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Inleiding
Van Wijk Nieuwegein en haar werkmaatschappijen willen graag met het initiatief van SKAO
(Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) meewerken om de gehele keten zo milieuvriendelijk
mogelijk te maken. Van Wijk Nieuwegein wil zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en energie. Naast de CO₂
reductie speelt ook de kans op gunning een rol van betekenis.
Wanneer in deze rapportage gesproken wordt over Van Wijk Nieuwegein, dan wordt hiermee de beheersmaatschappij
en de onderliggende werkmaatschappijen bedoeld.
Als onderdeel van de CO2-prestatieladder rapporteert Van Wijk Nieuwegein halfjaarlijks over haar CO₂-emissies, de
maatregelen en de voortgang van de reductiedoelstellingen.
De rapportage geeft inzicht over de volgende aspecten:
 CO₂-emissies in 2014
 De voortgang van de CO₂-reductiedoelstellingen
 Eventuele wijzigingen in de berekeningsmethodes
Deze rapportage is onderdeel van het energiemangementsysteem van Van Wijk Nieuwegein welke beschreven staat in
het CO2 handboek en is in overeenstemming met ISO 14064. Zie hiervoor de hieronder weergeven kruisverwijzingstabel
(tabel 1).
§ 7.3 GHG
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Beschrijving
Beschrijving organisatie
Verantwoordelijke persoon
Rapportageperiode
Organisatorische grenzen
Emissies Scope 1
Verbranding Biomassa
Uitsluitingen
GHG removals
Emissies Scope 2
Basisjaar en inventaris basisjaar
Veranderingen in basisjaar
Kwantificeringsmethode
Wijzigingen in kwantificeringsmethode
Conversiefactoren
Onzekerheden
Verklaring dat rapport in overeenstemming is met de ISO 14064
Verklaring van verificatie

Hoofdstuk emissie inventaris
Inleiding en 1
1.3
1.5
2.1
2.2
3.7
3.5
3.6
2.2
1.4
3.4
3.1
3.3
3.1
5
Inleiding
6
Tabel 1

Middels deze rapportage voldoet Van Wijk Nieuwegein aan de eis 3.A.1 uit de CO2-prestatieladder.
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1. Bestuur
1.1 Bedrijfsopbouw
Van Wijk Nieuwegein is samengesteld uit één beheersmaatschappij en acht werkmaatschappijen (Figuur. 1) verdeeld
over 4 vestigingen (locaties). De beheersmaatschappij Van Wijk Beheer Nieuwegein BV is 100% eigenaar van de
werkmaatschappijen en bepaalt het beleid en bevat de leiding van alle werkmaatschappijen.

Van Wijk Beheer Nieuwegein BV

Van Wijk Wijk Beheer II
Nieuwegein BV
(locatie 1)

Van Wijk Loon- en Verhuurbedrijf
Nieuwegein BV
(locatie 1)

Van Wijk Aannemersbedrijf
Nieuwegein BV
(locatie 1)
Groenrecycling
Nieuwegein BV
(locatie 3)

Van Wijk Groenvoorziening
Nieuwegein BV
(locatie 1)

Van Wijk Beton- en Waterbouw
Nieuwegein BV
(locatie 4)

Bronbemaling Schijf BV
(locatie 2)

Wegenbouwbedrijf De Rooij en Zonen BV
(locatie 4)

Figuur 1
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1.2 Activiteiten
Van Wijk Loon- en Verhuurbedrijf
Nieuwegein B.V.

Activiteiten
 verhuur van grondverzetmaterieel

Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein
B.V.

Activiteiten
 wegenbouw
 riolering
 grondwerk

Groen Recycling Nieuwegein B.V.

Van Wijk Groenvoorziening Nieuwegein BV

Van Wijk Beton- en Waterbouw
Nieuwegein B.V.

