 2012 bij het opstellen van het rapport 
nog niet beschikbaar waren. De invloed op de totale 
waarde is beperkt en daarom acceptabel. 
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5.4.3.4. Aanvullende Aanbevelingen n.a.v. resultaten  2012 
 
 omschrijving  

   

1.1 Gasverbruik  

 Aardgas Berlicum  Meer inzicht in het gebruik creëren. 

 Het plaatsen van een extra meter om een onderscheid mogelijk te kunnen 
maken tussen algemeen (kantoor) verbruik en het verbruik in werkplaatsen en 
magazijnen. 

 Indien mogelijk gebruiksfactoren registreren zoals bijvoorbeeld productie-uren.   

 Aardgas Beuningen  Meer inzicht in het gebruik creëren. 

 Het plaatsen van een extra meter om een onderscheid mogelijk te kunnen 
maken tussen kantoor verbruik en het verbruik in werkplaatsen en magazijnen. 

 Indien mogelijk gebruiksfactoren registreren zoals bijvoorbeeld productie-uren.   

1.3 brandstoffen  

   Kilometers registreren van alle voertuigen. 

 Bij brandstofuitgifte registreren voor welke gebruiker of gebruikersgroep het 
bestemd is bijvoorbeeld (voertuig of apparatuur) 

2.1 Electriciteit  

 Berlicum  Meer inzicht in het gebruik creëren o.a. door het plaatsen van tijdelijke en 
permanente meters. Het laten plaatsen van een uitleesbare hoofdmeter (geeft 
inzicht in dag/nacht/ weekend verbruik.)  

 Beuningen  Meer inzicht in het gebruik creëren o.a. door het plaatsen van tijdelijke en 
permanente meters. Het laten plaatsen van een uitleesbare hoofdmeter (geeft 
inzicht in dag/nacht/ weekend verbruik.)  
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5.4.4. CO2 footprint 1e half jaar 2013 

 

nr. Omschrijving Hoeveelheid Eenheid CO2 Ton/ Co2 bron

eenheid [ton]

Totale CO2 Emissie 1e helft 2013 397,55

Scope 1: 379,30
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Berlicum

Aardgas Berlicum m3 0,001825 0,00

Aardgas berlicum groen (Nuon) 12.457 m3 0,001825 22,73eigen opname

Beuningen

Aardgas Beuningen 5.344 m3 0,001825 9,75eigen opname

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen ltr

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine 4.975 ltr 0,00278 13,83 factuur 

Diesel 101.636 ltr 0,003135 318,63 factuur 

Gasolie 0 ltr 0,003135 0,00 factuur 

Aspen 2-takt 324 ltr 0,00278 0,90 factuur 

Skippon Drunen

personenauto benzine 24.782 km 0,00022 5,45 geschat

personenauto diesel 35.758 km 0,000195 6,97 geschat

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas 672 kg 0,00153 1,03 factuur 

Scope 2: 18,25
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum (Essent)

Ingekochte kWh elektriciteit werkplaats CertiQ 16.850 kWh 0,000073 1,23eigen opname

Ingekochte kWh elektriciteit kantoor CertiQ 29.538 kWh 0,000073 2,16eigen opname

Beuningen (Nuon)

Ingekochte kWh elektriciteit Beuningen 5.344 kWh 0,000455 2,43eigen opname

Skippo Drunen

geschatte waarde 6.000 kWh 0,000455 2,73 zie rapport

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive auto 35.758 km 0,00021 7,51 geschat

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippo Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen) 1.200 m3 0,001825 2,19 zie rapport

Totale CO2 Emissie 2010 397,55  

Tabel 20 CO2 uitstoot 2013 1e half jaar 

 
Opmerkingen conversiefactoren: 

 Essent: product: 100% groen zakelijk. Volgens het energie etiket van dit 
product bestond deze stroom voor 84% uit waterkracht en voor 16% uit 
biomassa. Omdat mbt de biomassa geen specificatie is teruggevonden is 
gerekend met 0,84*15 +0,16*455 = 73 gr CO2/kWh 
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 Nuon: product CO2 OK gas. Dit betreft grijs gas waarvoor de CO2 uitstoot 
gecompenseerd is. Gerekend is met grijs gas. 

