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1.Inleiding 

Meerlanden Holding N.V. erkent haar maatschappelijke functie ten opzichte van het milieu en de huidige 

klimaatproblematiek. Het beleid van Meerlanden is erop gericht dat haar bedrijfsactiviteiten op een effectieve 

wijze, met zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu(KAM) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

worden uitgevoerd. De directie van Meerlanden stelt daarom een duurzame bedrijfsvoering centraal.  

 

Onderdeel hiervan is het actief sturen op CO2-reductie. In 2015 is Meerlanden gestart met certificeren tegen de 

CO2-prestatieladder van SKAO. Onderdeel hiervan is het opstellen van een ambitieus milieubeleid waarin 

energiebesparing en reductie van CO2-emissies in de eigen bedrijfsvoering een centrale rol spelen. 

 

Certificering helpt bij het nemen van besluiten. Het creëert draagvlak bij medewerkers en raakt het milieu, het 

CO2- bewustwordingsproces, ingebed in de organisatie. Ook dat levert besparingen op aangezien bewust 

omgaan met machines, gebouwen en auto’s (en met het gebruik van energie) niet alleen leidt tot een lagere 

uitstoot van broeikasgassen, het betekent ook minder bedrijfskosten en een sterker imago van Meerlanden als 

betrouwbare partner die haar verantwoordelijkheid neemt. Daarom verplicht de directie van Meerlanden 

zichzelf om het bewustzijn over het milieubeleid onder medewerkers in alle geledingen van de organisatie verder 

te bevorderen. 

 

Het door de KAM-afdeling opgestelde rapport ‘’CO2-reductiebeleid Meerlanden Holding N.V.’’ is een belangrijk 

handvat voor implementatie van het milieubeleid en het monitoren van de voortgang. Onderdeel hiervan is de 

publicatie van een jaarlijkse Carbon-footprint analyse (emissie-inventaris) volgens de eisen van de ISO-standaard 

14064-1.  

 

ISO 14064 verklaring  

Hierbij verklaart Meerlanden Holding N.V. dat deze rapportage voor het CO2-Prestatieladdercertificaat is 

opgesteld door de afdeling KAM in overeenstemming met de richtlijnen uit de NEN-ISO 14064-1. 

 
Tabel 1 Verwijzingstabel ISO 14064-1 paragraaf 7.3 

ISO 14064-1 7.3 GHG report Content Beschrijving Hoofdstuk rapport 

 A Reporting organization 2.1 

 B Person responsible 2.2 

 C Reporting period 2.3 

4.1 D Organizational boundaries 3.1 

4.2.2 E Direct GHG emissions 4.3.1 

4.2.2 F Combustion of biomass 4.3.3 

4.2.2 G GHG removals 4.3.3 

4.3.1 H Exclusion of sources or sinks n.v.t 

4.2.3 I Indirect GHG emissions 4.3.1 

5.3.1 J Base year 2.4 

5.3.2 K Changes or recalculations 4.2 

4.3.3 L Methodologies 4.1 

4.3.3 M Changes to methodologies 4.2 

4.3.5 N Emission or removal factors used 4.1 

5.4 O Uncertainties 4.5 

 P Statement in accordance with ISO 14064 1 

 Q External verification 2.5 

 

 

Rijsenhout, Mei  2016 

 

 

Paraaf 

 

 

 

Maarten-Jasper Brandts         

KAM manager 
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2.Basisgegevens 

2.1 Beschrijving van de organisatie 

Meerlanden Holding N.V. opgericht in 1997 is een duurzaam bedrijf, actief in de sectoren afval, openbare ruimte 

en bio-energie.  

 

Sinds de oprichting vormen de inzameling, verwerking en het ontdoen van afvalstromen aan derden de kern van 

de bedrijfsvoering. Echter in de loop der jaren heeft Meerlanden zich ontwikkeld van alleen afvalinzamelaar tot 

duurzame dienstverlener op verschillende gebieden zoals in het beheer van de Openbare Ruimte, 

groenonderhoud, straatreiniging, marktbeheer, rioleringswerken, ongediertebestrijding en 

businessparkmanagement. Ook beheert Meerlanden milieustraten en geeft gedegen advies over efficiënte en 

duurzame afvalinzameling, -scheiding én –verwerking (Meerlanden, 2015). 

 

Met gemeenten, bedrijven en bewoners samenwerken aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving is 

het doel van Meerlanden. Dit doen zij door de buurt schoon, heel en veilig te houden en door het afval op 

innovatieve manier in te zamelen en te verwerken. Uiteindelijk levert dit nieuwe grondstoffen en energie op. 