Activiteiten
 compostering
 groenrecycling
 verkoop grond en
samengestelde
grondproducten

 partijkeuringen
 opslag grond
 verkoop compost
 grondverbetering

Activiteiten
 compleet onderhoud van de
groene buitenruimten
 kunstgrasvelden en
veiligheidsondergronden
 complete aanleg en onderhoud
van bedrijfstuinen en terreinen

 aanleg van parken en
plantsoenen
 maaiwerkzaamheden en
onkruidbeheer
 cultuurtechniek

Activiteiten
 betonwerk
 waterbouwkundig werk

Bronbemaling Schijf BV

Wegenbouwbedrijf De Rooij & Zonen B.V.

 sloopwerk
 (water-)bodemsanering
 tanksanering

Activiteiten
 verticale bemaling
 horizontale bemaling
 zwaartekrachtbemaling
 diepwellbemaling

 grond-, straat-, rioolwerk
 aanleg en herstel van (beton)
bruggen

 grondwatersaneringen
 grondboringen
 brandputten
 ontijzeringen

Activiteiten
 asfaltwerk

 straatwerk

Tabel 2
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1.3 Verantwoordelijkheden
Document

Inhoud

Verantwoordelijke

CO2-handboek
Energie audit

Procedures CO2-prestatieladder
Inventarisatie en evaluatie energiestromen en
verbruikers, reductiedoelstellingen en
initiatieven
Energiestromen, CO2-footprint
Bepalen doelgroepen, communicatie doelen,
-planning en -middelen
Beschrijving trends, voortgang en analyse
Reductiemaatregelen, verantwoordelijken
hiervoor, deelname aan initiatieven

KAM-coördinator
Hoofd
administratie

Controle dat de emissie-inventaris opgesteld is
volgens de procedures zoals beschreven in het
CO2-handboek
Beoordeling van de directie over de
CO2-prestatieladder, met als input resultaten
van audits, vervolgmaatregelen van andere
directiebeoordelingen en aanbeveling voor
verbetering

Emissie inventaris
Communicatieplan
CO2-rapportage
Energie
management
actieplan
Interne audit

Directiebeoordeling

Periodieke
update
Jaarlijks
Jaarlijks

KAM-coördinator
KAM-coördinator

Half Jaarlijks
Jaarlijks

KAM-coördinator
Directie

Half Jaarlijks
Jaarlijks

KAM-coördinator

Jaarlijks

Directie

Jaarlijks

Tabel 3

1.4 Basis / Referentiejaar
In 2013 is Van Wijk Nieuwegein gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de CO₂ emissies met
als doel zich in 2014 te certificeren tot en met niveau 3 van de CO2-prestatieladder.
Het jaar 2013 heeft Van Wijk Nieuwegein als basis / referentie jaar gesteld.
In deze rapportage zal er vergelijking gemaakt worden ten opzichte van het basis / referentiejaar 2013 om de prestaties
ten opzichte van de reductiedoelstelling te bepalen. Indien blijkt dat tussen het gerapporteerde jaar en het basis /
referentiejaar verschillen in de conversiefactoren ontstaan zijn, wordt het basis / referentiejaar herberekend.

1.5 Rapportageperiode
Deze periodieke rapportage beschrijft de CO2-emissies van het jaar 2014.
Aangezien Van Wijk Nieuwegein in oktober 2014 gecertificeerd is, is er besloten over 2014 slechts een jaarrapportage te
maken.

1.6 Verificatie
De emissie inventaris over 2014 is niet geverifieerd.
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2. Afbakening
2.1 Bepalen organisatorische grenzen
De CO2-footprint wordt jaarlijks conform de Greenhouse Gas protocol bepaald over de bedrijven/werkmaatschappijen
waarover 100% operationele controle uitgevoerd wordt.
De zogenaamde “Control Approach / Operational Control” methode.
Hierbij worden er binnen de organisatorische grenzen alle emissies van Van Wijk Beheer Nieuwegein B.V. en haar
werkmaatschappijen samen bepaald. Hiermee wordt geborgd dat alle uitstoot van de partijen wordt opgenomen in de
inventaris.
Van Wijk Beheer Nieuwegein B.V. heeft de volledige operationele en financiële zeggenschap over de
werkmaatschappijen, te vinden in het onderstaande organogram.