 Nuon: product CO2 OK stroom. Dit is groene stroom waarvoor geen CertiQ 
certificaten zijn afgegeven. Er is daarom gerekend met grijze stroom. 
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5.4.4.1. Gerealiseerde reductie 2013 Q3 tov 2010 en 2012 Q3 
 

 

Tabel 21 overzicht reductiedoelstellingen 

Opmerking: 

  De halfjaarcijfers van 2012 Q3 en 2013 Q3 zijn verdubbeld om deze te 
kunnen vergelijkbaar te maken met de waardes van 2010.  
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5.4.4.2. Gerealiseerde reductie maatregelen 

 
In de periode van 01-01-2013 tot 01-07-2013 zijn geen nieuwe reductiemaatregelen 
uitgevoerd: 

o Berlicum: 
 

5.4.4.3. Analyse resultaten 1e half jaar 2013 
 

 2013 is het tweede jaar waar halfjaarcijfers zijn geregistreerd. Welke invloed bijvoorbeeld 
seizoensinvloeden hebben is niet bekend. Aangezien de bouwvakvakantie volledig in het 2e 
half jaar valt zou je verwachten dat met name projectgebonden activiteiten in het 1e halfjaar 
hoger uitvallen. Om die reden zijn in het overzicht reductiedoelstellingen is naast de 
beoordeling ten opzichte van 2010 het verschil tot het 1

e
 halfjaar van 2012 beoordeeld.  

 
 

 
 omschrijving Besparing t.o.v. toelichting 

   

 Vorige 
  2010 Periode  

1.1 Gasverbruik   Het aantal gewogen graaddagen (ref. Volkel) is op jaarbasis: 

 2010: 3.440,6  

 2012: 3.466 (gebaseerd op 1
e
 half jaar) 

 2013: 4.044 (gebaseerd op 1
e
 half jaar) 

 Aangezien aardgas voor namelijk voor verwarming wordt 
gebruikt zou men verwachten dat het gasverbruik ongeveer 
gelijk zou zijn.  

 Aardgas Berlicum   Het aardgasverbruik ligt 30% hoger dan in 2010 terwijl op 
basis van graaddagen  17,5% te verwachten is. 
Ten opzichte van de 1

e
 helft van 2012 is de stijging 

verklaarbaar vanuit de stijging van het aantal graaddagen. 

    Algemeen -30% -19%.  Niet bekend 

    projectgebonden -30% -19%.  Niet bekend. 

 Aardgas 
Beuningen 

-23% -38% De stijging ten opzichte van 2010 lijkt grotendeels verklaarbaar 
uit de graaddagen. 
De stijging ten opzichte van het 1

e
 halfjaar 2012 is slechts voor 

de ongeveer de helft verklaarbaar vanuit de graaddagen. 
Andere oorzaken zijn niet bekend.  

1.2 Koelmiddelen    Niet van toepassing 

1.3 Brandstoffen    

 Berlicum/Beuning
en 

   

    benzine 23% 17%  Een aanwijsbare reden is niet bekend.  

 Diesel    Omdat het gebruik van “rode diesel” (gasolie per 01-01-
2013 niet meer gebruikt mag worden wordt normale diesel 
ook gebruikt voor de machines. 

 Indien voor 2010 en 2012 de gasolie bij het dieselverbruik 
tellen komen we op de volgende besparingen: 

o Tov 2010: 1,8% 
o Tov 1

e
 helft 2012: 4,3%  

 Per 01-01-2013 worden de kilometers van al de voertuigen 
geregistreerd. Voor het 1

e
 halfjaar 2013 is dit 712.000 km. 