Om op de langere termijn een waardevolle afval- en milieupartner in de regio te blijven staan 5 strategische 

speerpunten centraal bij Meerlanden: 

 

1. Meer winnen uit afval:  

2. Meer betrokkenheid bij de buurt 

3. Meer groene energie en warmte: In 2011 verwerkingsinstallatie op het terrein in Rijsenhout in gebruik 

gekomen voor de vergisting van gft-afval. Bij vergisting komt groengas, groene CO2, warmte, water én 

compost vrij. Al deze producten krijgen een nieuwe bestemming. 

4. Meer mogelijkheden voor mensen 

5. Meer financiële waarde 

Activiteiten Meerlanden: inzamelen diverse afvalstromen bij gemeenten en bedrijven, beheren milieustraten, 

verwerken gft-afval, ongediertebestrijding, gladheidbestrijding, inzamelen bedrijfsafval, marktbeheer, 

stratenreiniging, bedrijvenparkbeheer, beheren kringloopwinkel, rioleringswerken, beheer van de openbare 

ruimte en opwekken en leveren van grondstoffen en primaire- en secundaire brandstoffen uit gft-afval.  

 

Actief in de Gemeenten: Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen, 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 

Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. 

 

Vestiging locaties: milieustraat Heemstede, milieustraat Diemen, 

milieustraat Haarlemmermeer (Rijsenhout en Aalsmeer), 

milieustraat Lisse, milieustraat Hillegom, Vuilafvoerbedrijf (VAB) 

Duin- en Bollenstreek (Voorhout), Heemskerk Straatreiniging en 

Constructiewerken (Noordwijkerhout), Meerwinkel (Hoofddorp) 

(Meerlanden, 2015). 

 

 

 

 

Figuur 2 Verzorgingsgebied Meerlanden (Meerlanden, 2015) 

Figuur 1 Overzicht van 5 strategische speerpunten Meerlanden 
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2.2 Verantwoordelijkheden 

Bij de totstandkoming van dit rapport zijn de volgende personen betrokken geweest:  

 Robbert Schaap, KAM-stagiair Meerlanden (auteur en contactpersoon) 

 Maarten-Jasper Brandts, KAM-manager Meerlanden (hoofdverantwoordelijke) 

2.3 Basisjaar 

Het basisjaar is gesteld op 2014. De gegevens en analyse van de emissie-inventaris van 2014 zijn terug te vinden in 

het rapport ‘’CO2-reductiebeleid Meerlanden Holding N.V.’’ 

2.4 Rapportageperiode 

Deze periodieke rapportage beschrijft de CO2 -emissies van Meerlanden Holding NV. in de periode 1 januari t/m 

31 december 2015. 

2.5 Verificatie 

De CO2-footprint (emissie-inventaris) is niet geverifieerd door een Certificerende Instelling maar in eigen beheer 

opgesteld en biedt voldoende zekerheid voor een juiste weergave.  
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3.Afbakening 

3.1 Organisatorische grenzen 

Met onderstaande werkmaatschappijen uit tabel 2 ‘’Overzicht werkmaatschappijen en KvK-nummer’’, verleent 

Meerlanden diensten in de publieke- en private sector in voornamelijk gemeentes rondom luchthaven Schiphol 

en de Duin- en Bollenstreek. Voor alle werkmaatschappijen geldt dat Meerlanden een belang (equity-share) 

heeft van 100%. Dit betekent dat Meerlanden de verantwoordelijkheid neemt voor 100% van de CO2-uitstoot van 

alle werkmaatschappijen. 

 

 

Per gemeente verschilt het dienstenpakket wat wordt geleverd door Meerlanden. Het dienstenpakket bevat 

inzamelen afvalstromen, beheren openbare ruimte, beheren milieustraat, gladheidsbestrijding, marktbeheer, 

straatreiniging, beheren bedrijvenparken, beheren kringloopwinkel, ongediertebestrijding, onderhoud riolering, 

opwekken en leveren van grondstoffen en primaire- & secundaire brandstoffen uit gft-afval.  

 

Meerlanden werkt vanuit verschillende vestigingslocaties die zijn gesitueerd in de aandeelhoudende gemeenten. 

Het organogram; ‘’Overzicht verschillende diensten (bedrijfsactiviteiten) per vestigingslocatie’’, in bijlage A geeft 

een overzicht van de verschillende diensten(bedrijfsactiviteiten) die per vestigingslocatie aanwezig zijn.   

 

De vestigingslocatie Rijsenhout is opgesplitst in 3 aparte sub-vestigingslocaties: 1. Hoofdkantoor, 1.A 

Compostering en 1.B Bau+administratie, zie het organogram  ‘’Overzicht opdeling vestigingslocatie Rijsenhout’’ in 

bijlage B. Reden hiervoor is dat het vergisting/composteringsgedeelte een groot aandeel heeft in de CO2-

uitstoot van de vestigingslocatie Rijsenhout en deze vestigingslocatie daardoor teveel afwijkt van de andere 

vestigingslocaties. Ook de afdeling BAU en de financiële administratie zijn apart ondergebracht onder een sub-

vestigingslocatie met de naam 1.B Rijsenhout (BAU + administratie) aangezien deze afdelingen in 

Noordwijkerhout zijn gesitueerd in het zelfde pand als vestigingslocatie 7. Noordwijkerhout (Heemskerk). 