Figuur 2

Uitgesloten op de organisatorische grens waarop deze CO₂ Rapportage betrekking heeft zijn de
samenwerkingsverbanden/deelnemingen van Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein BV, Groenrecycling Nieuwegein
BV en Van Wijk Groenvoorziening Nieuwegein BV.
De voornoemde werkmaatschappijen hebben enkel eigendom < 100 % binnen het samenwerkingsverband. Om deze
reden worden daarom de CO₂-uitstoot van deze werkmaatschappijen niet meegenomen in de CO2-footprint van Van
Wijk Beheer Nieuwegein B.V.

2.2 Bepalen van de energiestromen
De CO₂-emissies van energiestromen zijn op basis van het GHG protocol verdeeld in scope 1, 2 of 3.
Scope 1 emissies of directe emissies
Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik (bijv. gas
boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Zie ook scopediagram hierna.
Scope 2 emissies of indirecte emissies
Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt,
zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren.
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de organisatie) maar
komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden
zijn emissies voortkomende uit de productie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van
het door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. Hiervan wordt binnen Van Wijk Nieuwegein geen
gebruik gemaakt.
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Figuur 3

De actuele energiestromen binnen de Van Wijk Nieuwegein zijn:
Belangrijkste energiestromen Van Wijk Nieuwegein per scope uiteengezet
CO₂-bron (Scope 1)
Eenheid
Aardgasverbruik voor verwarming*
Propaan voor verwarming*
Brandstofverbruik door materieel en vrachtwagens
Brandstofgebruik bedrijfsauto’s
CO₂-bron (Scope 2)
Verbruik energie (grijze elektriciteit)*
Zakelijk gebruik privé-auto’s
Vliegreizen

m³
kg
ltr
km
Eenheid
kWh
km
km

Van Toepassing op
Vestiging/Bedrijf
Project (bouwplaats)
X
X
X
Vestiging/Bedrijf
X
X

X
X
X
Project (bouwplaats)
X
X

* Indien van toepassing, niet alle projecten hebben een bouwaansluiting, aardgas en of een propaantank

Tabel 4
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3. Berekeningen
3.1 Kwantificeren en berekenen energiestromen
Om de energiestromen te kwantificeren is gebruik gemaakt van een combinatie van meten en berekenen om een zo’n
goed mogelijk beeld te verkrijgen. De gebruikte conversiefactoren zijn afkomstig uit de meest recente Handboek CO₂prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden & Ondernemen).
De energiestromen met de daarbij behorende conversiefactoren zijn verwerkt in emissie-inventaris.
De brongegevens die gebruikt zijn voor het invullen van de Emissie-inventaris zijn afkomstig uit:
Gekwantificeerde energiestromen
CO₂-bron Scope 1

Brongegevens Scope 1

Aardgasverbruik voor verwarming
Propaan voor verwarming
Brandstofverbruik door materieel en vrachtwagens
Brandstofverbruik bedrijfswagens
CO₂ bron Scope 2
Verbruik energie (grijze elektriciteit)*
Zakelijk gebruik privé-auto’s
Vliegreizen
CO₂ bron Scope 3
Niet van toepassing > niveau 3

Factuur gasleverancier en registratie
Factuur propaanleverancier
Factuur brandstofleverancier en registratie
Factuur brandstofleverancier en registratie
Brongegevens Scope 2
Factuur elektriciteitleverancier en registratie
Gedeclareerde kilometers
Facturen vliegtuigmaatschappijen
Brongegevens Scope 3
Niet van toepassing > niveau 3
Tabel 5

Na invulling van de brongegevens is er per energiestroom af te lezen hoeveel ton CO₂ er per Scope in 2014 vrijgekomen
is. Het totaliseren van de hoeveelheid CO₂ per scope geeft de CO2-footprint van 2014 weer.

