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Voorwoord

Voor u ligt het rapport ‘’CO2-reductiebeleid Meerlanden Holding N.V.’’. Dit rapport is geschreven in
het kader van mijn afstuderen aan de opleiding ‘Climate & Management’ aan de Haagse
Hogeschool van november 2015 tot en met april 2016.
Dit rapport is geschreven in opdracht van mijn afstudeerbedrijf, Meerlanden Holding N.V. Het rapport
is in eerste instantie bedoeld om als bedrijfsportfolio te dienen voor het certificeren tegen de
CO2-prestatieladder niveau 3. Daarnaast is het rapport ook bruikbaar als advies m.b.t. het
implementeren van een CO2-reductiebeleid bij Meerlanden Holding N.V.
Voor de wijze waarop de projectopdracht is uitgevoerd verwijs ik naar Hoofdstuk 2: Methode en
werkwijze. De Hoofdstukken 3 tot en met 6 beschrijven de vier invalshoeken, inzicht, reductie,
transparantie, participatie waaruit het CO2-reductiebeleid is opgebouwd.
Tot slot gaat mijn dank uit naar Meerlanden Holding N.V. voor het beschikbaar stellen en begeleiden
van de opdracht, speciaal naar Maarten-Jasper Brandts, KAM-manager bij Meerlanden en
opdrachtgever van het project.
Tevens bedank ik mijn beide afstudeerbegeleiders Jan kenter en Suzanne van Dijk, van de opleiding
Climate en Management aan de Haagse hogeschool, voor de begeleiding en adviezen gedurende
het opstellen van desbetreffend rapport.
Verder wil ik mijn andere collega’s van Meerlanden Holding N.V. hartelijk bedanken voor de openheid
en de fijne samenwerking.
Ik wens u veel leesplezier toe.

Hartelijke groet,

Robbert Schaap
Rijsenhout, april 2016
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Samenvatting
Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er, voornamelijk
door menselijk handelen, steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Als sociaal- en
milieubewuste organisatie trekt Meerlanden Holding N.V. zich de huidige klimaatproblematiek aan en
wil zeker als het gaat om CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van
projecten een verbeteringsslag maken.
Meerlanden wil dit bewerkstelligen door zich te laten certificeren tegen de CO2-prestatieladder op
niveau 3. Op dit moment beschikt Meerlanden echter niet over het benodigde CO2-reductiebeleid
dat is vastgelegd in een bedrijfsportfolio om zich voor het einde van het 1e kwartaal van 2016 te
kunnen laten certificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.
In dit rapport is aan de hand van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder: A. inzicht, B.
reductie (van de uitstoot), C. transparantie en D. participatie een CO2-reductiebeleid opgebouwd.
Het Handboek CO2-prestatieladder 3.0 dat is gebaseerd op het GHC-protocol is hierbij als leidraad
gebruikt.
Inzicht
Het CO2-reductiebeleid is van toepassing op holding niveau met onderliggende werkmaatschappijen
die worden vormgegeven door de verschillende vestigingslocaties. De totale CO2-uitstoot van
Meerlanden Holding N.V. bedroeg in 2014: 6.736 ton waarvan 71% werd veroorzaakt door Scope 1
(directe emissies) en 28,9% door Scope 2 (indirecte emissies). De belangrijkste energiestromen die
bijdragen aan de totale CO2-uitstoot zijn vrachtwagens (2462 ton) en elektriciteit (1937 ton). Van de
totale CO2-uitstoot van Meerlanden houdt 83% verband met projecten en 17% met overhead.
Reductie
Meerlanden Holding N.V. heeft zich ten doel gesteld de CO2-emissie in 2019 t.o.v. het basisjaar 2014
met 701,6 ton, ofwel 10,5% te reduceren. Per jaar komt dit neer op een lineaire reductie van 2%. Om
deze doelstellingen te halen zijn via een Multi-criteria analyse CO2-reductiemaatregelen voor elk van
de 6 verschillende energiestromen tegen elkaar afgezet die Meerlanden de komende 5 jaar kan
uitvoeren.
Transparantie
Aangezien de doelstelling van het verbetertraject (CO2-reductiebeleid) in dit geval, het reduceren
van de CO2-uitstoot is dient de interne- als externe communicatie inzicht te geven in de prestaties en
ambities van Meerlanden omtrent CO2-reductie. Allereerst moet de noodzaak van CO2-reductie voor
iedereen duidelijk zijn (informeren). Naast informeren moet communicatie bijdragen aan een
positieve houding ten opzichte van CO2 reductie, die dan uiteindelijk moet resulteren in een
gedragsverandering bij voornamelijk de interne belanghebbenden.
Participatie
Verder streeft Meerlanden om zoveel mogelijk deel te nemen aan sector- en keten initiatieven die als
doel hebben de transitie naar de circulaire economie te stimuleren waarbij het sluiten van kringlopen
en het terugwinnen van materialen, grondstoffen en energie en daarmee samenhangende CO2reductie centraal staat. Naast participeren doet Meerlanden ook aan formeren van een
innovatieraad m.b.t. MVO en adviseert het gemeenten bij het beter recyclen van huishoudelijk afval
en terugdringen van CO2-uitstoot.
Bovendien zijn afvalverwerkingsbedrijven zoals Meerlanden niet alleen verantwoordelijk voor de
uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, maar dragen ook bij aan het voorkomen van CO2-uitstoot
doordat bepaalde afvalverwerkende activiteiten als bijproduct energie, brand- en grondstoffen
generen die hergebruikt kunnen worden. Dit worden ook wel vermeden emissies genoemd.
Meerlanden levert door geproduceerde energie, brandstoffen en materialen een behoorlijke bijdrage
aan vermeden emissies. Bovendien liggen er nog voldoende kansen voor Meerlanden m.b.t. optimale
benutting van de geproduceerde warmte en CO2.
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1.

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de achtergrond en aanleiding tot de uitvoering van de projectopdracht,
alsmede de probleem- en doelstelling van het onderzoek. In paragraaf 1.5 wordt de projectopdracht
uiteengezet aan de hand van bijbehorende projectfases en activiteiten. Vervolgens geeft paragraaf
1.6 de randvoorwaarden weer die geschetst zijn en sluit het hoofdstuk af met de structuurbeschrijving
waarin de structuur en opbouw van het rapport beschreven staan.
1.1 Achtergrond

Het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt doordat er, voornamelijk
door menselijk handelen, steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen.
Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens en natuur. Directe effecten als zeespiegelstijging
en extreme weerevents (lange droge- en natte periodes), kunnen leiden tot grote problemen als
voedselschaarste, drinkwatertekorten, overstromingen en afname van de biodiversiteit.
Wetenschappers denken echter dat de gevolgen waarschijnlijk nog beheerst kunnen worden als de
temperatuurstijging beperkt blijft tot 2 graden Celsius. Dat kan alleen als de wereldwijde CO2-uitstoot
rond 2050 met 40 procent is gedaald t.o.v. het jaar 1990 (Milieucentraal, z.d.).
Samen met verschillende partijen in binnen- en buitenland zoals het bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties, burgers en andere overheden werkt ook de Nederlandse overheid aan het terugdringen
van de CO2-uitstoot. In 2015 is een internationaal Klimaatakkoord gesloten met daarin de volgende
doelstellingen:




2020: 20% minder uitstoot van broeikasgas in Europa ten opzichte van 1990, 20% hernieuwbare
energie en 20% energiebesparing.
2030: minstens 40% minder uitstoot van broeikasgas ten opzichte van 1990 en 27%
hernieuwbare energie.
2050: 80-95% minder uitstoot van broeikasgas in 2050 ten opzichte van 1990
(Rijksoverheid, z.d.).

Het behalen van de doelstellingen gaat echter niet vanzelf, daar zijn forse inspanningen voor nodig
van niet alleen overheden maar ook bedrijven, organisaties en burgers.
1.2 Aanleiding

Als sociaal- en milieubewuste organisatie trekt Meerlanden Holding N.V. zich de huidige
klimaatproblematiek aan en wil zeker als het gaat om CO2-bewust handelen in de eigen
bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten een verbeteringsslag maken. Het gaat daarbij om
energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
Meerlanden wil dit bewerkstelligen door zich te laten certificeren tegen de CO2-prestatieladder op
niveau 3. De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem, ontwikkeld door KPMG in
opdracht ProRail in 2009, met als doel de CO2-uitstoot van bedrijven substantieel te verlagen.
De ladder kent vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Dit betekent dat hoe hoger het niveau waarop

een bedrijf gecertificeerd is, hoe volwassener het bedrijf met CO2-management omgaat. Per niveau
zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂-prestatie van de bedrijfsvoering en projecten.
Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken: inzicht, reductie (van de uitstoot), transparantie en
participatie.
De CO2-prestatieladder helpt bedrijven met het vormgeven van een CO2-reductiebeleid vanuit deze
vier invalshoeken waaronder het opstellen van een Carbon-footprint, CO2-reductieplan en
doelstellingen, communicatieplan en stimuleren van samenwerking met anderen in de keten.
Een andere beweegreden voor het behalen van het CO2-prestatieladder certificaat is dat veel
gemeentes en bedrijven de CO2-prestatieladder toepassen als selectiecriterium bij aanbestedingen.
Dit betekent dat er alleen ingeschreven kan worden op de betreffende aanbesteding als het bedrijf
over het CO2-prestatieladder certificaat niveau 3 of hoger beschikt.
(SKAO, 2015)
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De gemeente Haarlemmermeer, één van de aandeelhoudende gemeenten van Meerlanden
Holding N.V. hanteert deze methode zoals onlangs is gebleken. De gemeente Haarlemmermeer heeft
namelijk een nieuwe DVO (dienstverleningsopdracht) uitgeschreven waar Meerlanden op heeft
ingeschreven. In dit concept DVO is door Meerlanden toegezegd dat zij in het 1e kwartaal van 2016
niveau 3 en vervolgens in het 4e kwartaal van 2016 niveau 4 van de CO 2 prestatieladder willen
behalen.
1.3 Probleemstelling

