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Inleiding 

Een kwaliteitsmanagement plan wordt ingezet om te bereiken dat de emissies op een zo accuraat 

mogelijke wijze worden gerapporteerd. Er wordt gestreefd naar continue verbetering en naar een 

systematische verbetering van de dataverzameling voor het opstellen en uitwerken van de emissie-

inventaris. Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2 emissies conform NEN-EN-ISO 14064-1. Het 

energieverbruik en resultante emissies zijn opgedeeld in jaren groepen: 

1. Direct - emissie die worden uitgestoten door installaties die in eigendom van Roelofs zijn zoals 

diesel, benzine, gas, etc.; 

2. Indirect - opgewekte energie, koeling die niet tot de eigen organisatie behoren zoals 

elektriciteit, business travel e.d.; 

3. Overige emissies die worden uitgestoten. 

 

Deze onderverdeling worden scopes genoemd. Hieronder wordt dit aan de hand van een illustratie 

weergegeven. Half jaarlijs worden de emissiegegevens in onze footprint bijgehouden en daarnaast 

vindt er een actualisatie plaats van de diverse rapportages.  

 

Scope 1  

De CO2 uitstoot in scope 1 betreft alleen de directe CO2 emissie van Roelofs, veroorzaakt door de 

verbranding van fossiele brandstoffen (diesel, aardgas, benzine) en overige directe emissie van 

CO2 (lekkage van koelvloeistoffen van airco’s) als gevolg van de activiteiten die het Roelofs 

uitoefent.   

 

Scope 2 

Daarnaast wordt in een CO2 footprint ook indirecte CO2 uitstoot als gevolg van het 

elektriciteitsgebruik meegenomen. Door de inkoop van elektriciteit stoot Roelofs op indirecte wijze 

CO2 uit. In de CO2-Prestatieladder worden ‘zakelijke kilometers met de privéauto’ en ‘zakelijke 

vliegtuigkilometers’ tevens tot scope 2 gerekend, in tegenstelling tot het GHG Protocol, die deze 

onderdelen aan scope 3 toeschrijft.  

 

Scope 3 

Tenslotte komen bij een organisatie indirecte CO2 emissie vrij door activiteiten waar men geen 

invloed op kan uitoefenen; bijvoorbeeld doordat een externe partij (APW; Asfalt Productie 

Westerbroek) asfalt produceert die Roelofs inkoopt, of door woon-werkverkeer van medewerkers 

(openbaar vervoer of eigen auto). Deze indirecte emissies worden scope 3 emissies genoemd. Het 

GHG Protocol Scope 3 Standard (App C, checklist C1) bevat een duidelijke checklist die houvast 

geeft om inzicht te krijgen in de scope 3 emissies. Deze checklist wordt door Roelofs niet alleen 

gehanteerd volgens scope 3, maar ook voor scope 1 en 2. Daarmee voldoen wij aan de eisen bij 

4.A.2 uit het Handboek 3.0.  
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Checklist GHG Protocol 

De emissie-inventaris is opgesteld aan de hand van de checklist volgens het Handboek CO2-

Prestatieladder 3.0. Hieronder staan de onderdelen puntsgewijs beschreven: 

1. Emissie-inventaris kwaliteitspersoon/ team (hoofdstuk 1, paragraaf 1.2); 

2. Datakwaliteit managementplan (hoofdstuk 1, paragraaf 1.3); 

3. Uitvoeren van generieke data kwaliteitscontroles; 

4. Uitvoeren van specifieke data kwaliteitscontroles; 

5. Review van de emissie-inventaris en rapportage (hoofdstuk 3); 

6. Vaststellen van formele feedback processen om de dataverzameling, beheer en 

documentatie te verbeteren; 

7. Vaststellen van rapportage(s), documentatie en archiveringsprocedures. 

 

Gebleken is dat het grootste deel van de uitstoot in scope 1 wordt veroorzaakt door het 

wagenpark, de post vervoer en transport. Voor scope 2 geven de emissiebronnen een stabiele 

uitstoot aan gebruikte kWh elektriciteit. En ten aanzien van scope 3 is de geanalyseerde CO2 

uitstoot van de APW een serieuze factor. In de rapportage van de meest materiële emissies scope 

3 (eis 4.A1 uit het Handboek 3.0) wordt dit nader beschreven/ meetbaar gemaakt evenals de rest 

van de emissies van scope 3. Met behulp van deze emissie inventaris zijn de doelstellingen 

opgesteld die vertaald zijn in het huidige Energiemanagementplan.  

