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1 Inleiding
In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Van Wijk
Nieuwegein een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit
document beschrijft de ketenanalyse van de asfalt geleverd aan Van Wijk Nieuwegein.

1.1 Activiteiten Van Wijk Nieuwegein
Van Wijk Nieuwegein is een aannemersbedrijf met een breed dienstenpakket in grond-, wegen waterbouw. Van Wijk Nieuwegein richt zich niet alleen op provinciale en gemeentelijke
werken; ook bedrijven, projectontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen behoren
tot de kring van opdrachtgevers.

1.2 Wat is een ketenanalyse
Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2 uitstoot wordt
berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van het
product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de levensduur.

1.3 Doel van de ketenanalyse
De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het identificeren
van CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het monitoren van de
voortgang.
Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een
reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd
wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies.
Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die
onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel van.
Van Wijk Nieuwegein zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners
binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.

1.4 Verklaring koploper/middenmoot/achterblijver
Van Wijk Nieuwegein ziet zichzelf als middenmoter vergeleken met haar sectorgenoten (zie
ook de vergelijking met sectorgenoten in alinea 4.1 van het Reductieplan). Er is sinds 2014
een CO2-reductiebeleid binnen het bedrijf, volgens niveau 3 van de CO2 Prestatieladder.
Sinds 2016 zoekt Van Wijk Nieuwegein daarnaast naar mogelijkheden om ook in de keten te
reduceren.
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1.5 Leeswijzer
In dit rapport presenteert Van Wijk Nieuwegein de ketenanalyse over haar asfaltverbruik en
daarmee samengaande CO2-uitstoot in de keten. De opbouw van het rapport is als volgt:
Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse
Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten
Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies
Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden
Hoofdstuk 6: Bronvermelding
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2 Scope 3 & keuze ketenanalyses
De bedrijfsactiviteiten van Van Wijk Nieuwegein zijn onderdeel van een keten van
activiteiten. Zo moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden
(upstream) en gaat het transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of
“werken” ook gepaard met energiegebruik en emissies (downstream). Voordat wordt
bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel overzichtelijk wat
de Product-Markt Combinaties zijn waarop Van Wijk Nieuwegein het meeste invloed heeft
om de CO2-uitstoot te beperken:
Producten en markten:

Overheid
Gemeente

Bedrijven
Diverse

% van de totale omzet

14,89%
1,65%
3,28%
0,48%
1,19%
21,5%

92,5%
2,5%
3,3%
0,5%
1,2%
100,00%

Provincie
Infra (grond- weg- en waterbouw)
Groenvoorziening
Bronbemaling
Materieel verhuur
Compostering / Grondbank

77,58%
0,86%
0,02%
0,00%
0,04%
78,5%

Qua type CO2-uitstotende activiteiten, de mogelijkheden tot reductie en de invloed die Van
Wijk Nieuwegein hierop heeft, zijn de verschillen tussen de Product-Marktcombinaties klein.
Van Wijk Nieuwegein ziet hierbij nog de meeste mogelijkheid invloed uit te oefenen in
projecten voor de overheid. De top 5 van de analyse is als volgt:
1
2
3
4
5

Infra - Overheid
Infra - Bedrijven
Bronbemaling - Bedrijven
Groenvoorziening - Bedrijven
Compostering - Bedrijven

Daarnaast is een kwantitatieve scope 3 analyse opgesteld, waarin de volgende scope 3
emissiestromen relevant bleken voor Van Wijk Nieuwegein:
Categorie
1
2
3
4
5
6

Aangekochte goederen en diensten
End-of-life verwerking van verkochte producten
Upstream geleaste activa
Kapitaal goederen
Woon-werkverkeer
Productieafval
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ton CO2
14.724
1.560
1.080
265
32
19
Totaal 17.680

(%)
83,28
8,82
6,11
1,50
0,18
0,11
100
5

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in het document Scope 3 Analyses.