 

De CO2-footprint bestaat dus uit een totaal van de gehele holding die wordt gevormd door de footprint van de 

verschillende vestigingen. 

3.2 Wijzigingen organisatie 

In deze paragraaf zijn de in 2015 opgetreden organisatorische veranderingen en de toekomstige veranderingen 

die een directe c.q. indirecte invloed hebben op de CO2-uitstoot beschreven.  

 

De vestiging Aalsmeer aan de Zwarteweg 77 is per 1 juli 2015 verhuist naar een nieuwe locatie. Het nieuwe pand 

is gesitueerd aan de Aarbergerweg 5-7 in Rijsenhout. Er is een schatting gemaakt van het energieverbruik op 

jaarbasis voor het nieuwe pand d.m.v. extrapoleren.  
 

Eind 2015 is begonnen met uitbreiding van de composteringshallen en daarmee de productiecapaciteit van het 

vergisting/composteringsproces. Direct gevolg in 2016 zal naar alle waarschijnlijkheid een toename van het 

elektriciteit en brandstofverbruik door de vestigingslocatie 1.A Rijsenhout Compostering zijn. 

Werkmaatschappij KvK-nummer 

Meerlanden Holding N.V. 34098938 Amsterdam 

De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V. 34098948 Amsterdam 

De Meerlanden Infrabeheer B.V. 34319706 Amsterdam 

De Meerlanden Compostering B.V. 34098937 Amsterdam 

De Meerlanden Bedrijfsafval B.V 34098946 Amsterdam 

De Meerlanden Flex B.V 34103923 Amsterdam 

JJM Heemskerk B.V. 28056547 Amsterdam 

Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V. 34135496 Amsterdam 

Tabel 2 Overzicht werkmaatschappijen en KvK-nummer 

Figuur 3 Organogram juridische structuur Meerlanden Holding N.V. 
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4.Berekeningsmethodiek 

4.1 Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren 

Voor het berekenen van de CO2-footprint zijn CO2-emissiefactoren en het programma de Milieubarometer 

gebruikt.  

 

CO2-Emissiefactoren 

Een vereiste voor het bepalen van de CO2-footprint door bedrijven die deelnemen aan de CO₂-prestatieladder, 

is het gebruik van CO₂-emissiefactoren. Via CO2-emissiefactoren kan omrekening van energieverbruik naar de 

hoeveelheid CO₂-uitstoot plaatsvinden volgens de formule: 

 
CO2 uitstoot = (energie/brandstof verbruik) x (conversiefactor) 

 

Voor de CO2-footprint van 2015 zijn de CO2-emissiefactoren van 2015 gebruikt van de website 

co2emissiefactoren.nl.  

 

Milieubarometer 

Voor het opstellen van de CO2-footprint van Meerlanden is gebruik gemaakt van de Milieubarometer van 

Stichting Stimular. De Milieubarometer hanteert de CO2-emissiefactoren van een uniforme lijst die te vinden is op 

co2emissiefactoren.nl. De energiestromen en verbruik gegevens die zijn weergegeven in bijlage C ‘’Ingevulde 

inventarisatie energiestromen- en verbruik matrix 2015’’ zijn ingevoerd in de Milieubarometer. Op deze wijze wordt 

automatisch de CO2-footprint berekend 

4.2 Wijzigingen berekeningsmethodiek 

Er hebben geen wijzigingen in de rekenmethodiek plaatsgevonden. Wel zijn een aantal CO2-emissiefactoren in 

2015 veranderd t.o.v. 2014 wat dient als basisjaar voor  Meerlanden Holding NV. m.b.t. CO2-emissies en de 

reductiedoelstellingen. 

 

Per 1 januari 2015 is de nieuwe lijst met CO2-emissiefactoren gepubliceerd op de website co2-emissiefactoren.nl. 

In onderstaande tabel zijn de veranderingen zichtbaar van de CO2-emissiefactoren voor 2015 t.o.v. 2014. De 

CO2-footprint van het basisjaar 2014 wordt niet herberekend met de nieuwe CO2-emissiefactoren uit 2015 omdat 

volgens paragraaf 5.2.3 van het handboek CO2-Prestatieladder 3.0: een wijziging in de CO2-emissiefactoren ten 

gevolge van technologische vooruitgang geen aanleiding is tot herberekening van het basisjaar. 