3.2 Projecten met gunningsvoordeel
In 2014 is er één project uitgevoerd waar gunningvoordeel op van toepassing is geweest. Voor dit project is er CO₂project portfolio opgesteld om de CO₂-uitstoot op projectbasis te verantwoorden. Bij het voornoemde project zijn
alleen Scope 1 emissies vrijgekomen. De verhoudingen tussen bedrijfs- en projectniveau wordt hieronder in tabel 6
weergegeven.
Verhouding

Ton CO2

Scope 1 emissies totaal 2014 op bedrijfsniveau

5.368

Scope 1 emissies 2014 project “Duiker Lagedijk”

1,818

Verhouding project tov totaal

0,03%
Tabel 6

3.3 Wijzigingen kwantificeren en berekenen energiestromen
Er zijn geen wijzigingen in het kwantificeren en berekenen van de energiestromen.

3.4 Herberekening basis / referentiejaar en voorgaande jaren
Van Wijk Nieuwegein heeft geen herberekening uitgevoerd.

3.5 Uitsluitingen
Van Wijk Nieuwegein maakt relatief gezien weinig gebruikt van las- en snijdapparatuur. Het zelfde geldt voor het
gebruik van airconditionings. Vanwege voornoemde rede hebben wij deze emissiefactor buiten beschouwing gelaten.
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3.6 GHG removals
Van Wijk Nieuwegein heeft geen CO2 opgenomen uit de atmosfeer.

3.7 Duurzame energie en Biomassa
Van Wijk Nieuwegein wekt zelf geen duurzame energie op. Verbranding van biomassa in scope 1 en 2 hebben in 2014
niet plaats gevonden.
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3.8 Emissie-inventaris 2014
Bedrijfsnaam:
Kamer van Koophandel nummer:
Vestiging/Project:
Periode:
Printdatum:
Versie
Geverifieerd door CI:
Naam CI:
Datum verificatie:

Van Wijk Beheer Nieuwegein B.V.
30150216 Utrecht
Beide
2014
30-04-15
2015
NEE

Energiestromen
Electriciteit

Scope Aantal

Eenheid

Verbruik electriciteit (grijs) [vestiging]

2

189.760 [kWh]

Verbruik electriciteit (grijs) [project]

2

30.806 [kWh]

Gas (verwarming)

Scope Aantal

Eenheid

Emissiefactor

Eenheid

ton CO2

0,455 [kg CO2/kWh]
0,455 [kg CO2/kWh]
Totaal electra
Emissiefactor

Eenheid

14
100
ton CO2

Verbruik aardgas [vestiging]

1

Verbruik aardgas [project]

1

Verbruik propaan [vestiging]

1

28.346 [ltr]

1,53 [kg CO2/ltr]

Verbruik propaan [project]

1

5.491 [ltr]

1,53 [kg CO2/ltr]

1,825 [kg CO2/m³]

23

7.016 [m³]

1,825 [kg CO2/m³]

13

Scope Aantal

Eenheid

Verbruik Diesel [project]

1

1.532.185 [ltr]

Verbruik Benzine + 2-takt benzine [project]

1

7.695 [ltr]

Brandstof Bedrijfsauto's

Scope Aantal

Eenheid

Per gereden kilometer benzine [vestiging]

1

Per gereden kilometer diesel [vestiging]

1

2.156.724 [km]

Per gereden kilometer hybride [vestiging]

1

45.062 [km]

Zakelijk gebruik prive-auto's

Vliegreizen

2

Emissiefactor

43 tank

Eenheid

8 flessen
88

Eenheid

ton CO2

Emissiefactor

Opmerkingen

4.803

2,780 [kg CO2/ltr]
Totaal brandstof materieel en vrachtwagens
Eenheid

21
4.825
ton CO2

2,780 [kg CO2/ltr]

Opmerkingen
8

0,205 [kg CO2/km]