Het gemiddelde verbruik komt daarmee op 7,01 km/l 

    Diesel 
algemeen 

-12% -10%  Zie bovenstaand punt “diesel” 

    Diesel project -12% -10%  Zie bovenstaand punt “diesel” 
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 omschrijving Besparing t.o.v. toelichting 

   

 Vorige 
  2010 Periode  

    Gasolie 100% 100%  Gasolie met de lagere belasting mag per 1-1-2013 niet 
meer gebruikt worden voor de machines. Voor de 
machines wordt nu gewone diesel gebruikt. 

 Skippon Drunen    

    Benzine 6% 5%  Een auto die op benzine reed is omgeruild voor een auto 
op diesel. 

    Diesel -166% -43%  De activiteiten zijn toegenomen.  

1.4 Brandstoffen 
werkzaamheden 

   

 propaangas 18% 1%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

2.1 Elektriciteit    

 Berlicum (totaal) 84% -2,4%  In 2010 werd een berekende verhouding tussen algemeen 
(56%) en projectgebonden (44%) gebruikt (zie 4.6.8). In 
2011 is dit verschil inzichtelijk gemaakt met behulp van 
een aparte verbruiksmeter voor de werkplaats. 

 In 2010 werd grijze stroom gebruikt. In 2012 en 2013 werd 
groene stroom gebruikt. In kWh uitgedrukt ligt het verbruik 
in 2013 3,6% lager dan in 2010.  

    algemeen - -4%  De verdeling tussen algemeen verbruik en 
projectgebonden verbruik wordt nu gemeten in plaatst van 
geschat. 

 In het voorjaar 2011 zijn de airco-units van de serverruimte 
aangepast. 

  Andere aanwijsbare redenen zijn niet bekend. 

    project - 0% 
 

 De verdeling tussen algemeen verbruik en 
projectgebonden verbruik wordt nu gemeten in plaatst van 
geschat. 

 2 tijdelijke unit worden sinds begin 2011 intensiever 
gebruikt. 

 Andere aanwijsbare redenen zijn niet bekend.  

 Beuningen 36% 34%  Mogelijke oorzaken zijn niet bekend: 

 Skippon Drunen 0   Het betreft berekende waarde 

2.2 zakenreizen    

 Skippon Drunen    

    Zakelijke km 
   privéauto 

-2918% -55  De activiteiten zijn toegenomen. 
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5.4.4.4. Aanvullende Aanbevelingen n.a.v. resultaten  1e helft 2013 
 
 omschrijving  

   

1.1 Gasverbruik  

 Aardgas Berlicum  Meer inzicht in het gebruik creëren. 

 Het plaatsen van een extra meter om een onderscheid mogelijk te kunnen 
maken tussen algemeen (kantoor) verbruik en het verbruik in werkplaatsen en 
magazijnen. 

 Indien mogelijk gebruiksfactoren registreren zoals bijvoorbeeld productie-uren.   

 Aardgas Beuningen  Meer inzicht in het gebruik creëren. 

 Het plaatsen van een extra meter om een onderscheid mogelijk te kunnen 
maken tussen kantoor verbruik en het verbruik in werkplaatsen en magazijnen. 

 Indien mogelijk gebruiksfactoren registreren zoals bijvoorbeeld productie-uren.   

1.3 brandstoffen  

   Kilometers registreren van alle voertuigen. 

 Bij brandstofuitgifte registreren voor welke gebruiker of gebruikersgroep het 
bestemd is bijvoorbeeld (voertuig of apparatuur) 

2.1 Electriciteit  

 Berlicum  Meer inzicht in het gebruik creëren o.a. door het plaatsen van tijdelijke en 
permanente meters. Het laten plaatsen van een uitleesbare hoofdmeter (geeft 
inzicht in dag/nacht/ weekend verbruik.)  