 

 

 

Figuur 4 Veranderingen CO2-Emissiefactoren in 2014 en 2015 
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4.3 CO2-footprint  

De totale CO2-uitstoot van Meerlanden Holding N.V. bedroeg in 2015: 7.122 ton CO2. ‘’Figuur 5 CO2-footprint 

2015 Meerlanden Holding N.V.’’ geeft een overzicht van de energiestromen en de berekende CO2-uitstoot in 

2015. De emissies zijn onderverdeeld naar directe (scope 1 ) en indirecte (scope 2) emissies.  

 

Totaalverhouding scope 1 & 2 voor 2014:  

 Scope 1 (directe emissies): 5.013 ton CO2, ofwel 70,4% van het totaal. 

 Scope 2 (indirecte emissies): 2.108 ton CO2 ofwel 29,6% van het totaal. 

1 

Figuur 5 CO2-footprint 2015 Meerlanden 
Holding N.V.  

In het cirkeldiagram van figuur 6 is de 

bijdrage van de thema’s in de totale 

CO2-emissie procentueel 

weergegeven. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de 

CO2-uitstoot vooral veroorzaakt 

wordt door het thema 

goederenvervoer met 55,9% van de 

totale CO2-uitstoot. 

 

 

 

                                                           
1 Het verbruik van de mobiele werktuigen (in KG) bio-CNG, is aan de bestelwagens (in KG) bio-CNG toegewezen, omdat er 

geen conversiefactoren bekend zijn voor mobiele werktuigen op bio-CNG (Olijdam, 2016) 

Figuur 6  Verdeling CO2-footprint 2015 Meerlanden Holding 
N.V. over de thema’s in % 

Thema 2014 2015 % verandering

CO2 scope 1

Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) Elektriciteit 0,157 0,0808 -48,5

Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 312 204 -34,6

Waarvan biogas (co-vergisting) Brandstof & warmte -17,8 -8,27 -53,5

Oplosmiddelen Emissies 2,8 2,8 0,0

Benzine Mobiele werktuigen 5,67 3,59 -36,7

Schone benzine Mobiele werktuigen 2,54 3,05 20,1

Mengsmering Mobiele werktuigen 11,1 10 -9,9

Diesel Mobiele werktuigen 554 720 30,0

Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 43,4 38,7 -10,8

Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 6,93 15,2 119,3

Personenwagen (in kg) bio-CNG Zakelijk verkeer 40,8 42,4 3,9

Bestelwagen (in liters) benzine Goederenvervoer 38,8 44,2 13,9

Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 1.013 1.049 3,6

Bestelwagen (in kg) bio-CNG Goederenvervoer 43,9 62,1 41,5

Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 2.462 2.562 4,1

Vrachtwagen bio-CNG (in kg) Goederenvervoer 270 264 -2,2

4.789 5.013 4,7

CO2 scope 2

Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.937 2.099 8,4

Gedeclareerde km personenwagen Zakelijk verkeer 10,2 9,43 -7,5

1.947 2.108 8,3

Totaal

6.736 7.122 5,7

CO2-footprint Meerlanden Holding N.V. 
CO2-uitstoot, in ton
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4.3.1 Analyse CO2-uitstoot 
In scope 1 zijn de belangrijkste energiestromen die bijdragen aan de totale CO2-uitstoot:  

 Mobiele werktuigen (diesel): 720 ton CO2(10,1% van de totale CO2-footprint)  

 Bestelwagen (diesel): 1.049 ton CO2 (14,7% van de totale CO2-footprint).  

 Vrachtwagens (diesel): 2.562 ton CO2 (36,0% van de totale CO2-footprint) 

 

In scope 2 is de belangrijkste energiestroom die bijdraagt aan de totale CO2-footprint: 

 Ingekochte elektriciteit: 2.099 ton (29,5% van de totale CO2-footprint)  

 

Als we inzoomen op het aandeel van de vestigingslocaties in de totale CO2-Footprint zien we dat de volgende 

vestigingen de meeste CO2-uitstoot hebben: 

 1.Rijsenhout (Hoofdkantoor): 1.201 ton (17% van de totale CO2-uitstoot) 

 1.A Rijsenhout (compostering): 1.294 ton (17% van de totale CO2-uitstoot) 

 Noordwijkerhout (Heemskerk): 1.316 ton (18% van de totale CO2-uitstoot) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7 CO2-uitstoot per vestigingslocatie: 

Figuur 8 CO2-uitstoot per vestigingslocatie in %: 

Vestigingslocatie CO2-uitstoot 2014 CO2-uitstoot 2015 % verandering

1. Rijsenhout (Hoofdkantoor) 1150 1201 4,4

1.A Rijsenhout (Compostering) 1175 1294 10,1

1.B Rijsenhout (Administratie + BAU) 637 664 4,2

2. Aalsmeer 211 139 -34,1

3. Heemstede 332 325 -2,1

4. Hillegom 268 291 8,6

5. Lisse 272 262 -3,7

6. Diemen 98,1 105 7,0

7. Noordwijkerhout (Heemskerk) 1181 1316 11,4

8. Voorhout (VAB) 285 291 2,1

9. Hoofddorp (Meerwinkel) 38,7 44,3 14,5

Overig 1089 1191 9,4

Meerlanden Holding NV 6.736 7122 5,7

17%

18%

9%

2%

5%4%

4%

1%

18%

4% 1%

17%

Verdeling CO2-uitstoot naar vestigingslocatie in %

1. Rijsenhout (Hoofdkantoor)

1.A Rijsenhout (Compostering)