442

0,125 [kg CO2/km]
Totaal brandstof bedrijfsauto's

6
456

Emissiefactor

296.860 [km]

Scope Aantal

Eenheid
3,135 [kg CO2/ltr]

2.812 [ltr]

Scope Aantal

Per gereden kilometer onbekent [vestiging]

Opmerkingen

12.800 [m³]

Totaal gas
Brandstof Materieel en vrachtwagens

Opmerkingen
86

Eenheid

ton CO2

0,210 [kg CO2/km]
Totaal brandstof zakelijk gebruik prive-auto
Totaal brandstof wagenpark
Emissiefactor

Eenheid

ton CO2

Vliegreizen 0 - 700 km [project]

2

[reizigerskm]

0,270 [kg CO2/reizigerskm]

Vliegreizen 700 - 2500 km [project]

2

[reizigerskm]

0,200 [kg CO2/reizigerskm]

Vliegreizen 2500+ km [project]

2

[reizigerskm]

0,135 [kg CO2/reizigerskm]
Totaal vliegreizen
Vestiging

Opmerkingen

62
62
518
Opmerkingen

Project

Scope 1

5.368 ton CO2

522

Scope 2

163 ton CO2

149

4.846
14

Totaal

5.531 ton CO2

671

4.860

Totaal 5.531 ton CO2

Totaal electra
Totaal gas

8%

87%

1%
2%

0%

Totaal brandstof materieel en
vrachtwagens

2%

Totaal brandstof bedrijfsauto's
Totaal brandstof zakelijk gebruik
prive-auto

Totaal vliegreizen

Tabel 7

Conform de CO2-Presatatieladder valt Van Wijk Nieuwegein gezien haar
CO2-uitstoot van 5.115 ton CO2 in de categorie “Middelgroot bedrijf”
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3.9 Cirkel diagram Emissie-inventaris 2014
Totaal 5.531 ton CO2

Scope 1 5.368
ton CO2

Totaal 5.531 ton CO2

Vestiging
Project

Scope 2 163
ton CO2
88%

97%

3%

12%

Scope 1 5.368 ton CO2

Scope 1 5.368 ton CO2
Verbruik aardgas [vestiging]

0%
1%

Verbruik aardgas [project]

1%

0%

10%

0%

0%

Verbruik propaan [vestiging]

0%
8%

Verbruik propaan [project]
Vestiging
Verbruik Diesel [project]

Project

Verbruik Benzine + 2-takt
benzine [project]
Per gereden kilometer benzine
[vestiging]

90%

90%

Per gereden kilometer diesel
[vestiging]
Per gereden kilometer hybride
[vestiging]

Scope 2 163 ton CO2
0%

Scope 2 163 ton CO2

0%
0%

38%
53%
9%

Verbruik electriciteit (grijs)
[vestiging]
Verbruik electriciteit (grijs)
[project]
Per gereden kilometer onbekent
[vestiging]
Vliegreizen 0 - 700 km [project]
Vliegreizen 700 - 2500 km
[project]
Vliegreizen 2500+ km [project]

9%
Vestiging
Project

91%

Scope 1: CO2-emissie volgend uit verbranding van fossiele brandstoffen t.b.v. eigen bedrijfsactiviteiten
Scope 2: indirecte CO2-emissie volgend uit ingekochte elektriciteit, zakelijke vliegreizen en zakelijk gebruik van prive-auto's

Figuur 4
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4. Analyse
4.1 CO2-uitstoot naar omzet (KPI)
Van Wijk Beheer Nieuwegein B.V.
CO₂ uitstoot per euro omzet
Scope 1 - kg CO₂ uitstoot p/€
Scope 2 - kg CO₂ uitstoot p/€
Scope 1 en 2 - kg CO₂ uitstoot p/€
scope 1 stijging/daling percentage kg CO₂ uitstoot p/€ tov vorig jaar
scope 2 stijging/daling percentage kg CO₂ uitstoot p/€ tov vorig jaar
scope 1 en 2 stijging/daling percentage kg CO₂ uitstoot p/€ tov vorig jaar