 Beuningen  Meer inzicht in het gebruik creëren o.a. door het plaatsen van tijdelijke en 
permanente meters. Het laten plaatsen van een uitleesbare hoofdmeter (geeft 
inzicht in dag/nacht/ weekend verbruik.)  
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5.4.5. CO2 footprint 2013 
 

nr. Omschrijving Hoeveelheid Eenheid CO2 Ton/ Co2 bron

eenheid [ton]

Totale CO2 Emissie 2013 747,78

Scope 1: 709,66
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Berlicum

Aardgas Berlicum m3 0,001825 0,00

Aardgas berlicum groen (Nuon) 17.731 m3 0,001825 32,36 eigen opname

Beuningen

Aardgas Beuningen 7.298 m3 0,001825 13,32 eigen opname

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen ltr

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine 1.880 ltr 0,00278 5,23 factuur 

Diesel 198.779 ltr 0,003135 623,17 factuur 

totaal verreden km 1.880.414 km - - eigen opname

verbruik 9 km/ltr - - berekend

Gasolie 0 ltr 0,003135 0,00 factuur 

Aspen 2-takt 888 ltr 0,00278 2,47 factuur 

Skippon Drunen

personenauto benzine 46.533 km 0,00022 10,24 geschat

personenauto diesel 109.906 km 0,000195 21,43 geschat

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas 945 kg 0,00153 1,45 factuur 

Scope 2: 38,13
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum (Essent)

Ingekochte kWh elektriciteit werkplaats CertiQ 29.453 kWh 0,000073 2,15 eigen opname

Ingekochte kWh elektriciteit kantoor CertiQ 54.516 kWh 0,000073 3,98 eigen opname

Beuningen (Nuon)

Ingekochte kWh elektriciteit Beuningen 16.778 kWh 0,000455 7,63 eigen opname

Skippo Drunen

geschatte waarde 11.610 kWh 0,000455 5,28 zie rapport

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive auto 69.994 km 0,00021 14,70 geschat

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippo Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen) 2.400 m3 0,001825 4,38 zie rapport

Totale CO2 Emissie 2013 747,78  

Tabel 22 CO2 uitstoot 2013  

 
Opmerkingen conversiefactoren: 

 Essent: product: 100% groen zakelijk. Volgens het energie etiket van dit 
product bestond deze stroom voor 84% uit waterkracht en voor 16% uit 
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biomassa. Omdat mbt de biomassa geen specificatie is teruggevonden is 
gerekend met 0,84*15 +0,16*455 = 73 gr CO2/kWh 

 Nuon: product CO2 OK gas. Dit betreft grijs gas waarvoor de CO2 uitstoot 
gecompenseerd is. Gerekend is met grijs gas. 

 Nuon: product CO2 OK stroom. Dit is groene stroom waarvoor geen CertiQ 
certificaten zijn afgegeven. Er is daarom gerekend met grijze stroom. 
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5.4.5.1. Gerealiseerde reductie 2013 tov 2010 en 2012 
 
nr. Omschrijving Proj. CO2 reductie 2012 2013 2013 2013 reductie

 / 2010 doel 2017 realisatie realisatie realisatie realisatie tov totaal

CO2 CO2 tov 2012 tov 2010 tov 2010

Alg. [ton]  [%]  [ton]  [ton] [%] [%] [%]

totaal 816 10% 812 748

Scope 1: 755 779 710 9% 6% 5,5%
1.1 Gasverbruikt (verwarming e.d.)