Op dit moment beschikt Meerlanden niet over een CO2-reductiebeleid dat is vastgelegd in een
bedrijfsportfolio om zich voor het einde van het 1e kwartaal van 2016 te kunnen laten certificeren op
niveau 3 van de CO2-prestatieladder.
Dit vertaalt zich in de volgende hoofdvraag:
Welk CO2-reductiebeleid, bestaande uit een Carbon-footprint, CO2-reductieplan en doelstellingen,
communicatieplan en samenwerking m.b.t. CO2-reductie in de keten, dient Meerlanden te
ontwikkelen om zich op niveau 3 van de CO2-prestatieladder te laten certificeren?
1.4 Doelstelling

Gedreven vanuit primair het milieubewuste karakter van Meerlanden en secundair uit het vergroten
van de kans op opdrachten d.m.v. het fictieve gunningsvoordeel bij aanbestedingsprocessen wil
Meerlanden zich laten certificeren tegen de CO2-prestatieladder. Hiervoor dient een CO2reductiebeleid opgesteld en vastgelegd te worden in een bedrijfsportfolio.
Hoofddoelstelling:
Ontwikkel een CO2-reductiebeleid voor Meerlanden Holding N.V. met daarin de volgende
onderdelen: Carbon-footprint, CO2-reductieplan en doelstellingen, communicatieplan en
samenwerking m.b.t. CO2-reductie in de keten, zodat eind Q1-2016 niveau 3 van de CO2prestatieladder is behaald.
Dit betekent dat de volgende Subdoelstellingen moeten worden behaald:


Meerlanden beschikt over een inventarisatie en analyse van haar eigen CO2uitstoot (scope 1 & 2) welke volgens de ISO standaard is opgesteld.



Meerlanden beschikt over kwantitatieve doelstellingen en een verbeterplan met maatregelen
voor haar eigen (scope 1 & 2) CO2-uitstoot.



Meerlanden communiceert minimaal 2x intern en extern over haar CO2-reductiebeleid en
beschikt over een communicatieplan ter ondersteuning hiervan.



Meerlanden neemt actief deel aan tenminste één sector- en keteninitiatief op het gebied van
CO2-reductie.

1.5 Projectfases en activiteiten

In deze paragraaf wordt de projectopdracht verdeeld in een aantal projectfases. De projectfases zijn
gekoppeld aan de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder: A. inzicht, B. reductie (van de
uitstoot), C. transparantie en D. participatie waaruit het CO2-reductiebeleid is opgebouwd.
Per niveau op de ladder moet een bedrijf voldoen aan de eisen binnen de vier invalshoeken (A, B, C
en D) om het CO2-prestatieladder certificaat te halen en te behouden. Om aan deze eisen te
voldoen dienen er per projectfase een aantal projectactiviteiten uitgevoerd te worden. Een overzicht
van deze projectactiviteiten met bijbehorende inhoudseisen wordt hieronder toegelicht, alsmede de
paragraaf waar de projectactiviteit is uitgewerkt.
A. Inzichtfase
1.1 Vaststellen organisatorische grens:
Het vaststellen van de organisatorische grens wordt toegelicht in paragraaf 3.1: ‘’Organisatorische
grens’’. De volgende inhoudseisen zijn gesteld:
 Opstellen juridische structuur van Meerlanden.
9




Beschrijven welk deel van Meerlanden gecertificeerd wordt.
KvK-nummers van alle ondernemingen die vallen onder Meerlanden Holding N.V. en
gecertificeerd dienen te worden.

1.2 Inventariseren energiestromen en verbruikers:
De inventarisatie van de energiestromen en verbruikers van Meerlanden wordt toegelicht in
paragraaf 3.2: ‘’Overzicht energiestromen en energieverbruikers’’. De volgende inhoudseisen zijn
gesteld:
 Overzicht energiestromen van Meerlanden.
 Totale verbruik per energiestroom.
 Overzicht belangrijke energieverbruikers per energiestroom.
1.2 Uitvoeren energie-audit (intern):
Het verslag van de energie-audit wordt beschreven in paragraaf 3.3: ‘’Energie audit verslag’’. De
volgende inhoudseisen zijn gesteld:
 Beschrijving wie de energieaudit heeft uitgevoerd.
 Uiteenzetting van de bedrijfsvisie van Meerlanden.
 Bepalen referentie voor het toewijzen van de CO2-uitstoot aan overhead en projecten.
 Benoemen van verbeterstappen door het monitoren van het energieverbruik.
1.3 Opstellen CO2-footprint:
De CO2-footprint van Meerlanden wordt toegelicht in paragraaf 3.4: ‘’CO2-footprint’’. De volgende
inhoudseisen zijn gesteld:
 Beschrijving basisjaar dat dient voor de CO2-footprint en het bepalen van de CO2reductiedoelstellingen.
 Omrekenen energiestromen naar CO2-uitstoot, scope 1 & 2.
 Beschrijving rekenmethode en voorwaarden.
B. Reductiefase
2.1 Vaststellen doelstellingen CO2-reductie:
De vastgestelde doelstellingen die Meerlanden wil bereiken omtrent CO 2-reductie worden
beschreven in paragraaf 4.1:’’ Doelstellingen CO2-reductie’’. De volgende inhoudseisen zijn gesteld:
 Voor scope 1 & 2 een percentage of absoluut getal vaststellen gerelateerd aan het aantal
medewerkers en/of omzet en/of productiehoeveelheid.
 Beschrijving van hoe de doelstellingen betrekking hebben op projecten.
 Beschrijving van de doelstelling voor het gebruik van alternatieve brandstoffen.
2.2 Vaststellen CO2-reductie maatregelen:
De vastgestelde maatregelen die Meerlanden het best kan toepassen omtrent CO 2-reductie worden
beschreven in paragraaf 4.2: “Geadviseerde CO2-reductie maatregelen’’. De volgende inhoudseisen
zijn gesteld:
 Beschrijving van de geadviseerde maatregelen en een indicatie van de CO 2-reductie.
C. transparantiefase
3.1 en 3.2 en 3.3 Opstellen communicatieplan:
In het communicatieplan wordt zowel geïnventariseerd wie de interne en externe belanghebbenden
zijn die belang hebben bij de informatie over het CO2-reductie beleid als ook op welke manieren zij
het beste op de hoogte kunnen worden gehouden. Dit is beschreven in paragraaf 5.1
Communicatieplan. De volgende inhoudseisen zijn gesteld:
 Identificatie interne en externe stakeholders.
 Overzicht communicatiemiddelen.
 Inhoud van de communicatie-uitingen.
 Beschrijving op welke manier de vereiste documenten op de bedrijfswebsite worden
gepubliceerd.
D. participatiefase
4.1 Inventarisatie mogelijke initiatieven en deelname initiatief
De beschrijving van de sector- en keteninitiatieven t.b.v. CO2-reductie waarin Meerlanden
participeert is beschreven in paragraaf 6.1 Overzicht Sector- en /of Keteninitiatieven
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Beschrijving van de inventarisatie en het gekozen sector- en/of keteninitiatief t.b.v. CO2reductie.

1.6 Deelvragen

De projectactiviteiten kunnen vertaald worden naar een aantal deelvragen:
A. Inzichtfase:
1.1 Waar wordt de organisatorische grens van Meerlanden getrokken voor het certificeringsproces?
1.2 Wat en hoe groot zijn de verschillende energiestromen en verbruikers van Meerlanden?
1.3 Hoeveel bedraagt de CO2-emissie van Meerlanden in scope 1 & 2?
B. Reductiefase:
2.1 Wat zijn de doelstellingen die Meerlanden wil bereiken omtrent CO2-reductie?
2.2 Wat zijn de maatregelen die Meerlanden het beste kan toepassen om de gestelde doelstellingen
omtrent CO2-reductie te behalen?
C. Transparantiefase:
3.1 Wie zijn de interne en externe stakeholders waarmee Meerlanden moet communiceren over haar
CO2-reductie beleid?
3.2 Via welke communicatiemiddelen kan Meerlanden communiceren over haar CO 2-reductie
beleid?
3.3 Welke boodschap wil Meerlanden overbrengen aan de stakeholders met haar CO 2-reductie
beleid?
D. Participatiefase:
4.1 In welke sector- en/of keten initiatieven participeert Meerlanden?
1.7 Afbakening

In deze paragraaf wordt de projectopdracht afgebakend. Hier wordt bepaald wat wel en wat niet bij
de projectopdracht hoort. Vervolgens zijn er een aantal randvoorwaarden opgesteld.

1.7.1 Projectgrenzen


De termijn van het afstudeertraject loopt van maandag 16 november 2015 tot en met vrijdag
22 april 2016 (20 weken). Het eindresultaat dient 1 april ingeleverd te worden aan de
studiebegeleiders van de Haagse Hogeschool. In de laatste 3 weken, tussen 1 april en 22 april,
is er ruimte voor de examenzitting.



Het CO2-reductiebeleid is van toepassing op de bedrijfsvoering en in projecten. Echter het
daadwerkelijk implementeren van het opgestelde CO2-reductiebeleid in de bedrijfsvoering en
projecten behoort niet tot de projectopdracht.



De uiterste datum voor het behalen van het CO2-prestatieladder certificaat is het einde van
Q1 2016  ofwel 31 maart. De externe audit van de Certificerende Instelling DEKRA vond
plaats op 24 maart (fase 1) en 3 en 11 mei (fase 2). De certificering vindt plaats op niveau 3
van de CO2-prestatieladder, dit betekent dat er wordt gekeken naar de scope 1 & 2 emissies
van de gehele holding. Meerlanden Holding N.V. wordt gecertificeerd als middelgroot bedrijf.