2013

2014

0,11070
0,00398
0,11468
100,00%
100,00%
100,00%

0,12239
0,00371
0,12610
110,56%
93,18%
109,96%

100,00%
0,00%

98,33%
-1,67%

2015

2016

ton CO2

ton CO2

Omzet verloop
Omzet stijging/daling
Percentage omzet stijging/daling tov vorig jaar

Scope 1 emissies
ton CO2

Gas (verwarming)
Aardgas [vestiging]
Aardgas [project]
Propaan [vestiging]
Propaan [project]
Materieel en vrachtwagens
Diesel [project]
Benzine + Motomix [project]
Bedrijfsauto's
Per gereden kilometer (benzine)
Per gereden kilometer (diesel)
Per gereden kilometer (hybride)
Totaal scope 1

ton CO2

30,86
23,22
48,05
11,14

23,36
12,80
43,37
8,40

4325,00
18,05

4803,40
21,39

30,41
447,54
3,46
4.938,17

7,82
442,13
5,63
5.368,30

0,00

0,00

Scope 2 emissies
ton CO2

Elektriciteit
Verbruik energie (grijs) [vestiging]
Verbruik energie (grijs) [project]
Zakelijk gebruik prive-auto's
Per gereden kilometer onbekent
Vliegreizen
Vliegreizen 0 - 700 km
Vliegreizen 700 - 2500 km
Vliegreizen 2500+ km
Totaal scope 2

Total scope 1 t/m 2

ton CO2

ton CO2

ton CO2

91,06
27,52

86,34
14,02

59,00

62,34

0,00
0,00
0,00
177,58

0,00
0,00
0,00
162,70

0,00

5.115,75

5.531,00

0,00

0,00

0,00

Tabel 8

Tabel 9
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Tabel 10

4.2 Trends
Uit de emissie inventaris en het bijbehorende cirkeldiagram is af te leiden dat de emissies van Van Wijk Nieuwegein net
als in het basis / referentiejaar 2013 het gevolg zijn het brandstofverbruik door materieel, vrachtwagens en
bedrijfswagens.
Zoals af te leiden is uit § 4.2 is het CO2-uitstoot bijna 10% gestegen bij een omzetdaling van 1,67%.
De (voornaamste) oorzaak (trend) is dat er 150.118,00 liter meer diesel verbruikt is ten opzichte van het basis /
referentiejaar 2013.
De toename van het dieselverbruik is met name toe te schrijven aan het soort werkzaamheden (activiteiten) die
uitgevoerd zijn. In 2014 zijn er meer zwaar grondverzet werkzaamheden verricht ten opzichte van het basis /
referentiejaar 2013. Door het toe nemen van zwaar grondverzet werkzaamheden wordt de inzet van materieel groter
waardoor er meer brandstof verbruikt wordt. Dit resulteert in een hogere CO 2 uitstoot per euro omzet.
Voor de stijging van het aantal “zakelijk gebruik privé auto” is niet echt een verklaring voor aan te wijzen.
Opvallend is ook de afname van het gas- en elektriciteitsgebruik. De verklaring voor de afname is dat er in 2013
projectmatig gebruik gemaakt werd van een ketenpark in Utrecht. Het gebruik hiervan is in 2014 gestopt waardoor er
op deze locatie geen gas en elektriciteit meer gebruikt werd. Tevens is aan te geven dat 2014 warmer jaar dan 2013 is
geweest , waardoor er logischerwijs minder gestookt werd en dus minder gas verbruikt werd.
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4.3 Voortgang reductiedoelstellingen
Van Wijk Nieuwegein heeft zich ten doel gesteld om in 2018 omzet gerelateerd 5% CO2-reductie in Scope 1 en 2 te
realiseren ten opzichte van het basis / referentiejaar 2013.
Hierbij is de doelstelling om in 2018 4% in scope 1 te realiseren en 1% in scope 2.
In de onderstaande tabel is de voortgang van de reductiedoelstelling af te leiden.
Categorie
Scope 1
Scope 2
Totaal Scope 1 + 2