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 staat duidelijk beschreven hoe onze organisatie is opgebouwd en wordt het 

kwaliteitsteam en de verantwoordelijkheden beschreven. Hier staat onder andere opgesomd welke 

data er moet worden aangeleverd voor de emissie inventaris en wie voor het aanleveren dient te 

zorgen. De data wordt 

zorgvuldig bijgehouden en er 

vinden (interne) controles 

plaats of de dataverzameling 

correct plaatsvind en of de 

berekeningen van de emissies 

valide zijn. Dit komt tot uiting 

in de generieke en specifieke 

controles, waar de KAM-

coördinator verantwoordelijk 

voor is. Dit geldt ook voor het 

vaststellen van feedback-

processen en archiverings-

procedures om de data-

verzameling en het databeheer 

optimaal te laten verlopen.  

 

 

Het tweede hoofdstuk gaat in het kort in op de juridische entiteiten (organizational boundaries) van 

onze organisatie. In hoofdstuk 3 staat de rapportage van het basisjaar 2014 beschreven. In 

hoofdstuk 4 staat de identificatie/ kwalificatie van de emissies en in het daaropvolgende hoofdstuk 

staan de resultaten van de emissies, onderverdeeld in de drie scopes. Hier worden de resultaten 

vergeleken met het basisjaar 2014 en tot slot worden verklaringen gegeven van opvallende 

resultaten in een review. Deze inventaris wordt jaarlijks geactualiseerd en up tot date gehouden. 
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 Organisatie en verantwoordelijkheden 1
1.1 Organisatie  

Roelofs is een organisatie die werkzaamheden verricht op het gebied van ingenieursdiensten, infra, 

zandwinning en planontwikkeling. Roelofs is zich ervan bewust dat het grootste deel van het 

wereldwijde energieverbruik voorkomt uit fossiele brandstoffen. Dit heeft een enorme impact op 

het milieu en dus ook op de duurzame bedrijfsvoering van Roelofs. Door middel van een EMP 

(energiemanagementplan) 2015-2019 wordt getracht energiestromen in kaart te brengen en deze 

te monitoren. Door middel van het EMP wordt een systeem opgezet dat Roelofs faciliteert in het 

meten, registreren, monitoren en bijsturen van energiestromen. Als basis hiervoor wordt een 

rapportage van de CO2 footprint van Roelofs gebruikt. Deze footprint geeft invulling aan het meten 

en registreren van energiestromen. Daarna volgt echter nog het monitoren en bijsturen hiervan.  

 

Bovenstaande vertaalt zich in het opstellen van beleid en reductiedoelstellingen. Deze 

doelstellingen zijn opgesteld door het directieteam en zijn vertaald in het EMP. Het EMP is een 

integraal onderdeel van de organisatie en faciliteert Roelofs in het  zorgvuldig omgaan met 

energieverbruik. In onderstaande figuur wordt de organisatie van Roelofs weergegeven middels 

een beknopt organigram. 

 

 

Figuur 1.1: Organogram Roelofs. 

 

1.2 Kwaliteitsteam binnen Roelofs 

De verantwoordelijkheid van de stuurcyclus CO2 reductie evenals alle activiteiten die hier aan 

gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen is een gezamenlijke Roelofs 

verantwoordelijkheid die periodiek wordt besproken in het Directieoverleg.  

 G. Hoiting   algemeen directeur; 

 M. Grit   commercieel directeur (incl. Innovatie, R&D, MVO); 

 S. Haverkamp  directeur bedrijfsvoering (incl. afdeling KAM). 

 Grondstoffen / Zandwinning

Vacature

manager Grondstoffen

Planontwikkeling

G.J. Schenkel 

(tot 1 sept ’18)

S. Haverkamp QC

directeur bedrijfsvoering

P&O

A. Grimme

hoofd P&O

Interne Zaken

R.H. Klinkien

hoofd Interne Zaken

KAM

 E. Spijker bc. 

KAM coördinator

 Wegenbouw

ing. G. Hoiting

directeur

ing. A.H.M. Grit MBA

commercieel directeur 

DIRECTIE

Rayon Noord

ing. J.P. van der Ploeg

rayonmanager

Rayon Oost

ing. P.J. Gelink

rayonmanager

Rayon Midden

J.M. Dijkstra

rayonmanager

INFRA

Bedrijfsbureau

ing. M. v.d. Horst MBA

manager Bedrijfsbureau

ZW PO

F&A

 A. Bolks bc.

hoofd Administratie

ICT

ing. T.W. Giesen

projectleider ICT

 H. Borger bc.

medewerker ICT

Innovatie & Commerciële 

Zaken /

Marketing

 Advies en Ontwerp

ing. G. Hoiting

directeur

ing. G. Hoiting

algemeen directeur
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Tabel 1.1: Kwaliteitsteam en verantwoordelijkheden Roelofs. 