2.1 Selectie ketens voor analyse
Van Wijk Nieuwegein zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.0 uit de top
twee een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen.
Door Van Wijk Nieuwegein is gekozen om twee ketenanalyses te maken uit de categorie
“Infra - Overheid”, waarbij beide onderwerpen ook vallen in de grootste categorie qua CO2uitstoot “Ingekochte goederen en diensten”. De eerste ketenanalyse zal gaan over het
asfaltverbruik van Van Wijk Nieuwegein en wat dit voor de keten (upstream) betekent; de
andere ketenanalyse zal gaan over de inkoop van asfalt. Beide ketenanalyses focussen op
wat er binnen dit onderwerp specifiek voor Van Wijk Nieuwegein mogelijk is in CO2-reductie.

2.2 Scope ketenanalyse
Omdat er al meerdere ketenanalyse bekend zijn over de CO2-uitstoot van asfalt, focust de
huidige analyse zich op 2 specifieke situaties binnen de productie- en transportfase van
deze keten, waarbij een vergelijking in 2 scenario’s is gemaakt. Op die manier kan Van Wijk
Nieuwegein in deze situaties een afgewogen keuze maken voor de situatie die CO2technisch gezien het meest voordelig is. De 2 situaties zijn de volgende: allereerst speelt de
vraag wat nu precies het voordeel is van het toepassen van Agrac (freesmateriaal inclusief
toevoeging van cement in de onderlaag, waardoor een dunnere asfaltlaag nog voldoende
sterkte heeft); daarnaast de vraag wat een gunstiger effect heeft op CO2-uitstoot: asfalt met
90% gerecycled materiaal getransporteerd vanuit Rotterdam naar een project in Utrecht, of
asfalt met 50% gerecycled materiaal vanuit Utrecht zelf?
Er is in deze analyse geen onderscheid gemaakt in verschillende types asfaltmengels; de
berekende waardes zijn weergaves van een gemiddelde voor alle types asfalt.

2.3 Primaire & Secundaire data
In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd
door Van Wijk Nieuwegein.
Verdeling Primaire en Secundaire data
Primaire data
Secundaire data

CO2-uitstoot Hera-system VolkerWessels
Transport asfalt naar project
Energieverbruik productie asfalt (gemiddelde vanuit verschillende
ketenanalyses)
Laagdikte asfalt en cement in onderlaag (op basis van eigen inschatting)
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2.4 Allocatie data
Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data.
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3 Identificeren van schakels in de keten
Het figuur beschrijft de diverse fasen in de keten van Asfalt. Hieronder worden deze stappen
omschreven.

3.1 Ketenstappen
De diverse fasen in van de keten van asfalt bestaan uit winning van grondstoffen, transport
naar de asfaltcentrale, de productie van asfalt, transport naar project, asfaltverwerking,
gebruik tijdens de levensduur van asfalt (berijding door auto’s) en uiteindelijk het slopen en
verwerking van asfalt.
Uit een studie van BECO-groep (2010) blijkt dat de productie van grondstoffen en de
productie van asfalt in de centrale voor een significant deel bijdraagt aan het energieverbruik
in de keten (24% resp 17%; samen 41%):
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3.2 Ketenanalyses over asfalt
In de eerste alinea van hoofdstuk 4 wordt beschreven wat er aan informatie reeds
beschikbaar is over de CO2-emissies in de keten van asfalt. Daarbij zijn verschillende
ketenanalyses, gepubliceerd op de website van de SKAO, doorgenomen.

3.3 Vraag 1: toepassen Agrac
In de huidige ketenanalyse worden twee verschillende vragen onderzocht: de eerste is de
vraag wat het verschil in CO2-uitstoot is voor het toepassen van conventioneel asfalt met
conventionele onderlaag, en het toepassen van Agrac (freesasfalt) plus een klein deel
cement in de onderlaag waardoor het mogelijk is de asfalt toplaag dunner te maken.