1.7.2 Randvoorwaarden


Het eindrapport mag gepubliceerd worden door de Haagse Hogeschool op HBO Kennisnet
m.u.v. van bedrijfsgevoelige informatie en omzet gerelateerde gegevens.



Een negatief eindoordeel van de externe auditor (DEKRA) zal niet automatisch leiden tot een
negatief eindoordeel voor het afstudeertraject van school. De student dient dan wel een
verklaring af te leggen waarom de certificering niet is gehaald en moet ook aan kunnen
tonen dat Meerlanden op dit moment niet klaar is voor het certificeren van de CO2prestatieladder.
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1.8 Structuurbeschrijving

Dit rapport beschrijft het CO2-reductiebeleid bestaande uit een Carbon-footprint, CO2-reductieplan
en doelstellingen, communicatieplan en samenwerking m.b.t. CO2-reductie in de keten, van
Meerlanden Holding N.V.
Na de toelichting van de achtergrond, aanleiding, probleemstelling en de daarbij horende
doelstellingen van de projectopdracht in hoofdstuk 1 bevat hoofdstuk 2 de gehanteerde methode en
werkwijze .
De Hoofdstukken 3 tot en met 6 beschrijven het CO2-reductiebeleid van Meerlanden Holding N.V aan
de hand van de vier invalshoeken, inzicht, reductie, transparantie, participatie. Elke invalshoek vormt
een apart hoofdstuk en de bijbehorende projectactiviteiten zijn opgenomen in de paragrafen.
Hoofdstuk 7 bevat vervolgens de conclusies en een advies met aanbevelingen aan de
opdrachtgever. Aansluitend aan hoofdstuk 7 volgen de literatuurlijst en de bijlagen .
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2.

Methode en werkwijze

Om tot de beantwoording van de hoofd- en deelvragen te komen en aan de eisen vanuit de 4
invalshoeken te voldoen, zijn een aantal methoden toegepast. Deze methoden en werkwijze worden
in dit hoofdstuk per invalshoek en projectactiviteit toegelicht.
2.1 Handboek CO2-prestatieladder 3.0

Het Handboek CO2-prestatieladder 3.0 is als leidraad gebruikt voor het opstellen van het CO2reductiebeleid voor Meerlanden dat is vormgeven in dit rapport. Het rapport dient tegelijkertijd als
bedrijfsportfolio dat wordt voorgelegd aan de Certificerende Instelling (DEKRA) die beoordeelt of
Meerlanden aan de eisen van de CO2-presatieladder niveau 3 voldoet.
Het Handboek CO₂-prestatieladder 3.0 is het formele document dat het kader vormt voor de CO₂prestatieladder. In dit document staan alle eisen voor het opstellen, implementeren, behouden en
verbeteren van een CO2-managementsysteem waaraan een gecertificeerd bedrijf conform de CO2Prestatieladder moet voldoen.
Het Handboek CO₂-prestatieladder is normatief en bevat, met uitzondering van de gegeven
voorbeelden geen informatieve delen. Wel informatief zijn de ‘’Praktische Handleiding’’ en het
document ‘’Werkinstructies’’ die zijn ontwikkeld door SKAO. Via deze documenten krijgt een bedrijf op
een overzichtelijke en toegankelijke manier inzicht in de wijze waarop een CO2-reductiebeleid kan
worden vormgeven, namelijk via het uitvoeren van de projectactiviteiten voor elk van de vier
invalshoeken: inzicht, reductie (van de uitstoot), transparantie en participatie.
De methodiek van de CO2-prestatieladder is gebaseerd op het Capability Maturity Model (CMM).
Het CMM veronderstelt dat de uitvoering van projecten en de manier waarop processen binnen de
bedrijfsvoering worden gestuurd, in een bepaald niveau van volwassenheid verkeert. Het model
onderkent vijf niveaus van volwassenheid, de zogenaamde maturity levels (Gibcus, 2012). Zoals al
eerder beschreven is, zijn er per niveau eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂-prestatie
van de bedrijfsvoering en projecten van een bedrijf. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:
inzicht, reductie (van de uitstoot), transparantie en participatie.
2.1.1

GHG Protocol en ISO normen

Het Handboek CO2-prestatieladder versie 3.0 verwijst naar een aantal normen en standaarden. Dit
komt doordat de CO2-prestatieladder is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)
en de verschillende ISO normen voor het opstellen van een CO2-reductiebeleid.
Het ‘Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) Initiative’ werd in 1998 gelanceerd door de World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en de World Resources Institute (WRI) met de
dubbele doelstelling om een internationale standaard te ontwikkelen voor de verantwoording en de
verslaggeving van de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en om deze standaard zo breed
mogelijk te verspreiden (SKAO, 2015). In 2006 heeft de International Organization for Standardization
(ISO) de eisen richtlijnen uit het ‘Greenhouse Gas Protocol’ overgenomen als de basis voor haar ISO
14064-1 norm.
Het GHG Protocol bestaat uit meerdere modules. In het handboek CO2-presatieladder 3.0 wordt
verwezen naar een aantal modules van het GHG Protocol en verschillende ISO normen. De volgende
zijn van toepassing voor het opstellen van dit rapport:


A Corporate Accounting and Reporting Standard: ‘’The Corporate Standard provides
instruction on how a company should perform a GHG inventory; it covers scopes 1 and 2’’
(Greenhouse Gas Protocol, 2012)



NEN-EN-ISO 14064-1 Omschrijving: Broeikasgassen - Deel 1: Specificatie met richtlijnen voor
kwantificering en verslaglegging van broeikasgasemissies en -verwijdering op bedrijfsniveau
(SKAO, 2015) .

De internationale standaard ISO 14064-1 beschrijft de manier waarop een organisatie haar CO2
footprint kan inventariseren en rapporteren. De CO2 inventarisatie van Meerlanden is opgesteld
overeenkomstig de eisen uit ISO 14064-1: paragraaf 7.3. In bijlage A is een verwijzingstabel (cross
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reference table) opgenomen, die aangeeft in welke hoofdstukken van dit rapport de te rapporteren
aspecten van paragraaf 7.3.van de ISO 14064-1 norm staan.


NEN-EN-ISO 50001:2011 Omschrijving: Energiemanagementsystemen - Eisen met
gebruiksrichtlijnen (SKAO, 2015).

De internationale standaard ISO 50001 beschrijft de manier waarop organisaties een
energiemanagementsysteem kunnen inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren. Een
energiemanagementsysteem helpt de organisatie een systematische benadering te volgen voor
continue verbetering van de energieprestaties, met inbegrip van energie-efficiency, energiegebruik
en –verbruik (sccm, z.d.).
De implementatie van het volledige management systeem van ISO 50001 is niet een vereiste vanuit
de CO2-prestatieladder. Er wordt voor de ladderbeoordeling verwacht dat het bedrijf ten minste
voldoet aan de criteria van de paragrafen 4.4.3, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 uit ISO 50001 die zijn genoemd in
tabel 1 (SKAO, 2015)

Tabel 1 Criteria uit ISO 50001, (SKAO, 2015).
2.2 Inzicht

In deze paragraaf staat beschreven welke methodes zijn gebruikt om aan de eisen en bijbehorende
projectactiviteiten te voldoen van de Inzichtfase.
In de eerste stap wordt beschreven hoe de organisatorische grens van Meerlanden is vastgesteld
waarvan de CO2-footprint is berekend. In de tweede stap wordt toegelicht op welke manier de
energiestromen en verbruikers zijn geïnventariseerd. Vervolgens is de methodiek voor het opstellen
van de CO2-footprint uiteengezet.
1.1 Vaststellen organisatorische grens: open-interviews en deskresearch