2013
4938,17
177,58
5115,75

2014
5368,30
162,70
5531,00

Stijging /Daling
+ 10,56 %
- 6,82%
+ 9,96 %
Tabel 11

5. Meetonzekerheden
Van Wijk Nieuwegein beschikt over vier vestigingen (locaties).
In de onderstaande tabel wordt weergegeven over welke energiestromen uit scope 1 gebruik gemaakt wordt.
Nr

Vestigingen (Locatie)

Electra

Gas
Aardgas

1
2
3
4

Vuilcop te Nieuwegein
Herenstraat te Nieuwegein
Structuurbaan te Nieuwegein
Molensteyn de Meern

X
X
X
X

Propaangas
X

X
X
Tabel 12

De brongegevens die gebruikt zijn voor het invullen van de emissie-inventaris om de CO2-footprint te bepalen kunnen
enige onzekerheden bevatten. Hieronder wordt beknopt per energiestroom omschreven welke brongegevens Van Wijk
Nieuwegein gehanteerd heeft met hun eventuele onzekerheden. Ook zal aangegeven worden hoe Van Wijk Nieuwegein
deze onzekerheden in de toekomst denkt te reduren.

5.1 Elektra
Om het elektraverbruik per vestiging te bepalen worden de meterstanden maandelijks per vestiging vastgelegd. Middels
deze gegevens wordt het jaarverbruik vastgesteld.
Een uitzondering hierop is de locatie Vuilcop 5 te Nieuwegein.
Voor het vaststellen van het jaarverbruik wordt hierbij gebruik gemaakt van de jaarafschriften van de
energieleverancier.
Aangezien de jaarafschriften willekeurig verstrekt worden en we het verbruik in een boekjaar (januari t/m december)
willen bepalen, is er sprake van enige onzekerheid voor Vuilcop 5.
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5.2 Gas
Voor het verwarmen van de vestigingen en projecten van Wijk Nieuwegein wordt gebruik gemaakt van aard- en
Propaangas.
5.2.1

Aardgas

Overeenkomstig als bij elektra wordt het gasverbruik bepaald aan de hand van de meterstanden welke maandelijks
geregistreerd worden. Hier kunnen geen onnauwkeurigheden in voorkomen.
5.2.2

Propaangas

Het propaangasverbruik wordt bepaald aan de hand van facturen van de propaan leverancier. Hier kunnen geen
onnauwkeurigheden in voorkomen.
Voor de propaanflessen welke regelmatig ingezet worden op projecten voor de verwarming van de keten wordt gebruik
gemaakt van de facturen van de propaanflessen leverancier. Hier kunnen geen onnauwkeurigheden in voorkomen.

5.3 Materieel en vrachtwagens
5.3.1

Diesel

De vestigingen aan de Vuilcop te Nieuwegein, de Molensteyn te De Meern en de Herenstraat 97/98 te Nieuwegein zijn
voorzien van een tankinstallatie met diesel. Wekelijks dan wel op afroep worden de tanks afgevuld. Tevens staan op
diverse projectlocaties zwerftanks (IBC-tanks) gevuld met diesel voor het aftanken van het grond- en verzet materieel.
Op afroep worden deze zwerftanks op locatie gevuld.
Zoals hieronder vermeld in § 5 .4 worden van alle bedrijfsauto’s de kilometerstanden aan het begin en aan het einde
van het jaar geregistreerd en omgerekend naar CO2/km en CO2/ltr. Tevens wordt bij elke tankbeurt de kilometerstand
digitaal dan wel handmatig geregistreerd.
Het totaal aantal geleverde diesel minus het aantal liters voor de bedrijfsauto’s kan dan worden toegekend aan al het
overige materieel wat gebruik maakt van de diesel. De groep overig materieel (materieel en vrachtwagens) wordt
toegekend aan de projecten.
5.3.2