3.4 Vraag 2: transport vs. recyclingspercentage
Als tweede vraag in deze ketenanalyse wordt het verschil tussen het toepassen van asfalt
met gemiddeld recyclingpercentage (50% gerecycled materiaal) uit een centrale in Utrecht
vergeleken met het toepassen van asfalt met een hoog recyclingpercentage (90%) uit een
centrale in Rotterdam, waarbij het project waarin het asfalt toegepast moet worden op een
fictieve locatie in Utrecht ligt.

3.5 Ketenpartners
Beschrijf in deze paragraaf welke partners zijn betrokken in de keten. Hiervoor kun je
gebruik maken van de indeling uit paragraaf 3.1.
Fasen in de keten

Ketenpartners

Productie
Transport
Verwerking in project
Slopen, verwijdering

KWS, VolkerWessels
Leverancier (KWS, VolkerWessels)
Van Wijk Nieuwegein
onbekend
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4 Kwantificeren van emissies
Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 4 is per
ketenstap bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van het project.
Elke paragraaf beschrijft een onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2 uitstoot.

4.1 Ketenanalyses over asfalt
Vanuit een aantal andere ketenanalyses is onderzocht welke CO2-uitstoot upstream in de
keten van asfalt gemiddeld genomen aanwezig is. Hieruit blijkt dat er redelijke verschillen
aanwezig zijn in met name de berekende CO2-uitstoot door productie in de asfaltcentrales.
Dit stemt overeen met onderzoek dat Ecochain uitvoert over asfaltcentrales in Nederland.
Productie
Upstream
20,4 kg CO2/ton 43,6 kg CO2/ton
17,4

kg CO2/ton 29

kg CO2/ton

30,7

kg CO2/ton 53,9

kg CO2/ton

22,83 kg CO2/ton 48,75 kg CO2/ton

Bron:
Reinten Infra, Asfaltcentrale Almsbergen, 35% recycling
(Ketenanalyse beton en asfalt in project, 2014)
Oosterhof Holman, % gerecycled materiaal onbekend
(Ketenanalyse Asfalt 2015); upstream is enkel
transport, excl winning grondstoffen
Van Gelder; gemiddelde van verschillende mengsels;
15% gerecycled materiaal (Ketenanalyse asfalt, 2016)
= gemiddelde (voor Upstream enkel van Reinten Infra
en Van Gelder)

Van de asfaltcentrale in Utrecht waar Van Wijk Nieuwegein doorgaans haar asfalt afneemt,
zijn helaas geen CO2-emissiegegevens bekend. Van de asfaltcentrale in Rotterdam is dat
wel bekend; hiervan is de CO2-uitstoot van productie door het nieuwe HERA-systeem (uit
2011) gemiddeld 17 kg CO2/ton geproduceerd asfalt (Factsheet HERA-System).
De CO2-uitstoot van de productie van asfalt is van meerdere zaken afhankelijk. Een
asfaltcentrale gebruikt gas en elektra om het asfalt te verwarmen, en kan dit energiezuinig of
minder energie-efficiënt doen. Maar ook het percentage gerecycled materiaal speelt een rol:
een hoger percentage zorgt voor een hoger energieverbruik van de centrale (Heijmans
2013). Tegelijkertijd wordt daarmee de CO2-uitstoot van de winning en het transport van
grondstoffen verminderd, wat netto uitkomt op een besparing in CO2.
Daarnaast kan tegenwoordig ook bepaald asfalt op een lagere temperatuur verwerkt worden
en met verbeterde civieltechnische eigenschappen (COLT, LCA Mourik Groot Ammers 2013).
En is er het zogenoemde LEAB, Laag Energie Asfalt Beton, wat op een lage temperatuur
geproduceerd wordt en daarmee een reductie in CO2-uitstoot behaald van 25% (BAM
Wegen). Uit de ketenanalyse van Heijmans (2013) blijkt dat lage-temperatuur-asfalt en een
hoog recyclingpercentage niet automatisch samengaan: er dienen aanpassingen aan de
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installaties (inspuiten van zacht bindmiddel en schuimbitumen) gedaan te worden om deze
toepassing efficiënt te maken.