1.B Rijsenhout (Administratie + BAU)

2. Aalsmeer

3. Heemstede

4. Hillegom

5. Lisse

6. Diemen

7. Noordwijkerhout (Heemskerk)

8. Voorhout (VAB)

9. Hoofddorp (Meerwinkel)

Overig
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Vergelijking 2015 t.o.v. 2014 

In 2015 bedroeg de totale CO2-uitstoot van Meerlanden Holding N.V. 7.122 ton, in 2014 was dit 6.736 ton. Er is dus 

sprake van een stijging van ongeveer 6%, echter als we de CO2-uitstoot relateren aan de omzetgroei die in 2015 

heeft plaatsgevonden, kan geconcludeerd worden dat CO2-uitstoot evenredig is toegenomen, en zelfs licht is 

gedaald met 0,4%. In 2014 was er namelijk 0,11419 ton CO2-uitstoot per euro omzet en in 2015 was dit  0,11374 ton 

CO2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we inzoomen op de thema’s die de CO2-

uitstoot veroorzaken, zie figuur 10, dan is de 

CO2-uitstoot als gevolg van het 

elektriciteitsverbruik met 8,4% is toegenomen. Dit 

is te verklaren door extra bedrijfsactiviteit bij de 

vestigingslocatie 1.A Rijsenhout Compostering. Er 

is in 2015 t.o.v. 2014 namelijk meer gas en 

compost geproduceerd in het productieproces 

waardoor 200.000kWh extra elektriciteit is 

gebruikt. 

 

De afname van de CO2-uitstoot van 33,3% bij het thema brandstof en warmte komt door de verhuizing van de 

locatie 2.Aalsmeer halverwege het jaar 2015 naar een nieuw pand. Hierdoor ontbreken de juiste verbruik 

gegevens van het aardgasverbruik van het eerste halfjaar. Verder is er minder groengas gebruikt in het 

productieproces van de vergisting/compostering installatie doordat de houtkachel meer warmte heeft 

geproduceerd. Echter zijn dit incidentele gebeurtenissen waar vrijwel geen invloed op uit te oefenen is. Wanneer 

we het verbruik van de vestigingslocaties 1.A Rijsenhout Compostering en 2.Aalsmeer niet meenemen in de 

vergelijking van beide jaren, zien we juist een toename van de CO2-uitstoot met 15,8%, zie figuur 11. Verklaring 

hiervoor is dat het in 2015 kouder was dan in 2014, er waren 10,4% meer gewogen graaddagen en bovendien is 

de CO2 emissiefactor voor aardgas is toegenomen met 3,0%. Eigenlijk is er dus een lichte toename van het 

aardgasverbruik geweest van 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder is de stijging van de CO2-uitstoot door transport (mobiele werktuigen, zakelijk verkeer en 

goederenvervoer) te verklaren door uitbreiding van het wagenpark en naar alle waarschijnlijkheid de toename 

van de (project) activiteiten aangezien de omzet is toegenomen. Dit laatste punt kan echter niet direct hard 

worden gemaakt met cijfers zoals stijging van het totaal aantal kilometers van het wagenpark in 2015, omdat 

deze gegevens nog niet werden gemonitord. Toch is deze verklaring aannemelijk aangezien de omzet is 

toegenomen in 2015. 

 

4.3.2 Specificatie naar projecten 
Van de totale CO2-uitstoot van Meerlanden in 2015 houdt 84% (6013 ton) verband met projecten en 16% (1109 

ton) met overhead. Hiermee valt Meerlanden Holding NV volgens paragraaf 4.2 van het handboek CO2-

prestatieladder 3.0 in de categorie ”middelgroot bedrijf”. 

 

Projecten: 

Volgens het handboek van de CO2-prestatieladder bestaan projecten uit de levering van goederen(producten) 

of diensten (SKAO, 2015). Meerlanden levert een divers dienstenpakket aan verschillende gemeenten zoals in 

Thema 2014 2015 % verandering

Elektriciteit 1937 2099 8,4

Brandstof & warmte 294 196 -33,3

Emissies 2,8 2,8 0,0

Mobiele werktuigen 574 736 28,2

Zakelijk verkeer 101 106 5,0

Goederenvervoer 3827 3982 4,1

Totaal 6.736 7.122 5,7

CO2-uitstoot, in ton

Figuur 10 Absolute CO2-uitstoot per thema, 2014 en 2015 

Na uitsluiten 1.A Compostering en 2.Aalsmeer 2014 2015 % verandering

CO2-uitstoot Brandstof & warmte (ton) 120 139 15,8

Verklaring:

Gewogen Graaddagen 2389 2638 10,4

CO2-emissiefactor (kg CO2/m3) 1,83 1,884 3,0

Werkelijke toename CO2 uitstoot Brandstof & warmte 2,5

Figuur 11 Herberekening toename CO2-uitstoot Brandstof en warmte 

2014 2015 % verandering

Totale CO2 emissie 6.736 7.122 5,7

Totale CO2 emissie per FTE 21,3 22,7 6,6

Totale CO2 emissie per 1000€ omzet 0,1142 0,1137 -0,4

CO2-uitstoot, in ton

Figuur 9 Overzicht absolute en relatieve CO2-uitstoot, 2014 en 2015 
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paragraaf 2.1 is toegelicht. Dit gebeurt voornamelijk met het wagenpark. De CO2-uitstoot van de mobiele 

werktuigen, personenwagens, bestelwagens en gedeclareerd personenwagens vallen daarom onder projecten. 

 

Ook het verbruik van de vestigingslocatie 1.A Rijsenhout Compostering is toegewezen aan de projecten omdat 

dit een productieproces is en er sprake is van het leveren van producten: primaire(Groengas) en secundaire 

brandstof(warmte) en compost zijn producten die tijdens het vergisting/composteringsproces ontstaan. 

 

Het elektriciteitsverbruik van de vestigingslocatie 1.A Rijsenhout Compostering is 2.122.481 kWh van de 3.991.023 

kWh totaal, wat neerkomt op 53,1%. De uitstoot staat gelijk aan 1116 CO2 (53,1% van 2099 ton CO2).  

 

De CO2-uitstoot ten gevolge van het elektriciteitsverbruik van de weekmarkten en perscontainers is toegerekend 

aan projecten. Dit bedraagt 86.425 kWh van de 3.991.023 kWh kWh totaal wat neerkomt op 2,2%. De uitstoot 

staat gelijk aan 45 ton CO2 (2,2% van 2099 ton CO2). 

 

Het aardgasverbruik van de vestigingslocatie 1.A Rijsenhout Compostering is 13.247m3 van de 108.321m3 totaal 

wat neerkomt op 12,2%. De uitstoot staat gelijk aan 24 ton CO2 (12,2% van 196 ton CO2). 

 

Overhead: 

Volgens het handboek van de CO2-prestaieladder vallen onder de overhead: hoofdkantoor, regiokantoren en 

centraal magazijn (SKAO, 2015). Het energieverbruik (aardgas voor verwarming en elektriciteit) van alle 

vestigingslocaties(exclusief 1.A Rijsenhout Compostering) van Meerlanden zijn toegewezen aan de overhead.  

 

4.3.3 Vermeden emissies 
Er vindt geen compensatie plaats van CO2-emissies, wel is 

er sprake van zogenaamde vermeden emissies. 

Afvalverwerkingsbedrijven zoals Meerlanden zijn namelijk 

niet alleen verantwoordelijk voor de uitstoot van 

broeikasgassen zoals CO2, maar dragen ook bij aan het 

voorkomen van CO2-uitstoot (vermeden emissies)doordat 

bepaalde afvalverwerkende activiteiten als bijproduct 

energie, brand- en grondstoffen generen die hergebruikt 

kunnen worden. In 2015 bedroeg het totaal aan vermeden 

emissies 1952 ton CO2. 

 

 

 

 

 

 

Specificatie van CO2-emissies naar projecten 

Jaar: 2015 (= referentiejaar)

Overhead  projecten

Totaal: 6736 ton CO2 16% 84%

CO2 scope 1

Aardgas voor verwarming (m3) overhead 171,8

Aardgas voor verwarming (m3) project (1.A Compost) 24,9

Oplosmiddelen 2,8

Mobiele werktuigen (in liters) Benzine 3,6

Mobiele werktuigen (in liters) schone benzine 3,1

Mobiele werktuigen (in liters) Mengsmering 10,0

Mobiele werktuigen (in liters) Diesel 720,0

Personenwagen (in liters) benzine 38,7

Personenwagen (in liters) diesel 15,2

Personenwagen bio-CNG 42,4

Bestelwagen benzine 44,2

Bestelwagen (in liters) diesel 1049

Bestelwagen bio-CNG 62,1

Vrachtwagen (in liters) diesel 2562

Vrachtwagen Bio-CNG 264

CO2 scope 2

Ingekochte elektriciteit (kWh) overhead 937

Elektriciteit voor Projecten (Weekmarkten+Perscontainers+1.A Compost) 1162

Gedeclareerde km Personenwagen 9,4

Totaal 1109 6013 7122 ton CO2

Figuur 12 Verdeling CO2-emissies naar projecten en overhead 2015 

Figuur 13 Vermeden emissies in ton CO2 2015 
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4.4 Normalisering 