Data Verantwoordelijk 

Verslaglegging/ rapportage CO2  PL KAM Coördinator (esr) 

Vervoer en transport data Medewerker Financiële Administratie (mmr) 

Lease auto’s data Hoofd Interne Zaken (rkn) 

Werk-werk km’s data Administrateur (bmn) 

Woon-werk km’s data Administrateur (bmn) 

Data APW Regiomanager (asn) 

Elektraverbruik data Hoofd Materieel (hst) 

Elektra/gas(olie)/water Zandwinning Medewerker Financiële Administratie (gps) 

Airco en Koeling Hoofd Materieel (hst) 

Elektraverbruik projecten Administratief Medewerker (nhn) 

 

1.3 Datakwaliteit management plan 

In de tabel hierboven staan de personen + verantwoordelijkheden binnen onze organisatie 

toebedeeld. In deze paragraaf staat specifiek opgesomd welke data er verzameld dient te worden 

om een duidelijk beeld van de emissies te verzorgen. Er is gekozen om de data per half jaar bij te 

houden in de CO2 footprint van onze organisatie. Vervolgens worden onze plannen/ doelstellingen 

jaarlijks geëvalueerd en vindt er een update van gegevens plaats.  

 

Tabel 1.2: Overzicht dataverzameling.  

Data Te verzamelen gegevens  

Vervoer en transport data Bijhouden van facturen van leveranciers diesel/ benzine met daarop 

de afgenomen liters door Roelofs. 

Lease auto’s data Lease auto’s data: Facturen bijhouden van leveranciers van getankte 

liters (aardgas, diesel, benzine) of afgenomen stroom van laadpalen 

en binnengekomen stroomdeclaraties (elektrische auto’s). Ook 

zorgen voor een actuele lijst met de auto’s gerelateerd aan kenteken 

en werknemer. 

Werk-werk km’s data Bijhouden van declaraties werk-werk kilometers met privé auto’s. 

Woon-werk km’s data Bijhouden van woon-werk kilometers met privé auto’s van 

werknemers. 

Data APW Opvragen van productiegegevens van de APW om emissies te 

achterhalen en vervolgens het aandeel van Roelofs te berekenen. 

Elektraverbruik data Meterstanden van kantoren en werkplaats bijhouden. 

Elektra/gas(olie)/water ZW Parameters bijhouden/ monitoren van Zandwinning 

Airco en Koeling Vulling van airco bijhouden. 

Elektraverbruik projecten Bijhouden van aantal kWh, verbruikt op projecten.   

 

De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het periodiek rapporteren en communiceren van de 

doelstellingen/ resultaten hiervan en daarmee zorgdrager voor de verslaglegging. Tevens is de 

KAM-coördinator contactpersoon tijdens de audit van het Handboek CO2 Prestatieladder en 

verantwoordelijk voor de verwerking van eventuele opmerkingen en het afhandelen van 

openstaande actiepunten. 
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 Juridische entiteiten (organizational boundaries) 2
2.1 Juridische structuur Roelofs 

Kamer van Koophandel register Roelofs Beheer B.V. onder nummer 0502353.  

 

Figuur 2.1: Register Roelofs Beheer B.V. 

 

2.2 Afbakening boundaries 

2.2.1 Advies en Ontwerp 

Roelofs Advies en Ontwerp heeft geen specifieke deelneming(en) waarin nadere verduidelijking 

benodigd is.  

 

2.2.2 Wegenbouw 

Roelofs Wegenbouw BV heeft een aantal deelnemingen waarin met andere bedrijven wordt 

samengewerkt. Deze deelnemingen hebben geen eigen materieel en mensen in dienst. De 

aandeelhouders leveren de mensen en het materieel. De deelnemingen van Roelofs Wegenbouw BV 

zijn: AVJR (50% deelneming), AKROH en FLUA. Elke deelnemer (CO2 Prestatieladder 

gecertificeerd) neemt de CO2 uitstoot mee voor de eigen inzet in de deelnemingen. Dit wordt 

meegenomen in de eigen CO2 berekeningen en rapportage. Roelofs Wegenbouw BV is 

medeaandeelhouder van de asfaltcentrale APW (16% deelneming). Roelofs neemt hier zelf ook 

Asfalt van af en dit wordt meegenomen als scope 3 voor alle asfaltinkopen die bij APW geschieden. 