4.2 Vraag 1: toepassen Agrac
Door toepassen van vrijkomend freesmateriaal (dus hergebruik van granulaten), in de
funderingslaag van een weg, kan deze onderlaag verstevigd worden. Hierbij is het nodig
behalve het toevoegen van granulaat, de laag ook voldoende stijf te maken met behulp van
cement. Deze methode heet ‘asfaltgranulaat cement stabilisatie’, of kortweg ‘agrac’. Deze
verstevigde onderlaag zorgt ervoor dat vervolgens toe kan met een dunnere toplaag asfalt,
wat een voordeel in verminderde CO2-uitstoot met zich meebrengt. Het toevoegen van het
cement echter kaapt weer iets van dit voordeel weg.

Bijbehorende berekening van de CO2-uitstoot is als volgt.
Scenario 1:
Asfaltlaag
Onderlaag

laagdikte
24 Cm
30 cm

soortelijk gewicht
252 kg/(cm*m2)

gewicht
600 kg

emissiefactor
71,61 kg/ton

CO2-uitstoot
429,5 kg

Scenario 2:
laagdikte
18 cm
30 cm

Asfaltlaag
Onderlaag
cement
schuimbitumen

3,5
%
3,5
%

soortelijk gewicht
252 kg/(cm*m2)

gewicht
450 kg

emissiefactor CO2-uitstoot
71,61 kg/kg
322,1 kg

13,5
3

1,05 cm

kg/(cm*m2) 14,2 kg

0,94 kg/kg

12,2 kg

kg/(cm*m2) 15,2 kg

0,275 kg/kg

3,915 kg

14,5
1,05 cm

Ketenanalyse Asfalt, Van Wijk Nieuwegein

3

11

In bovenstaande tabel is te zien dat in plaats van cement, ook bitumen kan worden
toegevoegd aan de onderlaag. Voor beide stoffen is uitgerekend hoeveel CO 2 deze
toepassing kost. Onderstaand is de besparing van Scenario 2, voor zowel cement als
bitumen, weergegeven:
besparing *
Agrac met cement in onderlaag:
95,2 Kg CO2
22%
Agrac met bitumen in onderlaag:
103,5 Kg CO2
24%
Uit de berekening blijkt dat het toepassen van cement een besparing van zo’n 22% CO 2 ten
opzichte van Scenario 1 oplevert; het toepassen van bitumen levert zelfs 24% besparing op.
; Uit een analyse over beton, van Van Spijker Infrabouw, blijkt dat de CO2-uitstoot van
cement kan variëren van 0,36-1,07 kg/kg (met CEMII als duurzaamste variant; in
bovenstaande berekening is dus gebruik gemaakt van een emissiefactor voor het meest
conventionele cement). Dat betekent dat bij het kiezen van een duurzaam cementtype de
reductie nog iets hoger dan de hierboven benoemde 22% zal zijn.

4.3 Vraag 2: transport vs. recyclingspercentage
De tweede vraag is een dilemma tussen het gebruik van duurzaam asfalt met hoog
recyclingpercentage van 90% maar op langere afstand van het project, en minder duurzaam
geproduceerd asfalt maar op hele korte afstand tot het project. Welke is CO2-technisch
gezien de beste keuze? Afstanden zijn tot een fictieve projectlocatie in Utrecht, dichtbij de
asfaltcentrale met asfalt met 50% gerecycled materiaal. Uitgegaan is van de productie van
20 ton asfalt; gelijk aan één transport. Ook het lege transport terug is meegenomen in de
berekening.