Om de organisatorische grens vast te stellen is hoofdstuk, Hoofdstuk 3 ‘Setting organizational
boundaries’ van het GHG Protocol (A Corporate Accounting and Reporting Standard)gebruikt als
uitgangspunt. Dit hoofdstuk beschrijft drie verschillende benaderingen om de grenzen van de
organisatie (organizational boundary) te bepalen:
1. ‘Equity share’: Tot de organisatie behoren die systemen waar de organisatie economisch
belang in heeft.
2. ‘Operational control’: Tot de organisatie behoren die systemen waar de organisatie
operationele invloed op heeft.
3. ‘Financial control’: Tot de organisatie behoren die systemen waar de organisatie financiële
invloed op heeft.
Voor de bepaling van de organisatorische grenzen van Meerlanden wordt de ‘’Equity share’’
benadering gevolgd. Dit betekent dat Meerlanden de verantwoordelijkheid neemt voor factor % van
de CO2-uitstoot van alle bedrijfsonderdelen waar het factor % belang in heeft.
Om te bepalen uit welke werkmaatschappijen Meerlanden bestaat en hoeveel procent belang
Meerlanden hierin heeft, is een open-interview gehouden met de financieel directeur van
Meerlanden op 26 november 2015.
Echter het bepalen van de CO2-uitstoot per werkmaatschappij leidt tot teveel aannames. Dit komt
doordat sommige werkmaatschappijen zijn verdeeld over meerdere vestigingslocaties en verbruik
gerelateerde activiteiten van een vestigingslocatie niet worden toegewezen aan een bepaalde
werkmaatschappij. Een voorbeeld is het energieverbruik zoals elektriciteit en gas. De vestigingslocatie
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krijgt hiervoor een factuur met de verbruikgegevens, deze is echter niet gespecificeerd welk aandeel
aan welke werkmaatschappij moet worden toegewezen.
Er is daarom gekozen om niet van elke werkmaatschappij maar van elke vestigingslocatie een aparte
CO2-footprint te maken zodat onderling de uitstoot beter kan worden vergeleken(benchmarking) en
gemonitord. Om een beeld te vormen van de verschillende vestigingslocaties zijn open-interviews
gevoerd met verschillende locatie- en afdelingsmanagers en is het Jaarverslag De Meerlanden
Holding N.V over 2014 geraadpleegd.
1.2 Inventariseren energiestromen en verbruikers: open-interviews, desk research en vragenlijst
Door het handboek 3.0 van de CO2-prestatieladder te bestuderen is onderzocht welke
energiestromen moeten worden geïnventariseerd. Vervolgens is via telefonisch contact met alle
locatiemanagers doorgenomen welke energiestromen per vestigingslocatie aanwezig zijn. Op basis
hiervan is de lege Excel-matrix opgesteld, zie bijlage C ‘’Inventarisatie energiestromen- en verbruik
matrix 2014’’
Om te inventariseren hoeveel het energieverbruik per energiestroom bedraagt op elke
vestigingslocatie is getracht via de vragenlijst uit bijlage B deze gegevens te achterhalen. De
vragenlijst is middels een mail naar alle locatiemanagers uit bijlage P gestuurd. De respons was echter
mager te noemen doordat alleen de locatiemanager van Heemstede de vragenlijst gedeeltelijk
heeft ingevuld.
Bij het achterhalen van gegevens over het energieverbruik bleek dat verbruik gegevens zoals
facturen en/of meterstanden bij geen van de locatiemanagers beschikbaar waren omdat zij het niet
als hun verantwoordelijkheid zien te weten wie de energieleverancier is en hoeveel energie er elk jaar
wordt afgenomen voor de betreffende vestigingslocatie. Vervolgens werd keer op keer
doorverwezen naar de financiële administratie.
 Ingekochte elektriciteit & brandstof voor verwarming
Na contact opgenomen te hebben met de netbeheerder, om vast te stellen wie de
energieleverancier is voor zowel gas en elektriciteit, kon gericht gezocht worden in het SAP-systeem
van de financiële administratie naar de verbruik gegevens zoals facturen.
Ontbrekende facturen zijn bij de energieleveranciers telefonisch opnieuw aangevraagd.
Voor 4 vestigingslocaties; Aalsmeer, Hillegom, Lisse en Diemen is contact opgenomen met de afdeling
gebouwbeheer van de desbetreffende gemeente omdat deze locaties gehuurd worden en het
energiecontract in beheer van de gemeente is.
Wanneer de ruwe energieverbruik gegevens zijn achterhaald, worden deze geanalyseerd en
verrekend. Niet van alle verbruik gegevens is namelijk een volledige jaaropgave beschikbaar.
Wanneer de periode van de factuur geen jaar beslaat is er geëxtrapoleerd naar een periode van 12
maanden, door de volgende formule: het verbruik van de factuur /(aantal maanden van factuur /12
maanden).
Per vestigingslocatie is in Excel een overzicht tabel opgesteld van het energieverbruik in 2014 (gas en
elektriciteit), zie bijlage D ‘’Overzicht elektriciteit- en gasverbruik per vestigingslocatie’’. De gegevens
uit in dit document zijn weer als input gebruikt in bijlage C ‘’Inventarisatie energiestromen- en verbruik
matrix 2014’’.
Bijlage E bevat een flowchart schema van bovenstaande stappen die zijn gevolgd om de
energiestromen- en verbruiken van elektriciteit en gas te inventariseren.
 Brandstof voor wagenpark (mobiele werktuigen, zakelijk verkeer en goederenvervoer)
Het brandstofverbruik van het wagenpark wordt a.d.h.v. tankpassen geregistreerd in het SAP-systeem.
Elke medewerker heeft zijn eigen tankpas. Wanneer er getankt wordt, voert de medewerker het
wagennummer in. Uit het SAP-systeem heeft een business controller van Meerlanden een
brandstofmutatielijst over 2014 gefilterd met de naam werkversie brandstofmutaties 2014. Via de
wagenparkbeheerder is een wagenparklijst verkregen met de naam ‘’volledig wagenpark’’
Om de brandstof verbruiken van het wagenpark uit te rekenen per vestigingslocatie zijn beide Excelbestanden gebruikt en aangepast volgens de volgende 3 stappen:
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Stap 1: Brandstofmutaties sorteren per brandstofsoort
Stap 2: Wagenpark verdelen over vestigingslocaties
Stap 3: Brandstofmutaties koppelen aan vestigingslocatie
Voor een uitvoerige beschrijving aan de hand van bovenstaande stappen kan Bijlage F ‘’toelichting
inventariseren brandstofgegevens 2014’’ worden geraadpleegd.
 Brandstof Klein materieel
Het gaat hierbij voornamelijk om bulk-leveringen van mengsmering en/of Aspen-benzine voor kleine
werktuigen. Verbruik wordt bepaald a.d.h.v. de facturen van de leveranciers over een periode van
januari t/m december; er wordt geen rekening gehouden met eventuele voorraad, wat betekent dat
per jaar het aantal liters verbruik gelijk gesteld wordt met het totaal van de betreffende facturen over
het referentiejaar. Gegevens zijn telefonisch en via de mail opgevraagd bij de leveranciers: Meij de
Bie B.V en Kraakman Perfors B.V
 Gedeclareerd Privé-auto’s (in km’s)
Dit zijn de gedeclareerde kilometers gereden met privéauto’s voor zakelijk gebruik; de registratie vindt
plaats door de bestuurder, de controle van de gereden kilometers vindt plaats door de financiële
administratie. Via de financiële administratie is een Excel-bestand; ‘’werkversie gedeclareerde km
privéauto’s 2014’’ met een overzicht van de gedeclareerde bedragen voor het tanken van
privéauto’s die in 2014 zijn ingediend door de werknemers van Meerlanden. In bijlage G is beschreven
welke aanpassingen zijn gemaakt in het bronbestand ‘’werkversie gedeclareerde km privéauto’s
2014’’ om het aantal gedeclareerd kilometers met privéauto’s in 2014 per vestigingslocatie te kunnen
berekenen.
 Vliegtuig(in km’s)
De kilometers zijn bepaald a.d.h.v. de factuur – en/of vliegtickets, die zijn opgevraagd bij de
financiële administratie.
Naast bovenstaande energie- en brandstofstromen zijn ook de hoeveelheden koel- en
koudemiddelen en oplosmiddelen per vestigingslocatie in kaart gebracht. Vanuit de CO2prestatieladder is het echter niet verplicht deze bronstromen van CO2-emissies mee te nemen maar
als milieubewuste organisatie streeft Meerlanden naar een zo compleet mogelijke CO2-footprint.
 Bijgevulde koel- en koudemiddelen
Het verbruik wordt bepaald a.d.h.v. de jaarlijkse registratie in het onderhoudsrapport door de
servicemonteur van Coolsupport.
 Oplosmiddelen
De hoeveelheid is bepaald door tijdens een vestigingsbezoek een inschatting te maken van de
aanwezige producten per vestigingslocatie. De aanwezige hoeveelheid is ook gelijk als referentie
genomen voor het verbruik aangezien dit onmogelijk terug te rekenen is. Bovendien heeft de uitstoot
van oplosmiddelen een zeer klein aandeel in de totale CO2-footprint van Meerlanden Holding N.V.
Als laatste is tijdens deze projectactiviteit per vestigingslocatie ook deskresearch gedaan naar
algemene gegevens als bruto vloeroppervlak, gebouwinhoud, aantal medewerkers en omzet. Deze
gegevens worden gebruikt om de energiestromen en dus uiteindelijk de CO2-footprint en de CO2reductiedoelstellingen te koppelen
 Bruto Vloeroppervlak
Bepaald a.d.h.v. de formule: lengte X breedte van een gebouw.
 Gebouwinhoud
Bepaald a.d.h.v. de formule: Bruto vloeroppervlak X hoogte van een gebouw
De afmetingen van gebouwen zijn bepaald a.d.h.v. bouwtekeningen die zijn opgevraagd bij de
facilitaire dienst. Het probleem was echter dat de tekeningen van een aantal vestigingslocatie niet in
het archief van Meerlanden aanwezig bleken te zijn. Als methode is het pand in dat geval
opgemeten door simpel uitstappen van de lengte en breedte van een gebouw. Voor de hoogte van
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verschillende panden zijn vaste aannames gedaan, zie ‘’bijlage I Overzicht afmetingen
vestigingslocaties’’.
In bijlage I zijn situatieschetsen gemaakt per vestigingslocatie met bijbehorend vloeroppervlak en
gebouwinhoud van de verschillende gebouwen. Er is onderscheid gemaakt tussen verwarmde (zie
oranje gekleurd) en onverwarmde (blauwe en grijze gebouwen). Op deze manier kunnen de
vestigingslocaties beter met elkaar vergeleken worden omdat ruimtes waar geen of nauwelijks
energie wordt gebruikt niet zijn meegenomen in de relatieve energiestromen per vestigingslocatie.
 Aantal medewerkers:
Dit zijn alle interne medewerkers, exclusief ingehuurde medewerkers. Via de financiële administratie is
een Excel-bestand; ‘’werkversie totaal medewerkers 2014 FTE’’ met een overzicht van alle interne
medewerkers verkregen. In bijlage H is beschreven welke aanpassingen zijn gemaakt in het
bronbestand ‘’werkversie totaal medewerkers 2014 FTE’’ om het aantal interne medewerkers per
vestigingslocatie te kunnen berekenen.
 Omzet (euro’s):
De omzet is opgevraagd bij de afdeling Business control.
1.3 Uitvoeren energie-audit (intern): Deskresearch en open-interviews
Er is eerst deskresearch verricht om te bepalen wat een interne-audit inhoudt en hoe dit precies in zijn
werk gaat. Om vast te stellen wie de interne audit uitvoert is overleg gepleegd met de opdrachtgever
Maarten-Jasper Brandts, KAM-manager Meerlanden.
1.4 Opstellen CO2-footprint: Intern overleg, desk research