De omvang van de CO2-uitstoot is sterk afhankelijk van de hoeveelheid activiteiten die zijn ontplooid in een 

bepaald jaar. Het bedrijf en de productiviteit kan groeien maar ook krimpen. Jaarlijks kunnen bijvoorbeeld de 

omzet, en het aantal medewerkers sterk variëren Het energieverbruik en dus ook de CO2-uitstoot hangt daar 

nauw mee samen. Voor het vergelijken van de footprint van toekomstige jaren met het referentiejaar en het 

vaststellen van realistische CO2-reductie doelstellingen en monitoring hiervan zijn maatstaven nodig, om tot een 

goede normalisering te komen. In het figuur is een overzicht met de procentuele verandering van de kengetallen 

in 2015 t.o.v. 2014 

 

4.5 Meetonnauwkeurigheden en onzekerheden 

De energieverbruikscijfers over 2015 zijn afkomstig van ontvangen facturen. Onvolledige facturen zijn 

geëxtrapoleerd. Dit betekent dat facturen zijn verrekend naar een periode van 12 maanden. Het verbruik kan 

dus enigszins afwijken van de werkelijkheid. 

 

Bij de vestigingslocatie Diemen is een aanname gedaan van het elektriciteits- en gasverbruik omdat deze locatie 

wordt gedeeld met de gemeentewerf van Diemen en het energieverbruik op de factuur niet apart wordt 

gespecificeerd. Ook voor de vestigingslocaties 1.B Rijsenhout BAU + administratie en 7. Noordwijkerhout 

Heemskerk is een verdeling gemaakt van het elektriciteits- en gasverbruik omdat deze 2 vestigingslocaties samen 

in 1 pand zijn gehuisvest en er slechts 1 factuur ontvangen wordt.  

 

Het berekende energieverbruik van Aalsmeer wijkt naar alle waarschijnlijkheid af van de werkelijkheid. Dit komt 

doordat er slechts van 6 maanden facturen beschikbaar zijn, aangezien het pand pas op 1 Juli 2015 in gebruik is 

genomen. De energieverbruiken zijn met een factor 2 vermenigvuldigd, echter is hierbij geen rekening gehouden 

met de weersomstandigheden.  

 

Voor het aardgasverbruik van Hillegom is de waarde van 2014 overgenomen omdat er geen factuur 

beschikbaar is en ook geen meterstand is opgenomen. Door navraag bij de netbeheerder blijkt dat er geen 

energiecontract voor aardgas is afgesloten op deze locatie, terwijl dit wel wordt afgenomen. 

 

Voor het energieverbruik van de weekmarkten en perscontainers zijn de cijfers van 2014 overgenomen omdat de 

facturen over 2015 niet kunnen worden aangeleverd door de energieleverancier 

 

Bij het brandstofverbruik van het wagenpark dient ook rekening gehouden te worden met een mate van 

onzekerheid. Het invoeren van het wagennummer wanneer er getankt wordt door een werknemer met zijn/haar 

eigen tankpas gebeurt namelijk niet altijd en het kan voorkomen dat er een foutief nummer wordt ingevoerd. 

Bovendien bleek het niet mogelijk om bepaalde voertuigen aan een vestigingslocatie toe te wijzen omdat deze 

voertuigen ingezet worden voor meerdere vestigingen. Er is besloten om deze voertuigen wel mee te nemen in 

het berekenen van het brandstofverbruik , maar deze onder te brengen bij ‘’overig’’ en dus niet te koppelen aan 

een vestigingslocatie.  

  

Verder kunnen de inschattingen van de algemene bedrijfsgegevens (vloeroppervlak, gebouwinhoud) enigszins 

afwijken van de daadwerkelijke gegevens doordat bouwtekening zijn verouderd en het uitstappen van 

gebouwen een vrij grove methode is. 

Kengetal 2014 2015 Eenheid % verandering

Totale CO2 emissie 6736 7122 ton CO2

Totale CO emissie per medewerker 21,3 22,7 ton CO2/fte 6,6

Totale CO2 emissie scope 1 per medewerker 15,1 16 ton CO2/fte 6,0

Totale CO2 emissie scope 2 per medewerker 6,16 6,75 ton CO2/fte 9,6

Totale CO2 emissie per omzet 11,419 11,374 ton CO2/ton € -0,4

Totale CO2 emissie scope 1 per omzet 8,1 7,99 ton CO2/ton € -1,4

Totale CO2 emissie scope 2 per omzet 3,3 3,37 ton CO2/ton € 2,1

CO2 emissie elektriciteit per medewerker 6,13 6,72 ton CO2/fte 9,6

CO2 emissie elektriciteit per bruto vloeroppervlak 0,261 0,278 ton CO2/m2 6,5

CO2 emissie brandstof voor verwarming per gebouwinhoud 9,99 7,13 kg CO2/m3 -28,6

CO2 emissie oplosmiddelen per medewerker 0,00886 0,00886 ton CO2/fte 0,0

CO2 emissie mobiele werktuigen per omzet 0,973 1,18 ton CO2/ton € 21,3

CO2-emissie zakelijk verkeer per medewerker 0,288 0,308 ton CO2/fte 6,9

CO2-emissie zakelijk verkeer per omzet 0,154 0,154 ton CO2/ton € 0,0

CO2 emissie zakelijk verkeer gedeclareerde km per omzet 0,0172 0,0151 ton CO2/ton € -12,2