Scenario 1
Asfalt 50%
Ketenanalyse Asfalt, Van Wijk Nieuwegein

gewicht
20 ton

emissiefactor
71,61 kg/ton

CO2-uitstoot
1431,7 kg
12

Transport (Utrecht-Utrecht)

afstand
type transport
emissiefactor
CO2-uitstoot
6
7,5 km vrachtwagen >20ton 0,115 kg/tonkm
18,1 kg
Totaal:
1.449,8 kg

Scenario 2
Asfalt 90%
Transport (R'dam-Utrecht)

afstand
80 km

gewicht
emissiefactor
20 ton
17,07 kg/ton
type transport
emissiefactor
vrachtwagen >20ton 0,1156 kg/tonkm
Totaal:

CO2-uitstoot
340 kg
CO2-uitstoot
193,2 kg
533,2 kg

Te zien is dat scenario 2, ondanks de langere afstanden, op een veel lagere CO2-uitstoot
komt dan scenario 1. De besparing van scenario 2 ten opzichte van scenario 1 is 63%:
besparing in CO2-uitstoot *
asfaltproductie:
1.091,7 kg
transport:
-175,1 kg
totaal:
916,6 kg
63%
*

positief getal is besparing door scenario 2; negatief getal is toename
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4.4 Verbetermogelijkheden in informatie van ketenpartners
In de huidige analyses zijn hier en daar aannames gedaan om berekeningen uit te kunnen
voeren.
Bij de asfaltleveranciers van Van Wijk ligt reeds de vraag om meer gegevens m.b.t. het
energieverbruik van de asfaltcentrales; deze vragen zijn echter nog niet beantwoord.
Daarom zijn voor de asfaltcentrale in Utrecht op dit moment geen specifieke gegevens
beschikbaar in deze analyse en is gebruik gemaakt van literatuur om een gemiddelde te
berekenen. Dit is echter wel een grove aanname omdat (zoals aangetoond in alinea 4.1) het
energieverbruik per asfaltcentrale nogal kan verschillen.
Naast de gegevens over energieverbruik van de asfaltcentrale, kunnen voor de langere
termijn ook de volgende detailgegevens achterhaald worden om het inzicht in de keten van
asfalt verder te vergroten:
 Het doorwerken van granulaat door de onderlaag (in vraag 1) is niet meegenomen
als extra CO2-genererende stap in de keten. Deze verwerking zal niet significant zijn
ten opzichte van de productie van het asfalt, maar het meenemen ervan geeft wel
een vollediger beeld van de CO2-uitstoot in de keten. Gegevens hierover zal Van
Wijk Nieuwegein waarschijnlijk bij haar eigen projectleiders op kunnen vragen.
 Bij vraag 2 is de aanname gedaan dat het gewicht van een asfalttransport 20 ton is;
bij de asfaltleverancier kan gevraagd worden of dit daadwerkelijk zo is. Ook kan de
leverancier wellicht een indicatie geven van het verbruik van het transport (vol en
leeg). Uit de ketenanalyse van Van Gelder blijkt namelijk dat het verbruik lager ligt
dan de in deze ketenanalyse gebruikt CO2-uitstoot van transport van 0,115 kg/tonkm
(0,035-0,05 kg/tonkm).
 In deze ketenanalyse is geen onderscheid gemaakt in type asfalt, type cement of
type bitumen. In werkelijkheid zijn er wel verschillen; een nader onderzoek naar CO2uitstoot van verschillende types en de check of dit klopt met de huidig gebruikte
literatuur en berekeningen kan een nog hogere mate van detail en inzicht geven.
Bovengenoemde verbeteringen worden door Van Wijk meegenomen in de continue
verbetering van haar strategisch plan. Daarbij wordt jaarlijks beoordeeld welke prioriteiten er
liggen m.b.t. het betrekken van ketenpartners.
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5 Bronvermelding
Bron / Document
Handboek CO2-prestatieladder 3.0, 10 juni 2015
Corporate Accounting & Reporting standard
Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard
Product Accounting & Reporting Standard
Nederlandse norm Environmental management – Life Cycle assessment –
Requirements and guidelines
www.skao.nl
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/5845/ecochain-analyseertduurzaamheid-nederlandse-asfaltproductie
https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Voorstudie%20asfaltsector
%20-%20eindrapport.pdf
Ketenanalyse beton en asfalt in project
Ketenanalyse Asfalt
Ketenanalyse Asfalt
LCA van COLT Asfalt
http://www.bamwegen.nl/sites/default/files/domain-316/documents/bamwegen-leab-productinformatieblad-316-13654078201374104362.pdf
gwwmaterialen.blogspot.nl/p/soortelijk-gewicht.html
Gemiddelde van CO2 voor productie en winning van grondstoffen van asfalt
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/lijsten/sdladingen.html#bouwstoffen
M. A. Nisbet, M. L. Marceau, and M. G. VanGeem, “Environmental Life Cycle
Inventory of Portland Cement Concrete”, PCA R&D Serial No. 2137a, a
report on Concrete: Sustainability and Life Cycle, PCA CD033, 2003
Ketenanalyse Bitumen
co2emissiefactoren.nl
www.volkerwessels.com/dynamics/modules/SFIL0200/view.php?fil_Id=355
771
Scope 3 analyse in situ beton _Memo