Benzine

Van Wijk Nieuwegein gebruikt voor de inzet van (klein) materieel benzine en tweetakt benzine. Voor de
verbruiksgegevens wordt gebruik gemaakt van de facturen van de brandstofleverancier.
5.3.3

Projecten met gunningsvoordeel

Wanneer het verbruik van brandstof projectspecifiek bijgehouden moet worden zal dit op basis van het aantal gewerkte
uren op het project plaatsvinden. Het aantal uren zal in deze vermenigvuldigd worden met het door de leverancier
opgegeven gemiddelde verbruikt per materieelstuk.
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5.4 Wagenpark
5.4.1

Diesel

Voor bedrijfsauto’s is er een verdeling gemaakt in het brandstoftype en hybride auto’s. Per voertuig wordt hierbij aan
het begin van het jaar en aan het einde van het jaar de kilometerstand geregistreerd. Op basis van het verschil tussen
de beginstand en de eindstand van het betreffende jaar wordt er berekend hoeveel kilometers er per voertuig per jaar
gereden zijn.
5.4.2

Benzine

De bedrijfsauto’s die gebruik maken van de brandstof “benzine” maken gebruik van een tankpas. Voor deze
bedrijfsauto’s worden de facturen van de brandstofleveranciers gebruikt.
5.4.3

Zakelijk gebruik privé auto’s

Voor wat betreft het zakelijke gebruik privé-auto’s is er geen verdeling gemaakt. Hier wordt de conversiefactor
brandstoftype onbekend gehanteerd.
Voor het bijhouden van het aantal kilometers “zakelijke gebruik privé-auto’s” stelt Van Wijk Nieuwegein een
declaratieboekje ter beschikking. Dagelijks registreert men de zakelijk gereden kilometers waarna deze maandelijks
overhandigd worden aan de administratie. De som van de maandelijks ingeleverde declaraties zal als brongegeven
gebruikt worden voor het vaststellen van de CO2-footprint.

5.5 Reduceren meetonzekerheden


Zoals aangegeven in de CO2-rapportage van het basis /referentiejaar 2013 dienen de meterstanden van de
elektra-aansluiting van de locatie Vuilcop 5 maandelijks vastgelegd te worden. Sinds juni 2014 worden de
meterstanden van de Vuilcop 5 vastgelegd. Er is dus nog geen compleet geregistreerd jaar beschikbaar en
wordt er voor 2014 nog gebruik gemaakt van de facturen van de energie leverancier.



Om verbetering in het inzicht (bedrijf breed en projectmatig) voor de bovenstaande energieverbruikers te
krijgen kunnen nieuwe machines uitgerust worden met een brandstofregistratiesysteem.



Voor het bepalen van de CO2-uitstoot voor projecten met gunningsvoordeel, dienen voor de grote
energieverbruikers het gemiddeld verbruik en uitstoot gegevens bij de leverancier opgevraagd te worden. Door
het gebruik van deze gegevens kan er nauwkeuriger bepaald worden wat de uitstoot geweest is.

6. Verificatie en controle
De emissie-inventaris (Excel-sheet) wordt door de administratie voorzien van data.
De KAM-coördinator controleert of de emissie-inventaris juist van data voorzien is, eventuele nieuwe
bedrijfsonderdelen zijn toegevoegd en of de gegevens zijn ingevuld bij de juiste scope.
Voordat iedere jaarlijkse rapportage worden opgesteld vindt deze controle plaats. Daarnaast wordt de emissieinventaris door de Certificerende Instelling jaarlijks gecontroleerd bij de controle audit. De emissie-inventaris is
opgesteld met een beperkte mate van zekerheid.
Daarnaast wordt er periodiek een energie audit uitgevoerd waarbij alle punten gecontroleerd/bijgestuurd worden.
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