Aardgas Berlicum

   algemeen 60% Alg. 21,04 2,0% 19,18 19,42 -1% 8% 0,2%

   projectgebonden 40% Proj. 14,03 10,0% 12,78 12,94 -1% 8% 0,1%

Aardgas Beuningen Proj. 15,81 2,0% 12,13 13,32 -10% 16% 0,3%

1.2 Koelmiddelen

Koelgassen

1.3 Brandstof verbruik eigen wagenpark en machines

Berlicum/beuningen

Benzine Proj. 35,86 5,0% 37,92 5,23 86% 85% 3,8%

Diesel

   algemeen 10% Alg. 56,83 15,0% 57,60 62,32 -8% -10% -0,7%

   projectgebonden 90% Proj. 511,43 12,0% 518,96 560,85 -8% -10% -6,1%

verreden km 1.880.414

verbruik ltr/km 9,46

Gasolie Proj. 80,65 5,0% 92,04 0,00 100% 100% 9,9%

Aspen 2-takt 6,00 2,47  -  - -0,7%

Skippon Drunen

personenauto benzine Alg. 11,57 10,0% 11,33 10,24 10% 11% 0,2%

personenauto diesel Alg. 5,24 10,0% 9,23 21,43 -132% -309% -2,0%

1.4 Brandstoffen werkzaamheden / verwarming

Propaangas Proj. 2,49 5,0% 2,09 1,45 31% 42% 0,1%

Scope 2: 61 33 38 -16% 38% 3%
2.1 Elektriciteitsverbruik

Berlicum

Ingekochte kWh elektriciteit 

   algemeen 56% Alg. 24,52 10,0% 4,12 3,98 3% 84% 2,5%

   project 44% Proj. 19,26 5,0% 2,12 2,15 -1% 89% 2,1%

Beuningen

Ingekochte kWh elektriciteit Proj. 7,54 10,0% 7,63 7,63 0% -1% 0,0%

Skippo Drunen

geschatte waarde Alg. 5,28 0,0% 5,28 5,28 0% 0% 0,0%

2.2 zakenreizen

Berlicum/beuningen

geen

Skippon Drunen

zakelijke km met prive autoAlg. 0,50 0,0% 9,21 14,70 -60% -2854% -1,7%

2.3 Inkoop warmte tbv verwarming

Skippon Drunen

geschatte waarde (in huur inbegrepen)Alg. 4,38 0,0% 4,38 4,38 0% 0% 0,0%

Totaal 816 10% 812 748 8% 8% 8%

 

Tabel 23 overzicht reductiedoelstellingen 
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5.4.5.2. Gerealiseerde reductie maatregelen 

 
In 2013 zijn de volgende reductiemaatregelen uitgevoerd: 

o Berlicum: 
1. Kilometerstanden worden geregistreerd. 
2. Brandstoffen de aan derden geleverd worden worden niet meer in de footprint 

meegenomen. 
   
 

5.4.5.3. Analyse resultaten 2013 
 

 Een groot gedeelte van de reductie die is gerealiseerd  is te danken aan de inkoop van groene 
stroom en groen gas. In onderstaande analyse wordt echter ook gekeken naar de 
daadwerkelijk ontwikkeling in het verbruik.  
 

 
 omschrijving Besparing t.o.v. toelichting 

   

 Vorige 
  2010 Periode  

1.1 Gasverbruik   Het aantal gewogen graaddagen (ref. Volkel) ligt in 2012 
op 2970 dagen, in 2013 op 3132 en in 2010 3440,6 dagen. 
Zou men de volgende besparingen verwachten op basis 
van gewogen graaddagen. 

 Besparing 2013 tov 2010: 9% 

 Besparing 2013 tov 2012: -5,5 % 

 Aardgas Berlicum    De waarden liggen redelijk in lijn met de 
verwachtingen 

    Algemeen 8% -1%.  

    projectgebonden 8% -1%.  

 Aardgas Beuningen 16% -10%  Ten opzichte van 2010 is de besparing groter dan 
verwacht.  

 Ten opzicht van 2012 is het resultaat wat slechter. Een 
oorzaak hiervoor is niet bekend.  