Kenmerk
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden
& Ondernemen (SKAO)
GHG-protocol, 2004
GHG-protocol, 2010a
GHG-protocol, 2010b
NEN-EN-ISO 14044
Website SKAO
EcoChain
BECO-groep, 2010
1

Reinten Infra, 2014
Oosterhof Holman, 2015
1
Van Gelder, 2016
Mourik Groot Ammers, 2013
1

BAM Wegen, 2013
2

GWW materialen soortelijk gewicht
Ketenanalyses (zie bovenstaand)

1
3

Soortelijk gewicht, De Binnenvaart

4

LCA Report on Concrete, 2003

5

Ooms, 2015
SKAO

6
7

Factsheet HERA-system VolkerWessels

Van Spijker Infrabouw, 2010

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3)
Standaard. Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & Reporting
Standard aangehouden (zie de onderstaande tabel).
Corporate Value Chain (Scope 3) Standard
H3. Business goals & Inventory design
H4. Overview of Scope 3 emissions
H5. Setting the Boundary

H7. Allocating Emissions

Product Accounting & Reporting Standard
H3. Business Goals
H7. Boundary Setting
H9. Collecting Data & Assessing Data
Quality
H8. Allocation

H8. Accounting for Supplier Emissions

-

H9. Setting a reduction target

-

H6. Collecting Data
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Ketenanalyse:
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 2
Onderdeel van implementatie
van CO2-Prestatieladder niveau 5
Hoofdstuk 5
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6 Verklaring opstellen ketenanalyse
Dé CO2 Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en geldt
daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring van
Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). Hierin
staan benoemd welke ketenanalyses door Dé CO2 Adviseurs opgesteld zijn, met daarbij
onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de ketenanalyse is
goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam zijn voor Dé CO 2
Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is.
Deze ketenanalyse is opgesteld door Margriet de Jong. Margriet de Jong is verder niet
betrokken geweest bij het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Van Wijk Nieuwegein,
wat haar onafhankelijkheid ten opzichte van het opstellen van de ketenanalyse waarborgt.
De ketenanalyse is daarnaast volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door een
collega-adviseur. Bij deze beoordeling is vastgesteld dat de gebruikte scope, brongegevens
en berekeningen juist zijn weergegeven in het huidige rapport. Er zijn geen afwijkingen
vastgesteld wat betreft volledigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van de analyse.

Voor akkoord getekend:

M. (Margriet) de Jong, MSc
Adviseur
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M. (Martin) Vos, MSc
Directeur en Adviseur
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