 

2.2.3 Zandwinning 

Roelofs Zandwinning heeft diverse zandputten in bezit en/of neemt deel binnen een vof of bv van 

een zandwinlocatie. Alle CO2 uitstoot waar Roelofs de exploitatie voor eigen rekening neemt wordt 

meegenomen. Dit betreffen de zandputten Tynaarlo en Oosterweilanden. Binnen deze zandputten, 

wordt de CO2 uitstoot geregistreerd waar Roelofs invloed op uitoefent.  

 

2.2.4 Planontwikkeling 

Roelofs Plantontwikkeling BV heeft geen specifieke onderdelen waarin nadere verduidelijking 

benodigd is. Gas en elektra verbruik van de kantoren waar medewerkers van Plantontwikkeling 

werkzaam zijn wordt meegenomen in de Footprint. 
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 Basisjaar en rapportage 3
3.1 Basisjaar 

Voor Roelofs is dit de tweede keer dat er een basisjaar is vastgesteld. De eerste cyclus had als 

basisjaar 2009 en werd gerapporteerd over de jaren 2010 tot en met 2014. Met betrekking tot 

deze rapportage is de CO2 footprint gebaseerd op het jaar 2014. Middels dit rapport is een footprint 

voor dat jaar opgesteld en zijn reductiedoelstellingen vastgelegd voor de vijf opvolgende jaren.  

 

Tabel 3.1.1: Overzicht emissies basisjaar 2014, scope 1 en 2. 

2014 

Categorie CO2 uitstoot in kg 

Vervoer en transport 
750.324 

Lease auto’s (obv liter brandstof) 
286.623 

Airco en koeling 0 

Gasverbruik kantoren 
91.875 

Gas en gasolie verbruik ZW 
161.807 

Elektra verbruik kantoren  175.023 

Elektra verbruik zandwinlocaties 0 

Persoonlijke auto’s werk-werk km’s 
217.561 

Totaal 
1.683.213 

 

 

Figuur 3.1.2: Percentages emissies basisjaar 2014, scope 1 en 2. 

 

3.2 Wijzigingen t.o.v. het basisjaar 

3.2.1 Veranderingen t.o.v. basisjaar 

In de daaropvolgende jaren 2015 t/m 2018 zijn geen wijzigingen doorgevoerd t.a.v. het basisjaar.  

 

3.2.2 Hercalculaties t.o.v. basisjaar 

Hercalculatie is daarom niet van toepassing. De berekeningen zijn zorgvuldig uitgevoerd met de 

actuele conversiefactoren van de verschillende emissies. Voor een toelichting van de gegevens in 

bovenstaande tabel en grafiek wordt verwezen naar onze CO2 Excel Footprint.  

44% 

18% 0% 

5% 

10% 

10% 

0% 
13% 

Percentage emissies basisjaar 2014 

A. Vervoer en Transport

B. Lease Auto's

C. Airco en Koeling

D. Gasverbruik kantoren

E. Gas(olie) verbruik ZW

F. Elektraverbruik kantoren

G. Elektraverbruik ZW

H. Werk-werk km
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 Identificatie en kwantificatie van emissies 4
4.1 Emissies in kaart 

Scope 1 

Hierbij moet gedacht worden aan de transportwagens, walsen, vrachtwagens, shovel e.d. Onder 

leaseauto’s vallen alle auto’s die door Roelofs bij verschillend maatschappijen worden geleased. 

Onder airco en koeling vallen de emissies ten gevolge van bijgevulde koudemiddelen. Tot slot de 

categorie gas en gasolieverbruik. Hier moet gedacht worden aan gas gebruikt voor de verwarming 

van de kantoren en gasolie gebruikt bij de zandputten waar eigen materieel wordt ingezet.   

 

Scope 2 

Bij scope 2 draait het ten eerste om het elektra verbruik van kantoren en zandwinlocaties. Ook 

wordt elektriciteit verbruikt op projecten. Opwekking van elektriciteit gaat via aggregaten. Dit 

wordt in de afname van gasolieverbruik meegenomen. Daarnaast worden ook de werk-werk 

kilometers meegenomen die gemaakt worden met privé auto’s.  

 

Scope 3 

Van scope 3 worden vooralsnog twee analyses gemaakt. De eerste analyse is die van het woon-

werk verkeer. Deze post is een grote post, aangezien veel medewerkers met de auto naar de 

werkplek komen. Daarnaast wordt een analyse gedaan van de CO2 uitstoot bij een grote 

leverancier van asfalt, de APW. Een categorisering van de andere emissieposten zijn opgenomen in 

hoofdstuk 7 van dit EMP en in de rapportage van de Meest Materiële scope 3 emissies. Dit laatste is 

een afzonderlijk rapport, uitgewerkt t.b.v. eis 4.A.1. van Handboek 3.0. 