1.2 Koelmiddelen    Niet van toepassing 

1.3 Brandstoffen    

 Berlicum/Beuningen    

    benzine 85% 86%  Benzine die aan derden geleverd wordt is in de CO2 
footprint over 2013 niet meer meegenomen dit betreft 
10.183 liter (28 ton CO2 dit komt overeen met 3,4% 
van de totale footprint ) 

    Diesel algemeen - 10% - 8%  Diesel die aan derden geleverd wordt is in de CO2 
footprint over 2013 niet meer meegenomen dit betreft 
7.376 liter (23 ton CO2 dit komt overeen met 2,8% van 
de totale footprint ) 

    Diesel project - 10% - 8%  Voor machines werd voorheen gasolie gebruikt 
aangezien gasolie niet meer verkrijgbaar is wordt hier 
nu diesel voor gebruikt. 

    Gasolie 100% 100%  Gasolie wordt als dusdanig niet meer gebruikt hiervoor 
in de plaats wordt nu diesel toegepast.  

    Aspen - - - 

 Skippon Drunen    

    Benzine 11% 10%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

    Diesel -309% -132%  De activiteiten zijn gegroeid. 

 Er zijn projecten uitgevoerd met een grote reisafstand 
(o.a. Delfzeil en Maasvlakte)  
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 omschrijving Besparing t.o.v. toelichting 

   

 Vorige 
  2010 Periode  

1.4 Brandstoffen 
werkzaamheden 

   

 propaangas 42% 31%  Een aanwijsbare reden is niet bekend. 

2.1 Elektriciteit    

 Berlicum     

    algemeen 84% 3%  Tov van 2010 wordt groene stroom gebruikt. 

    project 89% -1% 
 

 Tov van 2010 wordt groene stroom gebruikt. 

 Beuningen - 1% 0%   - 

 Skippon Drunen 0   Het betreft berekende waarde 

2.2 zakenreizen    

 Skippon Drunen    

    Zakelijke km 
   privéauto 

-2.854% -60%  De activiteiten zijn gegroeid. 

 Er zijn projecten uitgevoerd met een grote reisafstand 
(o.a. Delfzeil en Maasvlakte) 
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5.4.5.4. Aanvullende Aanbevelingen n.a.v. resultaten  2013 
 
 omschrijving  

   

1.1 Gasverbruik  

 Aardgas Berlicum  Meer inzicht in het gebruik creëren. 

 Het plaatsen van een extra meter om een onderscheid mogelijk te kunnen 
maken tussen algemeen (kantoor) verbruik en het verbruik in werkplaatsen en 
magazijnen. 

 Indien mogelijk gebruiksfactoren registreren zoals bijvoorbeeld productie-uren.   

 Aardgas Beuningen  Meer inzicht in het gebruik creëren. 

 Het plaatsen van een extra meter om een onderscheid mogelijk te kunnen 
maken tussen kantoor verbruik en het verbruik in werkplaatsen en magazijnen. 

 Indien mogelijk gebruiksfactoren registreren zoals bijvoorbeeld productie-uren.   

1.3 brandstoffen  

   Bij brandstofuitgifte registreren voor welke gebruiker of gebruikersgroep het 
bestemd is bijvoorbeeld (voertuig of apparatuur) 

2.1 Electriciteit  

 Berlicum  Meer inzicht in het gebruik creëren o.a. door het plaatsen van tijdelijke en 
permanente meters. Het laten plaatsen van een uitleesbare hoofdmeter (geeft 
inzicht in dag/nacht/ weekend verbruik.)  

 Beuningen  Meer inzicht in het gebruik creëren o.a. door het plaatsen van tijdelijke en 
permanente meters. Het laten plaatsen van een uitleesbare hoofdmeter (geeft 
inzicht in dag/nacht/ weekend verbruik.)  
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6. Verificatie 
 
 
De CO2 footprint is niet geverifieerd. 
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Bijlagen 1: opnamegegevens Berlicum 
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Bijlagen 2: opnamegegevens Beuningen 
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Bijlagen 3: opnamegegevens Skippon b.v. Drunen 
 