De rapportage over de CO2-footprint is opgesteld conform ISO 14064-1. Als eerste is de
operationele grens afgebakend door de scope-indeling van de CO2-prestatieladder uit het
handboek 3.0 te bestuderen. 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 CO₂prestatieladder, is het gebruik van CO₂-emissiefactoren. Via CO2-emissiefactoren kan omrekening
van energieverbruik naar de hoeveelheid CO₂-uitstoot plaatsvinden volgens de formule:
CO2 uitstoot = (energieverbruik) x (conversiefactor)
Voor de CO2-footprint van 2014 zijn de CO2-emissiefactoren van 2014 gebruikt. In bijlage J is meer
informatie over CO2-emissiefactoren te vinden.
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 voortkomen uit
projectactiviteit 1.2 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. Op deze wijze wordt automatisch de CO2footprint berekend. Via de milieubarometer kan een analyse plaatsvinden van de Carbon-footprint
van Meerlanden. Op een inzichtelijke manier weer wordt weergegeven welke energiestromen, zoals
elektriciteit, gas, emissies(koel- en koudemiddelen) en brandstof voor mobiele werktuigen, zakelijk
verkeer en goederen vervoer, het meest bijdragen aan de totale CO2-footprint van Meerlanden.
Verder kunnen met behulp van de grafieken prioriteiten worden gesteld bij het opstellen van
milieumaatregelen en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een ander voordeel van de
Milieubarometer is dat het de communicatie over de milieuprestatie verduidelijkt, zowel intern met
medewerkers als extern naar stakeholders toe.
2.3 Reductie

In deze paragraaf staat beschreven welke methodes zijn gebruikt om aan de eisen en bijbehorende
projectactiviteiten te voldoen van de reductiefase.
In de eerste stap wordt beschreven hoe de doelstellingen voor CO2-reductie zijn vastgesteld.
Vervolgens wordt toegelicht welke methodiek is gebruikt voor het vaststellen van de CO2-reductie
maatregelen.
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2.1 Vaststellen doelstellingen CO2-reductie: Open-interviews, desk research
Voor het vaststellen van de CO2-reductie doelstellingen heeft directieoverleg plaats gevonden.
Samen met de directie zijn doelstelling over een periode van 5 jaar vastgesteld.
2.2 Vaststellen CO2-reductie maatregelen: Open-interviews, desk research, MCA-analyse
Om de diverse CO2-reductie maatregelen die zijn geïnventariseerd met elkaar te vergelijken is in dit
rapport een multicriteria-analyse toegepast. Bij een multicriteria-analyse, hierna MCA genoemd,
worden de effecten van een maatregel systematisch beoordeeld via een aantal criteria. Deze criteria
worden bijvoorbeeld onderscheiden in clusters zoals financiële- en milieu aspecten. Vervolgens dient
het belang van de verschillende criteria bepaald te worden (weging). De gewichten kunnen zowel
kwantitatief als kwalitatief worden uitgedrukt. Door het gebruik van gewichten en scores is het
mogelijk tot een bepaalde rangschikking van CO2-reductie maatregelen te komen (CROW, 2012). De
MCA is hierdoor geschikt als methode voor het bepalen van de geadviseerde CO2-reductie
maatregelen aan Meerlanden.
2.4 Transparantie

In paragraaf 2.4 volgt een toelichting over de methodes die zijn gebruikt om de projectactiviteit uit de
transparantiefase; het communicatieplan te ontwikkelen.
3.1 en 3.2 en 3.3 Opstellen communicatieplan: deskresearch en stakeholders-analyse en openinterview
Als eerste is deskresearch gedaan naar verschillende communicatieplannen van vergelijkbare
bedrijven die al gecertificeerd zijn voor de CO2-prestatieladder. Op deze wijze is een beeld gevormd
hoe een communicatieplan is opgebouwd en op welke manier deze bedrijven communiceren
omtrent hun CO2-reductiebeleid.
Vervolgens is een stakeholdersanalyse opgesteld om inzicht te krijgen met welke actoren, zoals
personen, instanties, organisaties, en groepen, Meerlanden te maken heeft en wat hun mate van
belang en invloed is omtrent het opgestelde CO2-reductiebeleid. Aan de hand van resultaten van de
stakeholdersanalyse kan worden vastgesteld met welke boodschap en welke
communicatiemiddelen deze actoren geïnformeerd, betrokken of benaderd dienen te worden.
Deze stap is daarom essentieel voor het maken van een goed communicatieplan. Voor het opstellen
van een stakeholdersanalyse zijn 3 stappen gevolgd.
 Een lijst met alle stakeholders is opgesteld.
 Een krachtenveldmatrix is opgesteld. De stakeholders zijn in de krachtenveldmatrix geplaatst
door te bepalen hoeveel invloed ze op het CO2-reductiebeleid hebben, en hoeveel er voor
deze stakeholder op het spel staat (het belang).
 De stakeholders zijn beschreven. De kenmerken van de stakeholders zijn geïdentificeerd door
te kijken naar wat zijn belang is en hoe dat zich verhoudt tot het CO2-reductiebeleid. Ook de
relatie met stakeholders is toegelicht.
Voor het opstellen van het communicatieplan is verder een open-interview gehouden met de
afdeling communicatie. Door dit interview is inzicht verworven over welke communicatiemiddelen
Meerlanden beschikt en alsmede de frequentie en het bereik van deze middelen.
2.5 Participatie

In paragraaf 2.5 is beschreven welke methodes zijn gebruikt om de projectactiviteit van de
participatiefase: het inventariseren in welke keteninitiatieven m.b.t. CO2-reductie Meerlanden
participeert, te voltooien.
4.1 Inventarisatie mogelijke initiatieven en deelname initiatief: deskresearch, open-interview
Als eerste is deskresearch gedaan door de bedrijfswebsite en het jaarverslag van Meerlanden 2014 te
raadplegen om erachter te komen in welke keteninitiatieven m.b.t. CO2-reductie en duurzaamheid
Meerlanden participeert.
Om de actieve bijdrage van Meerlanden aan het keteninitiatief en de toegevoegde waarde voor
Meerlanden m.b.t. CO2-reductie duidelijk te maken is met het advies-kenniscentrum van Meerlanden
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een open-interview gehouden over de ‘afvalscheidingsadviestool’ en de ‘ECO-test’ die met
ketenpartners is ontwikkeld.
2.6 Vermeden emissies

In hoofdstuk 7 volgt een toelichting over vermeden emissies. Tijdens het opstellen van de CO2footprint in de reductiefase bleek de vestiging 1.A Rijsenhout compostering een afwijkende locatie te
zijn m.b.t. het bepalen van de CO2-uitstoot. Dit is te wijten aan de vermeden emissies die ontstaan bij
de bedrijfsactiviteiten van deze vestigingslocatie. Bovendien zijn er door SKAO in het handboek van
CO2-prestatieladder nog geen eisen en richtlijnen vastgesteld voor het rapporteren van vermeden
CO2-emissies.
Mede ook als opstap naar de certificering van de CO2-prestatieladder op niveau 4 in Q4 2016 is
geprobeerd om naast de directe- en indirecte emissies die in paragraaf 4.3 zijn berekend, de
vermeden emissies van de vestigingslocatie 1.A Rijsenhout Compostering in kaart te brengen. Dit is
gedaan met behulp van het EpE-protocol (voluit: Het Protocol for the quantification of greenhouse
gas emissions from waste management activities 5.0.) Verder is ook gebruik gemaakt van de kennis
van diverse adviseurs van Meerlanden door via telefonische gesprekken te sparren over hoe om te
gaan met het invoeren van de vermeden emissies in het programma de Milieubarometer.
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3.

Inzicht

Voor het opstellen van een CO2-reductiebeleid is eerst inzicht nodig in de organisatorische grens van
Meerlanden. Vervolgens worden de energiestromen en energieverbruiken van elke vestigingslocatie
toegelicht. In paragraaf 3 staan de uitkomsten van de energie-audit centraal en in paragraaf 4
worden de resultaten van de opgestelde CO2-fooprint toegelicht.
3.1 Organisatorische grens

Met onderstaande werkmaatschappijen uit tabel 2 ‘’Overzicht werkmaatschappijen en KvKnummer’’, 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% (Jansen, 2015). Dit betekent dat Meerlanden
de verantwoordelijkheid neemt voor 100% van de CO2-uitstoot van alle werkmaatschappijen.
Werkmaatschappij
Meerlanden Holding N.V.
De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging B.V.
De Meerlanden Infrabeheer B.V.
De Meerlanden Compostering B.V.
De Meerlanden Bedrijfsafval B.V
De Meerlanden Flex B.V
JJM Heemskerk B.V.
Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V.

KvK-nummer
34098938 Amsterdam
34098948 Amsterdam
34319706 Amsterdam
34098937 Amsterdam
34098946 Amsterdam
34103923 Amsterdam
28056547 Amsterdam
34135496 Amsterdam

Tabel 2 Overzicht werkmaatschappijen en KvK-nummer (Jansen, 2015)

Figuur 1 Organogram juridische structuur Meerlanden Holding N.V.