 

Tabel 4.1: Identificatie emissies.  

Bronnen totale CO2 uitstoot 

 Categorie Toelichting 

S
c
o

p
e
 1

 

Vervoer en transport Vrachtwagens, kleefauto's, walsen, bedrijfswagens  

Lease auto’s (obv liter brandstof) Lease auto's van ontwerpleiders en hoger 

Airco en koeling Ontsnapte koudemiddelen omgerekend naar CO2-eq 

Gasverbruik kantoren Gasverbruik van alle kantoorpanden 

Gas en gasolie verbruik ZW Gas en gasolie verbruik vestigingen en Zandwinning 

S
c
o

p
e
 2

 Elektra verbruik kantoren  Elektra verbruik vestigingen  

Elektra verbruik zandwinlocaties Elektra verbruik zandwinlocaties 

Persoonlijke auto’s werk-werk km’s Zakelijke km's gemaakt met privé auto's 

S
c
o

p
e
 3

  
  

Woon-werk verkeer Woon-werk kilometers 

CO2 Uitstoot bij APW Emissies door asfaltcentrale APW 

 

In tabel 4.1 staan de categorieën per scope overzichtelijk weergeven met daarbij een korte 

toelichting. In het Energie Management Plan van Roelofs zijn alle scopes uitgebreid uitgewerkt en 

wordt het historische energieverbruik over de verschillende jaren in detail beschreven. In deze 

emissie inventaris is een deel van de informatie uit het Energiemanagement Plan meegenomen om 

aan de gewenste eisen uit het handboek te voldoen. Dit verklaart dus enig overlap tussen deze 

twee rapportages. Het inzicht in het energieverbruik is verkregen door bemetering en/of door het 

berekenen van het verbruik op basis van specificaties. Het geheel is gebaseerd op de ISO 14064-1 

norm en richt zich onder andere op het identificeren en beoordelen van het energieverbruik. 
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4.2 Kwantificering en controle resultaten  

Er zijn verschillende kwantificeringsmethoden die gebruikt kunnen worden om de emissies te 

berekenen en in cijfers uit te drukken. Het belangrijkste is dat onzekerheden zoveel mogelijk 

worden geminimaliseerd. Het kwantificeren van de emissies kan op verschillende manieren, 

namelijk: 

 Berekeningen gebaseerd op: 

o Emissiebronnen vermenigvuldigd met emissie factoren; 

o Gebruik van modellen; 

o Correlaties; 

o Massa balans; 

 Metingen: 

o Continue; 

o Interval; 

 Een combinatie van de twee kan natuurlijk ook. 

 

Roelofs maakt gebruik van het vermenigvuldigen van de emissie bronnen met emissiefactoren, 

omdat daadwerkelijke metingen niet aan de orde zijn. Op basis van het voorgaande zijn data 

geselecteerd en verzameld. Deze gegevens zijn terug te vinden in de genoemde tabellen. De 

emissie factoren die worden gehanteerd zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de CO2 Prestatieladder van 

SKAO. Deze zijn weergegeven in  < www.co2emissiefactoren.nl >.  

 

Gebruik van eventueel andere factoren zijn daar toegelicht. Voor het verkrijgen van resultaten zijn 

enkel berekeningen gedaan en er zijn geen schattingen gemaakt. Alle data die is verzameld komen 

uit opgenomen meterstanden, ontvangen data van energie maatschappijen, ontvangen data van 

leasemaatschappijen enzovoort. Indien bij data overlap van jaren plaatsvindt wordt een 

gemiddelde van de maanden opgenomen in de jaartotalen. De berekeningen van de verschillende 

emissies zijn gedaan in een Excel werkblad, genaamd: “CO2-Rapportage_Roelofs_2018”. In het 

Excel werkblad zijn de emissies ondergebracht in de categorieën scope 1, scope 2 en scope 3.  Er 

kan eenvoudig worden nagegaan of er voor een bepaalde emissiecategorie de gewenste reductie 

wordt behaald en halfjaarlijks worden de emissiegegevens in de footprint verwerkt. De KAM-

coördinator krijgt alle data aangeleverd en is verantwoordelijk voor de verslaglegging en het 

verwerken van de emissies in de Excel footprint. Binnen Roelofs zijn de verantwoordelijkheden 

voor het aanleveren van de data op functie en naam gezet. Dit wordt geactualiseerd als er 

verschuivingen/ veranderingen plaatsvinden binnen onze organisatie.  