CO2 emissie goederenvervoer per omzet 6,49 6,36 ton CO2/ton € -2,0
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5.Voortgang doelstellingen en maatregelen 

De doelstelling van het reduceren van de CO2-uitstoot met 2% per jaar tot en met het jaar 2019 zoals gesteld in 

het rapport ‘’CO2-reductiebeleid Meerlanden Holding N.V.’’ is voor 2015 niet gehaald. Belangrijkste reden 

hiervoor is dat het beleid nog moet worden geïmplementeerd in de organisatie omdat de initiële certificering 

onlangs is afgerond. 

 

Tevens kunnen er hierdoor nog geen conclusies worden getrokken over de effecten van de 

besparingsmaatregelen die zijn opgesteld in het rapport ‘’CO2-reductiebeleid Meerlanden Holding N.V. 
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Bijlage A overzicht verschillende diensten (bedrijfsactiviteiten) per vestigingslocatie 
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Bijlage B Organogram: Overzicht opdeling vestigingslocatie Rijsenhout 
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Bijlage C Ingevulde inventarisatie energiestromen- en verbruik matrix 2015 

De matrix is wegens slechte leesbaarheid ook apart op te vragen digitaal. 

 

1.Hoofdkantoor 1.A Compostering 1.B BAU + Admi.

Bruto Vloeroppervlak (m2) 7563 3038 200 221 1155 267 512 763 106 551 90 660 0

Gebouwinhoud (m3) 27479 7706 1000 553 2888 689 3392 2732 301 3193 225 4800 0

135,4 8

18123 2749

223072 2122481

Waarvan nachtverbruik 1656438 4376 30006 0 22909 0 3475 6563 107728 8734 0

Waarvan groene stroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zelf opgewekte elektriciteit (kWh) 7561 1135 0 0 0 0 6426 0 0 0 0 0 0

Waarvan elektricteitverbruik projecten 

(kWh)
86425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86425

Elektriciteit uit dieselgeneratoren (L) 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingekocht aardgas (m3) 108321 32015 0 2175 10596 12806 15862 10550 0 5074 0 5996 0

Gas/diesel verbruik projecten (m3/L) 13247 0 13247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verbruik Houtmot/pellets (GJ) 3522 0 3522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zelf opgewekte warmte (kWh) 3046930 0 3046930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bijgevulde koel- koudemiddelen (KG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oplosmiddelen (KG) 350 25 25 0 50 25 25 100 25 50 0 25 0

Benzine (L) 1312 0 0 0 264 0 14 643 205 71 0 0 115

Diesel (L) 222817 25669 48880 0 2658 22901 7357 3614 1381 102667 0 0 7690

bio-CNG (KG) 8686 884 0 0 0 0 1041 527 0 6234 0 0 0

Mengsmering (L) 3410 620 0 0 820 480 0 440 0 1050 0 0 0

Aspen benzine (L) 1095 0 0 0 0 0 1095 0 0 0 0 0 0

Diesel (L) 4709 3327 0 35 0 17 0 598 78 0 0 33 621

Benzine (L) 14121 8314 0 4720 0 37 0 290 9 565 0 167 19

bio-CNG (KG) 40776 30960 0 2145 0 1283 0 942 1589 3636 0 221 0

21780 6782

Vliegtuig (km) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bestelwagens diesel (L) 324895 2366 398 0 10509 3892 8091 2071 0 280542 831 0 16195

Bestelwagens  benzine (L) 16127 605 0 0 268 73 16 1124 0 14041 0 0 0

Bestelwagens bio-CNG (KG) 51087 28142 0 0 7022 6328 3315 5979 0 301 0 0 0

Vrachtwagens diesel (L) 793064 215020 0 181386 0 48234 54941 59254 27195 554 0 4042 202438

Vrachtwagens bio-CNG (KG) 254338 128653 0 48166 0 34775 0 0 4711 52 0 78 37903

3. Heemstede 

(Jack Mens)

4. Hillegom      

(Dave Spithoorn)

5. Lisse                 

(lau vd Voort)

6. Diemen       

(Barry Bokhorst)

7. N'hout H'kerk 

straatreiniging  

(Rene Bon)

1,5

8. Voorhout VAB 

(Rene Geerlof)

9. Hoofdorp 

(Meerwinkel) 

(Elisa Schouten)
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