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, tekstschrijvers.nl, 2014).
Meerlanden werkt vanuit verschillende vestigingslocaties die zijn gesitueerd in de aandeelhoudende
gemeenten. Het organogram; ‘’Overzicht verschillende diensten (bedrijfsacitiveiten) per
vestigingslocatie’’, in bijlage K 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 K. 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.
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3.2 Overzicht energiestromen en energieverbruikers

De overzicht matrix in bijlage L geeft een weergave van de energiestromen en bijbehorende
energieverbruiken per vestigingslocatie. De volgende energiestromen verdeelt over 6 verschillende
thema’s zijn gedefinieerd:
2. Elektriciteit:
 Ingekochte elektriciteit in kWh (met gedefinieerd nachtverbruik en groene stroom)
 Zelf opgewekte elektriciteit in kWh
 Elektriciteitsverbruik projecten in kWh
 Elektriciteit uit dieselgeneratoren in liters diesel
3. Brandstof voor verwarming:
 Ingekocht aardgas in m3
 Gas diesel verbruik projecten in m3/L
 Verbruik Houtmot/pellets in GJ
 Zelf opgewekte warmte in kWh
4. Emissies:
 Koel- en koudemiddelen in KG
 Oplosmiddelen in KG
5. Mobiele werktuigen
 Grote werktuigen benzine (L)
 Grote werktuigen diesel (L)
 Grote werktuigen Bio-CNG (KG)
 Kleine werktuigen Mengsmering (L)
 Kleine werktuigen Aspen benzine (L)
(Grote werktuigen: schuifboten, kranen, shovels, graafmachines, heftruck, etc.)
(Kleine werktuigen: kettingzagen, bladblazers, grasmaaiers etc.)
6. Zakelijk verkeer
 Personenauto’s diesel (L)
 Personenauto’s benzine (L)
 Personenauto’s Bio-CNG (KG)
 Gedeclareerde Privéauto’s (km)
 Vliegtuig (km)
7. Goederen vervoer
 Bestelwagens diesel (L)
 Bestelwagens benzine (L)
 Bestelwagens bio-CNG (KG)
 Vrachtwagens diesel (L)
 Vrachtwagens bio-CNG (KG)
Alle energie en brandstof verbruik gegevens per vestigingslocatie van het jaar 2014, zijn ingevoerd in
de overzicht matrix. Zie Bijlage L ‘’Ingevulde Inventarisatie energiestromen- en verbruik matrix 2014’’.
Per thema en bijbehorende energiestroom(verticaal) is voor elke vestigingslocatie (horizontaal) het
verbruik weergegeven. De kolom ‘’Totale Holding” vormt het totale verbruik, dus alle
vestigingslocaties bij elkaar opgeteld. Er is aan het einde van de matrix een extra kolom
weergegeven genaamd ‘’overig’’. Hierin vallen alle energie/brandstof verbruiken die niet konden
worden toegewezen aan een bepaalde vestiging.

3.2.1 Onzekerheden
De energieverbruikscijfers over 2014 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.
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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.
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
(Hogerwerf, 2016). 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.
3.3 Energie audit verslag

In bijlage M ‘’Auditrapportage Energie-audit’’ is het verslag te lezen van de interne-audit gehouden
op 10 maart 2016 door Maarten-Japser Brandts, KAM-manager Meerlanden Holding N.V.
Doelstelling van de audit was te controleren of de lijst met energieverbruik gegevens compleet was
en of alle energiestromen in kaart waren gebracht, om te kunnen certificeren voor de CO2prestatieladder niveau 3.
3.4 CO2-footprint

Paragraaf 3.4 geeft een weergave en analyse van de CO2-footprint van het referentiejaar 2014
nadat eerst de verschillende scopes zijn toegelicht. Deze CO2-footprint is opgesteld op basis van de
eisen van ISO 14064-1 met behulp van het programma de Milieubarometer en de CO2emissiefactoren 2014 van co2emissiefactoren.nl

3.4.1 Scopes
Volgens het handboek 3.0 van de CO2-prestatieladder dient een bedrijf op niveau 3 de CO2-uitstoot
van scope 1 & 2 emissies in kaart te hebben gebracht. Vanaf niveau 4 dient een bedrijf ook over zijn
scope 3 emissies te gaan rapporteren. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende scopes:
Scope 1 emissies (directe emissies)
Scope 1 emissies zijn emissies uitgestoten door de eigen organisatie, ontstaan door verbruik van
brandstoffen voor verwarming en het wagenpark. Ook emissies van koude- en oplosmiddelen
behoren tot scope 1.
Scope 2 emissies (indirecte emissies)
Scope 2 emissies, zijn emissies die ontstaan ten gevolge van het gebruik van elektriciteit. Bij de
omzetting van elektrische energie in ‘bruikbare’ energie komt weliswaar geen CO2 emissie vrij. Er vindt
namelijk geen verbrandingsproces plaats, maar bij de productie van elektriciteit in de
elektriciteitscentrale gebeurt dat wel. Door het inkopen van elektriciteit is het bedrijf dus indirect
verantwoordelijk voor deze CO2-uitstoot. Ook de emissie van ingekochte warmte en koeling wordt tot
scope 2 gerekend. In tegenstelling tot het GHC-protocol worden in de CO2-prestatieladder zakelijke
kilometers met privéauto en zakelijke vliegtuigkilometers tot scope 2 gerekend i.p.v. scope 3 (SKAO,
2015).
Scope 3 emissies (overige indirecte emissies)
Scope 3 emissies zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten van het bedrijf (de
organisatie) maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd
worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn de CO2 emissie die ontstaat door productie van materialen
die het bedrijf inkoopt, door woon-werkverkeer van medewerkers, door verwerking van de door het
bedrijf geproduceerd afval, etc. De organisatie heeft geen directe invloed op deze emissies
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Op dit moment rapporteert Meerlanden scope 3 nog niet (SKAO, 2015).

3.4.2 CO2-footprint Meerlanden Holding N.V. 2014
De totale CO2-uitstoot van Meerlanden Holding N.V. bedroeg in 2014: 6.736 ton CO2. ‘’Figuur 3 CO2footprint Meerlanden Holding N.V. 2014’’ geeft een overzicht van de energiestromen en het verbruik,
de CO2-emissiefactoren en de berekende de CO2-uitstoot in 2014. De emissies zijn onderverdeeld
naar scope 1 & 2.
Totaalverhouding scope 1 & 2 voor 2014:
 Scope 1 (directe emissies): 4.789 ton CO2, ofwel 71,1% van het totaal.
 Scope 2 (indirecte emissies): 1.947 ton CO2 ofwel 28,9% van het totaal.
CO2-footprint 2014 Meerlanden Holding N.V.
Thema

CO2-emissiefactor

CO2 scope 1
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.)
Aardgas voor verwarming
Waarvan biogas (co-vergisting)
Oplosmiddelen
Benzine
Schone benzine
Mengsmering
Diesel
Personenwagen (in liters) benzine
Personenwagen (in liters) diesel
Personenwagen (in kg) bio-CNG
Bestelwagen (in liters) benzine
Bestelwagen (in liters) diesel
Bestelwagen (in kg) bio-CNG
Vrachtwagen (in liters) diesel
Vrachtwagen bio-CNG (in kg)

Elektriciteit
Brandstof & warmte
Brandstof & warmte
Emissies
Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen
Zakelijk verkeer
Zakelijk verkeer
Zakelijk verkeer
Goederenvervoer
Goederenvervoer
Goederenvervoer
Goederenvervoer
Goederenvervoer

CO2 scope 2
Ingekochte elektriciteit
Warmte (o.a. Stadsverwarming)
Gedeclareerde km personenwagen

Elektriciteit
3.682.304 kWh
Brandstof & warmte 0
GJ
Zakelijk verkeer
48.355
km

50
171.065
31.428
350
2.040
915
3770
176.867
15.598
2.212
39.263
13.968
323.182
42.228
785.309
259.519

liter diesel
m3
m3
kg
liter
liter
liter
liter
liter
liter
kg
liter
liter
kg
liter
kg

CO2-uitstoot

3,13
kg CO2 / liter diesel
1,83
kg CO2 / m3
-0,565 kg CO2 / m3
8
kg CO2 / kg
2,78
kg CO2 / liter
2,78
kg CO2 / liter
2,94
kg CO2 / liter
3,14
kg CO2 / liter
2,78
kg CO2 / liter
3,14
kg CO2 / liter
1,04
kg CO2 / kg
2,78
kg CO2 / liter
3,14
kg CO2 / liter
1,04
kg CO2 / kg
3,14
kg CO2 / liter
1,04
kg CO2 / kg
Subtotaal

0,157
312
-17,8
2,8
5,67
2,54
11,1
554
43,4
6,93
40,8
38,8
1.013
43,9
2.462
270
4.789

ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2

0,526 kg CO2 / kWh
20
kg CO2 / GJ
0,21
kg CO2 / km
Subtotaal

1.937
0
10,2
1.947

ton CO2
ton CO2
ton CO2
ton CO2

Totaal
Compensatie
Netto CO2-uitstoot

6.736 ton CO2
0
ton CO2
6.736 ton CO2

Totaal

1

Figuur 2 CO2-footprint Meerlanden Holding N.V.
2014

In het cirkeldiagram van figuur 3 is de
bijdrage van de thema’s in de totale
CO2-emissie procentueel
weergegeven. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat de CO2uitstoot vooral veroorzaakt wordt door
het thema goederenvervoer, 56,8%
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)
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Figuur 3 Verdeling CO2-footprint Meerlanden Holding N.V. over de thema’s in %

Belangrijkste energiestromen in de CO2-uitstoot
In scope 1 zijn de belangrijkste energiestromen die bijdragen aan de totale CO2-uitstoot:
 Mobiele werktuigen (diesel): 554 ton CO2(8,2% van de totale CO2-footprint)
 Bestelwagen (diesel): 1.013 ton CO2 (15,1% van de totale CO2-footprint).
 Vrachtwagens (diesel): 2.462 ton CO2 (36,6% van de totale CO2-footprint)
In scope 2 is de belangrijkste energiestroom die bijdraagt aan de totale CO2-footprint:
 Ingekochte elektriciteit: 1.937 ton (28,8% 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): 1.150 ton (17% van de totale CO2-uitstoot)
 1.A Rijsenhout (compostering): 1.175 ton (17% van de totale CO2-uitstoot)
 Noordwijkerhout (Heemskerk): 1.181 ton (18% van de totale CO2-uitstoot)
Figuur 4 CO2-uitstoot per vestigingslocatie:

Vestigingslocatie
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)
Meerlanden Holding NV
Meerlanden Holding NV

Jaar
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014 Overig
2014 Totale Holding

CO2-uitstoot
1.150
1.175
637
211
332
268
272
98,1
1.181
285
38,7
1.089
6.736

Figuur 5 CO2-uitstoot per vestigingslocatie in %:
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Verdeling CO2-uitstoot naar vestigingslocatie in %
16%

4% 1%

17%
17%

18%
4%

4%

5%

3%

9%

2%
1. Rijsenhout (Hoofdkantoor) 2014

1.A Rijsenhout (Compostering) 2014

1.B Rijsenhout (Administratie + BAU) 2014

2. Aalsmeer 2014

3. Heemstede 2014

4. Hillegom 2014

5. Lisse 2014

6. Diemen 2014

7. Noordwijkerhout (Heemskerk) 2014

8. Voorhout (VAB) 2014

9. Hoofddorp (Meerwinkel) 2014

Meerlanden Holding NV 2014 Overig

Specificatie naar projecten
Van de totale CO2-uitstoot van Meerlanden houdt 83% verband met projecten en 17% met
overhead. De toerekening van emissies aan overhead en projecten is gebaseerd op het logisch
toewijzen van de CO2-uitstoot: aardgas en elektriciteit horen bij de overhead aangezien deze
plaatsvinden op de vestigingslocaties en behoren tot de vaste lasten.
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 paragraaf 3.1 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 1.903.720 kWh van de
3.628.304 kWh totaal, wat neerkomt op 52,5%. De uitstoot staat gelijk aan 1017 CO2 (52,5% van 1937
ton CO2).
Het aardgasverbruik van de vestigingslocatie 1.A Rijsenhout Compostering is 31.428m3 van de
171.065m3 totaal wat neerkomt op 18,4%. De uitstoot staat gelijk aan 54 ton CO2 (18,4% van 294 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.
De CO2-uitstoot ten gevolge van het elektriciteitsverbruik van de weekmarkten en perscontainers is
toegerekend aan projecten. Dit bedraagt 86.425 kWh van de 3.682.304 kWh totaal wat neerkomt op
2,3%. De uitstoot staat gelijk aan 45 ton CO2 (2,3% van 1937 ton CO2).
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Specificatie van CO2-emissies naar projecten
Jaar: 2014 (= referentiejaar)
Totaal: 6736 ton CO2
CO2 scope 1
Aardgas voor verwarming (m3) overhead
Aardgas voor verwarming (m3) project (1.A Compost)
Oplosmiddelen
Mobiele werktuigen (in liters) Benzine
Mobiele werktuigen (in liters) schone benzine
Mobiele werktuigen (in liters) Mengsmering
Mobiele werktuigen (in liters) Diesel
Personenwagen (in liters) benzine
Personenwagen (in liters) diesel
Personenwagen bio-CNG
Bestelwagen benzine
Bestelwagen (in liters) diesel
Bestelwagen bio-CNG
Vrachtwagen (in liters) diesel
Vrachtwagen Bio-CNG
CO2 scope 2
Ingekochte elektriciteit (kWh) overhead
Elektriciteit voor Projecten (Weekmarkten+Perscontainers+1.A Compost)
Gedeclareerde km Personenwagen

Overhead
17%

Totaal

projecten
83%

240,0
54
2,8
5,7
2,5
11,1
554,0
43,4
6,93
40,8
38,3
1013
43,9
2462
270
920
1017
10,2
1160

5576

6736 ton CO2

Figuur 6 Specificatie van emissies naar overhead en projecten

De CO2-emissie van dieselgeneratoren zijn niet meegenomen, omdat deze verwaarloosbaar klein zijn
(minder dan 1% van de totale CO2-footprint).

3.4.3 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.
Jaarlijks kunnen bijvoorbeeld de omzet, en het aantal medewerkers sterk variëren. Er is daarom
gekozen om de CO2-emissie van Meerlanden te koppelen aan de volgende kengetallen:
Totaal, scope 1 en scope 2:
Aantal ton CO2 per 1000 euro omzet.
Aantal ton CO2 per fte.
Elektriciteitsverbruik:
Aantal ton CO2 per medewerker (FTE)
Aantal ton CO2 per vierkante meter (m2) vloeroppervlak gebouw
Brandstoffen voor verwarming:
Aantal kg CO2 per kubieke meter (m3) gebouwinhoud
Oplosmiddelen:
Aantal ton CO2 per medewerker (fte).
Mobiele werktuigen:
Aantal ton CO2 per 1.000 euro omzet.
Zakelijk verkeer:
Aantal ton CO2 per 1.000 euro omzet.
Aantal ton CO2 per medewerker (fte)
Aantal ton CO2 gedeclareerde zakelijk verkeer per medewerker (fte).
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Goederenvervoer:
Aantal ton CO2 per 1.000 euro omzet.
Onzekerheid kengetal werktuigen en vervoer
De kengetallen voor elektriciteitsverbruik en brandstoffen voor verwarming zijn vrij nauwkeurig. Het
effect van besparende maatregelen in het gebouw zal terug te zien zijn in de CO2-emissie per m2
c.q. m3 omdat deze niet heel snel veranderen tenzij er een verbouwing of verhuizing plaats vindt naar
een nieuw pand.
Het kengetal per 1000 euro omzet voor vervoer en werktuigen is het meest geschikte, maar niet
geheel eenduidig. Dat komt doordat de CO2-emissie en omzet van projecten gerelateerd is aan
diverse factoren, zoals de omvang van het project, type werkzaamheden, welke machines in een
project worden ingezet, de reisafstand van kantoor naar de projectlocatie, de weersomstandigheden
en de verhouding inzet eigen materieel en inkoop. Er zijn teveel variabelen om de CO2-emissie van
de jaren onderling te kunnen vergelijken. Toch wordt ingeschat dat de meest nauwkeurige
vergelijking op basis van de omzet gemaakt kan worden.
Andere kengetallen die zijn overwogen:
 Per verwerkt ton GFT-afval ;
Echter niet eenduidig omdat niet alle werktuigen ingezet worden voor het verzamelen en verwerken
van GFT-afval.
 Per gereden kilometer;
Op 31-12 van een kalenderjaar wordt de kilometerstand geregistreerd van alle voertuigen en
werktuigen en verwerkt in het Excel-bestand ‘’kilometerstanden per 31-12’’. Echter ontbreken de
meterstanden van een aantal auto’s omdat in het bestand de auto’s die in het jaar 2014 zijn verkocht
of afgeschreven zijn verwijderd.
 Per bedrijfsuren;
Wordt op dit moment nog niet geregistreerd van alle werktuigen en voertuigen.
Het doel is om dit jaar te onderzoeken welk kengetal het meest geschikt is zodat de CO2-footprint van
2016 ten opzichte van 2015 beter kan worden vergeleken. Ook wordt er bekeken op welke manier de
gereden kilometers en aantal bedrijfsuren op een herhaalbare manier vast gelegd kunnen worden,
voor zover dit administratief haalbaar is.
CO2-Uitstoot kengetallen
In figuur 7 zijn de kengetallen van Meerlanden Holding N.V. berekend van 2014 zoals in
bovenstaande paragraaf is toegelicht.
Kengetal
Totale CO2 emissie
Totale CO emissie per medewerker
Totale CO2 emissie scope 1 per medewerker
Totale CO2 emissie scope 2 per medewerker
Totale CO2 emissie per omzet
Totale CO2 emissie scope 1 per omzet
Totale CO2 emissie scope 2 per omzet
CO2 emissie elektriciteit per medewerker
CO2 emissie elektriciteit per bruto vloeroppervlak
CO2 emissie brandstof voor verwarming per gebouwinhoud
CO2 emissie oplosmiddelen per medewerker
CO2 emissie mobiele werktuigen per omzet
CO2-emissie zakelijk verkeer per medewerker
CO2-emissie zakelijk verkeer per omzet
CO2 emissie zakelijk verkeer gedeclareerde km per omzet
CO2 emissie goederenvervoer per omzet

Hoeveelheid
6736
21,3
15,1
6,16
11,4
8,1
3,3

Eenheid
ton CO2
ton CO2/fte
ton CO2/fte
ton CO2/fte
ton CO2/ton €
ton CO2/ton €
ton CO2/ton €

6,13
0,261
9,99
0,00886
0,973
0,288
0,154
0,0172
6,49

ton CO2/fte
ton CO2/m2
kg CO2/m3
ton CO2/fte
ton CO2/ton €
ton CO2/fte
ton CO2/ton €
ton CO2/ton €
ton CO2/ton €

Figuur 7 CO2-uitstoot aan de hand van kengetallen
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4

Reductie

Hoofdstuk 4 bevat de uitkomsten van de projectactiviteiten uit de reductiefase zoals het vaststellen
van de CO2-reductie doelen en -maatregelen voor een periode van 5 jaar (tot 2019). De doelen en
maatregelen zijn van toepassing voor zowel scope 1 & 2 emissies van de overhead en de projecten.
4.1