 

Met regelmaat wordt er gecontroleerd of de dataverzameling, het databeheer en de documentatie 

op de juiste wijze plaatsvind en of de verkregen resultaten juist zijn. De KAM coördinator bespreekt 

de resultaten door met de directie en als organisatie streven wij naar continue verbetering van 

zowel de reductie als het verzamelen en de verwerking van data. Dit komt tot uiting in 

kwaliteitscontroles, feedbackprocessen en archiveringsprocedures. In feedbackprocessen vindt er 

een review plaats van de emissie inventaris en de rapportage ervan.  

 

Naast het intern rapporteren worden resultaten ook extern gerapporteerd. In het kader van de 

certificering is er een communicatieplan opgesteld dat bijdraagt aan de inbedding van de CO2-

prestatieladder-norm van de organisatie en aan het bewustwordingsproces. Inhoudelijk gaat het 

tot individuele en gemeenschappelijke bijdrage tot reductie, het huidige energieverbruik en trends 

in het bedrijf zijn middels communicatieprocedures en aangewezen verantwoordelijken beschreven 

in de verschillende communicatie-uitingen. In het communicatieplan zijn de interne en externe 

doelgroepen, de wijze van communicatie, de verantwoordelijkheden en de daarbij behorende 

activiteiten benoemd en uitgeschreven. De activiteiten zijn daarbij toegewezen aan bestaande 

rollen binnen de organisatie. 

http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
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 Resultaten 5
In dit hoofdstuk staan de resultaten voor de scope 1, 2 en 3 emissies van Roelofs. Eerst staan de 

cirkeldiagrammen en tabellen van het basisjaar 2014 en vervolgens wordt dit vergeleken met de 

daaropvolgende jaren. 

 

5.1 CO2 emissies scope 1 (basisjaar) 

 

Tabel 5.1: Overzicht scope 1 emissies 2014. 

Categorie scope 1 2014  

A. Vervoer/ transport 750.324 kg 

B. Lease auto’s 286.623 kg 

C. Airco en koeling  0 kg 

D. Gasverbruik kantoren 91.875 kg 

E. Gas/ gasolieverbruik ZW  161.807 kg 

 

 

 

5.2 CO2 emissies scope 2 (basisjaar) 

 

Tabel 5.2: Overzicht scope 2 emissies 2014. 

Categorie scope 2 2014  

F. Elektra kantoren 175.023 kg 

G. Elektra zandwinning 0 kg 

H. Km verg. werk-werk 217.561 kg 

 

 

 

58% 22% 

7% 
13% 

Scope 1 

Diesel

Leaseauto's

Gas kantoren

Gas(olie) Zanwinning

45% 

0% 

55% 

Scope 2 

Elektra kantoren

Elektra Zandwinning

KM werk-werk
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5.3 CO2 emissies scope 3 (basisjaar) 

 

Tabel 5.3: Overzicht scope 3 emissies 2014. 

Categorie scope 3 2014  

I. Woon-werk verkeer 139.080 kg 

J. Uitstoot APW 475.847 kg 

 
5.4 Vergelijking basisjaar met daaropvolgende jaren  

In onderstaande tabel staan de resultaten van onze emissies over de afgelopen jaren. Deze 

rapportage is gebaseerd op de CO2 uitstoot tot en met 2017. De emissies van het jaar 2018 

worden zorgvuldig (halfjaarlijks) bijgehouden, maar het jaaroverzicht qua emissies is nog niet 

compleet. Vandaar dat er met de getallen uit 2017 gerekend wordt, zodat er een vergelijking kan 

worden gemaakt met voorgaande jaren. Zowel het Energiemanagement Plan als de emissie 

inventaris wordt jaarlijks geactualiseerd, dus de cijfers van 2018 worden verwerkt als hier een 

compleet beeld van is. In onderstaande tabel zijn de kolommen aangemaakt tot het eerstvolgende 

basisjaar (2019). 

 

Tabel 5.4.1: Overzicht emissies 2014, 2015, 2016 en 2017. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Vervoer en Transport 750.324 790.412 732.027 772.700   

Lease auto’s 286.623 355.081 410.528 468.991   

Airco (koeling) vloeistof 0 0 0 0   

Gasverbruik kantoren 91.875 85.032 76.652 88.772   

Gas- en gasolieverbruik ZW 163.893 151.145 157.271 223.359   

Elektra kantoren 175.023 177.662 162.000 0   

Elektra zandwinning 0 0 0 0   

Werk – werk km. 217.561 193.380 234.850 233.700   

Woon – werk km. 139.080 146.168 159.642 176.584   

Uitstoot APW 475.847 579.770 452.959 326.668   

Totaal 2.300.226 2.478.651 2.385.929 2.290.724   

  

Op de volgende pagina staan staafdiagrammen met daarin het verloop van de CO2 uitstoot. In deze 

emissie inventaris worden alleen de resultaten in grafiekvorm weergeven. In het 

Energiemanagement Plan is voor elke categorie een trendanalyse gemaakt waarin toe- of afnames 

in emissies staan toegelicht, dus voor een gedetailleerde weergave wordt verwezen naar ons 

Energiemanagement Plan. 

23% 

77% 

Scope 3 

I. Woon-werk verkeer
J. Uitstoot APW
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Historisch verloop scope 1  

 

Figuur 5.4.2: Historisch verloop scope 1. 

 

 

 

 

 

Historisch verloop scope 2 

 

Figuur 5.4.3: Historisch verloop scope 2. 
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Historisch verloop scope 3 

 

Figuur 5.4.4: Historisch verloop scope 3. 

 
 
 

 
 
 
 
Totaaloverzicht scopes Roelofs  
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 Review emissie inventaris  6
In deze review worden verklaringen gegeven voor de opvallende resultaten en staat benoemd hoe 

er in de toekomst gehandeld zal worden om tot de optimale reductiedoelstellingen te komen. 

6.1 Scope 1  

Vervoer en transport / Leaseauto’s 

Voor categorie A is te zien dat er voor de jaren 2016 en 2017 een neerwaartse trend is qua CO2 

uitstoot t.o.v. 2014 en 2015. In 2015 was de CO2 uitstoot het meest met 790.412 ton. Dit is te 

verklaren door het feit dat er in 2015 veel projecten zijn aangenomen in noord Nederland, zoals De 

Centrale As (Dokkum) voor de Provincie Fryslân. In dit jaar werden er meer transportkilometers 

gemaakt van materieel vanuit de werkplaats te Den Ham naar de werken.  Als één van de 

doelstellingen heeft Roelofs dat bij vervanging van bedrijfswagens en materieel het verbruik en de 

uitstoot lager dient te zijn dan het te vervangen object.  

 

Een oorzaak voor de toename in emissie door de lease auto’s is eenvoudig. De trend in kilometers 

stijgt, omdat er meer lease auto’s bijgekomen zijn en er meer km’s door de werknemers gemaakt 

worden. Wij hebben twee commercieel managers aangesteld en deze zijn, net als projectleiders en 

ontwerpleiders, voorzien van een lease auto. Nieuwe leaseauto’s worden uitsluitend nog met A en 

B label gekozen. De winst die hiermee behaald kan worden zal worden uitgedrukt in gram CO2/km. 

Het aantal gereden kilometers neemt toe door stijging van het aantal medewerkers. Relatief gezien 

wordt de laatste jaren flink bespaard door deze maatregel.  

 

Airco en koeling 

De Prestatieladder van SKAO zal in de toekomst gaan vereisen dat een emissie inventaris van 

koudemiddelen wordt uitgevoerd. Ook al is dit dus nu nog geen verplichting, Roelofs wil met het 

oog op de toekomt deze inventaris wel opstellen. Hoewel koudemiddelen niet direct in CO2 emissies 

zijn uit te drukken hebben ze wel een hoog zogeheten Global Warming Potential. Daarom zijn ze 

ook uit te drukken in CO2 equivalenten. Dit is inzichtelijk te maken door onderhoudsrapporten op te 

vragen en te inventariseren hoeveel koudemiddel bij de onderhoudsbeurten is toegevoegd. Met 

behulp van conversiefactoren en deze informatie zijn de CO2 equivalenten te bepalen. Met de 

onderhoudsdienst is het één en ander besproken over het onderhoud aan de systemen en zijn de 

onderhoudsrapporten ingezien.  Hieruit kan worden geconcludeerd dat in de jaren tot 2018 in geen 

van de airco’s een vulling is toegevoegd. 

 

Gasverbruik kantoren 

In figuur 5.4.2 is te zien dat de totale CO2 uitstoot over de 3 jaren gezien minder wordt. Er is 

berekend dat de uitstoot in 2015 ongeveer 7% gereduceerd is t.o.v. 2014. Voor het jaar 2016 is er 

10% gereduceerd t.o.v. 2015. Het grootste aandeel is toe te wijzen is aan de werkplaats aan de 

Marleseweg. Kantoor Stadskanaal is wel genoemd, maar heeft een warmte-koudewinning pomp en 

is niet aangesloten aan het gasnet. In 2017 t.o.v. 2016 is de uitstoot toegenomen en dit heeft te 

maken met de koudere maanden in dit jaar.   

 

Gas(olie) verbruik zandwinning 

Het gasverbruik op de zandwinlocaties is minimaal. Tynaarlo is bijvoorbeeld overgestapt op 

elektrisch verwarmen middels hun airco. De locaties die onder eigen beheer vallen en hier in scope 

1 worden meegenomen zijn Oosterweilanden die gebruik maken van een vaste gasaansluiting  en 

Tynaarlo. In Tynaarlo is in het jaar 2017 het gasolieverbruik toegenomen t.o.v. 2016, maar dit ligt 

in relatie met veel meer verkochte kuubs zand en uitgevoerde werkzaamheden aan zandwinlocatie. 

Het industriezand was op en toen moest er meer vulzand verkocht worden uit de ‘natte stort’. 

Shovels hebben meer moeite op het zand uit deze bulten te scheppen en te vervoeren. Het 

brandstofverbruik is hierdoor toegenomen.  
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6.2 Scope 2 

Elektraverbruik kantoren en ZW 

In de grafiek van het elektraverbruik is te zien dat er in het jaar 2016 gereduceerd is t.o.v. het jaar 

2015. Onder de categorie elektra verbruik worden alle vestigingen in kaart gebracht die stroom 

verbruiken. Roelofs heeft als doelstelling om deze reductie door te zetten en heeft daarom besloten 

om groene stroom af te nemen.  

 

Personenvervoer werk-werk verkeer 

In figuur 5.4.2 staat de historische CO2 uitstoot weergeven over meerdere jaren. De uitstoot 

verloopt in het gebied tussen de 200.000 en 250.000 kg. De stijgende trend van de werk-werk 

km’s komt doordat er veel projecten (ver) buiten Den Ham aangenomen worden, door heel het 

land. Dit houdt in dat er meer kilometers moeten worden gemaakt om de werklocatie te bereiken.     

 

6.3 Scope 3 

Personenvervoer woon-werk verkeer 

Werknemers gebruiken eigen vervoersmiddelen. Roelofs heeft niet de keuze in het privé 

aanschafbeleid. Medewerkers kunnen wel gestimuleerd worden om energiezuinige 

vervoersmiddelen aan te schaffen. Roelofs is in de toekomst van plan om een stimuleringsbeleid te 

voeren voor aanschaffen A+B label privé auto’s werknemers. Meer concrete milieudoelstellingen op 

dit gebied staan in ons Energiemanagement Plan.  

 

Alle werknemers die bij Roelofs werkzaam zijn krijgen een woon-werk verkeer vergoeding 

verrekend naar het aantal km’s dat ze dagelijks rijden om op het werk te komen. Deze gegevens 

zijn opgevraagd bij F&A om zo de CO2 uitstoot ten gevolge van woon-werk kilometers te kunnen 

bepalen. De trend in figuur 5.4.3 laat zien dat er een stijgende lijn is in de totale CO2 uitstoot. De 

stijgende lijn is als volgt te verklaren: Wij zijn als organisatie gegroeid in het aantal werknemers, 

stagiaires en afstudeerders. Deze collega’s zijn allemaal ondergebracht bij onze Kennisclusters en 

in de werkplaats aan de Marleseweg. Al deze nieuwe werknemers ontvangen allemaal een woon-

werkvergoeding waardoor deze categorie in de loop der jaren is toegenomen.   

 

Asfaltproducent APW 

Omdat de APW onder het systeem van de CO2 emissie handel valt, dient deze emissies gegevens 

aan te leveren aan het ministerie van VROM. In samenwerking met Roelofs wordt regelmatig de 

dialoog gezocht op het gebied van reductie. Uit figuur 5.4.3 is te achterhalen dat in het jaar 2017 

enige reductie is behaald t.o.v. van 2016. In 2014 is het rapport “CO2-reductie bij de APW” 

opgesteld. Hierin is onderzoek gedaan naar de CO2 emissies gedurende het asfaltproductieproces.  

APW stelt jaarlijks een Elektronisch Milieu jaarverslag op waar het verbruik, maatregelen en 

initiatieven worden verantwoord.  

 

De meest kansrijke reductiemogelijkheden zijn: aanbrengen overkapping grondstoffen, 

energiezuinige aanpassingen in de centrale, zoals het gebruik van restwarmte en een verbeterde 

PR trommel. Het stimuleren van het verwerken van lage temperatuur asfalt door afnemers, 

hergebruik van recycling asfalt zijn ook reductiemogelijkheden die meegenomen worden. Dit alles 

wordt toegelicht in de gemaakte ketenanalyse van asfalt in de rapportage Meest Materiële emissies 

scope 3 (eis 4.A.1). 