Doelstellingen CO2-reductie

De kwantitatieve doelen voor 2019 zijn gebaseerd op hoofdstuk 3 Inzicht. Het overzicht van de
energiestromen en verbruiken, de berekende Carbon-Footprint en het overzicht van de
geïnventariseerde maatregelen geven een indicatie hoe groot het besparingspotentieel nog is. In
overleg met de directie is besloten dat de CO2-emissie van Meerlanden in 2019 t.o.v. het basisjaar
2014 met 701,6 ton, ofwel 10,5% is gereduceerd. Per jaar komt dit neer op een lineaire reductie van
2%. In tabel 3 wordt aangegeven op welke energiestromen de Meerlanden de CO2-reductie van
10,5% in de komende 5 jaar verwacht te realiseren.
Vanuit de CO2-prestatieladder is de eis dat de kwantitatieve reductiedoelstelling absoluut of relatief
geformuleerd is voor de scope 1 & 2 emissies afzonderlijk. Ook dient de reductiedoelstelling ambitieus
genoeg te zijn, gezien de eigen situatie van het bedrijf en in vergelijking met de reductiedoelstelling
van sectorgenoten (SKAO, 2015).
Dit laatste betekent dat het bedrijf een onderbouwing moet geven of het een koploper,
middenmoter of achterblijver (de uitgangssituatie) is in vergelijking met sectorgenoten door het
invullen van de reeds gerealiseerde maatregelen uit de ingevulde maatregellijst op de elektronische
bedrijvenpagina van de SKAO website. Deze positie in de uitgangssituatie is het vertrekpunt voor de
keuze van de kwantitatieve reductiedoelstelling. Is de positie van het bedrijf een achterblijver, dan
moet de reductiedoelstelling in vergelijking met sectorgenoten relatief groot zijn om ambitieus
genoemd te kunnen worden. Is het bedrijf een koploper, dan kan de reductiedoelstelling relatief klein
zijn, en daarmee toch ambitieus (SKAO, 2016).
Uit de lijst met ingevulde maatregelen op de SKAO website volgt dat de uitgangssituatie van
Meerlanden een middenmoter is. Ook het beeld wat verkregen is tijdens de inzichtfase over de positie
van Meerlanden op het gebied van CO2-reductie en duurzaamheid in het algemeen bevestigt dit.
Wanneer er gekeken wordt naar sectorgenoten zijn de doelstellingen van deze bedrijven: SITA: 2%
CO2-reductie per jaar en voor van Gansewinkel: CO2-reductie van voertuigen met 4%, ofwel scope 1
emissie reductie van 3,2% per jaar en de CO2-reductie van elektriciteitsgebruik met 2,5%, ofwel een
scope 2 reductie van 2,5% per jaar (van Gansewinkel Groep, 2016). In vergelijking met deze
reductiedoelstelling zijn de doelen gesteld door Meerlanden in tabel 3 ambitieus genoeg te noemen.
Doelstelling Scope 1

Besparing %
5%
50%
5%
2%
7%

Besparing CO2 absoluut in
ton
14,7
1,4
28,7
2,0
267,4

Besparing op totale
CO2-uitstoot
0,22%
0,02%
0,43%
0,03%
4,0%

Brandstof voor verwarming
Oplosmiddelen
Mobiele werktuigen
Brandstof zakelijk verkeer
Brandstof Goederenvervoer
Totaal Scope 1

4,7%

314,7

4,7%

Doelstelling Scope 2

Besparing %

Besparing CO2 absoluut

Besparing op totale
CO2-uitstoot

Elektriciteit

20%

387,4

5,8%

Gedeclareerd zakelijk verkeer
Totaal Scope 2

0%
5,8%

0
387,4

0
5,8%

Totaal Scope 1+2
10,5%
Tabel 3 Procentuele en absolute CO2-reductie doelstellingen

702,1

10,5%

Om de CO2-footprints van verschillende jaren beter met elkaar te kunnen vergelijken en realistische
CO2-reductie doelstellingen op te kunnen stellen zijn in ‘’paragraaf 4.1.5 normalisering’’ maatstaven
bepaald en doorgerekend. De relatieve doelen worden weergegeven in een overzicht van doel28

kengetallen. In de Milieubarometer is een kopie gemaakt van de Carbon-footprint van het
referentiejaar 2014, vervolgens zijn de beoogde reducties uit bovenstaande tabel ingevoerd d.m.v.
verbruik x (100 - besparing %). De nieuwe kengetallen die worden berekend kunnen gezien worden als
streefwaarden voor 2019, zie de kolom Totale Holding doelstelling 2019 in ‘’figuur 8 Kengetallen 2014
met streefwaarden 2019’’.

Kengetal
Totale CO2 emissie
Totale CO emissie per medewerker
Totale CO2 emissie scope 1 per medewerker
Totale CO2 emissie scope 2 per medewerker
Totale CO2 emissie per omzet
Totale CO2 emissie scope 1 per omzet
Totale CO2 emissie scope 2 per omzet

Totale Holding
Totale Holding
2014
doelstelling 2019
Hoeveelheid
Hoeveelheid
Eenheid
6736
6028 ton CO2
21,3
19,1 ton CO2/fte
15,1
14,1 ton CO2/fte
6,16
4,93 ton CO2/fte
11,4
10,2 ton CO2/ton €
8,1
7,57 ton CO2/ton €
3,3
2,64 ton CO2/ton €

CO2 emissie elektriciteit per medewerker
CO2 emissie elektriciteit per bruto vloeroppervlak
CO2 emissie brandstof voor verwarming per gebouwinhoud
CO2 emissie oplosmiddelen per medewerker
CO2 emissie mobiele werktuigen per omzet
CO2-emissie zakelijk verkeer per medewerker
CO2-emissie zakelijk verkeer per omzet
CO2 emissie zakelijk verkeer gedeclareerde km per omzet
CO2 emissie goederenvervoer per omzet

6,13
0,261
9,99
0,00886
0,973
0,288
0,154
0,0172
6,49

4,9
0,209
9,43
0,00443
0,924
0,282
0,151
0,0172
6,03

ton CO2/fte
ton CO2/m2
kg CO2/m3
ton CO2/fte
ton CO2/ton €
ton CO2/fte
ton CO2/ton €
ton CO2/ton €
ton CO2/ton €

Figuur 8 Kengetallen 2014 met streefwaarden voor 2019
4.2 Geadviseerde CO2-reductie maatregelen

De reductiemaatregelen die in deze paragraaf worden geadviseerd moeten minimaal leiden tot een
reductie van de CO2-emissies binnen de gehele organisatie van 10,5% in 2019 ten opzichte van 2014.
Om een advies te geven welke maatregelen Meerlanden dient toe te passen zijn de maatregelen
getoetst aan de hand van een Multi-criteria analyse.
Het gaat om maatregelen voor de 6 thema’s:
1. Elektriciteit,
2. Brandstoffen voor verwarming,
3. Emissies (Koel en koudemiddelen, oplosmiddelen)
4. Mobiele werktuigen
5. Zakelijk verkeer
6. Goederenvervoer
Er zijn een aantal clusters (financiële aspecten, milieueffect en toepasbaarheid) met criteria
opgesteld om te bepalen of een maatregel geadviseerd wordt aan Meerlanden om opgenomen te
worden in het CO2-reductiebeleid. Per criteria is ook een factor bepaald. Deze factor zegt iets over
het belang van een criteria in de totaal score. In de onderstaande matrix zijn de maatregelen die zijn
geïnventariseerd op de verticale as en de criteria op de horizontale as weergegeven.
Hieronder volgt een toelichting van de criteria en wegingsfactor:
Financiële aspecten:
 Investeringskosten (1): Alle kosten die noodzakelijk zijn om een energiebesparende maatregel
operationeel te krijgen vallen onder het begrip investeringskosten


Terugverdientijd (2): Een terugverdientijd geeft inzicht in de verhouding tussen de investering
van een energiebesparende maatregel en de jaarlijkse kostenbesparingen. Een maatregel
moet op een redelijke termijn terug te verdienen zijn.



Natuurlijk vervangingsmoment (0,5): Bij een besparingsmaatregel kan gebruik gemaakt
worden van een natuurlijk vervangingsmoment. Natuurlijke momenten zijn situaties voor
bedrijven/organisaties waarin sowieso een periodieke of een gedwongen incidentele
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investering wordt gedaan. Het gaat bijvoorbeeld om een geplande renovatie, verbouwing of
het vervangen van een kapotte installatie. Natuurlijke vervangingsmomenten bieden vaak
kansen om extra te investeren in duurzaamheid.


Subsidiemogelijkheid (0,5): De overheid stelt jaarlijks vele gelden beschikbaar in de vorm van
subsidies om bedrijven en organisaties te stimuleren voor het verduurzamen van de
bedrijfsvoering. Subsidie kan bestaan uit belastingvoordeel (investeringsaftrek zoals EIA), maar
ook bijvoorbeeld een financiële bijdrage uit een fonds (ISDE, SDE+). Bij subsidie zijn eigenlijk
maar twee mogelijkheden: Ja er is subsidie, dit resulteert in 5 punten of nee er is geen subsidie,
dit is slechts 1 punt waard.

Milieueffect:
 Bijdrage aan CO2-reductie (1,0): Een maatregel moet natuurlijk een bijdrage leveren aan
CO2-reductie. De mate van het effect is een belangrijk criteria om te bepalen of een
maatregel geadviseerd wordt of niet.
Toepasbaarheid:
 Organisatorische haalbaarheid (1,0): Een maatregel moet organisatorisch haalbaar zijn.
Hiermee wordt bedoeld dat de maatregel redelijk makkelijk toepasbaar moet zijn in de
organisatie en weinig (vaak kostbare) tijd in beslag neemt van de medewerkers. Het
informeren en instrueren van personeel en de communicatie naar leveranciers/bezoekers is
niet van de ene op andere dag geregeld en daar moet rekening mee worden gehouden.
Facto r
Criteria
Brandstof voor verwarming
Controleren en verbeteren CVregeling + warmtapwater

1
Investeringsko sten

1 0.5
Terugverdientijd

0.5

Natuurlijk
vervangingsmo ment

1 0.8

Subsidiemo geli Bijdrage aan CO2- Organisato rische
jkheid
reductie
haalbaarheid

Gemiddeld

4

4

1

5

4

4

2,9

WTW-douchewater

3

3

2

5

2

3

2,3

WKO

1

2

4

5

4

1

2

Radiatorfolie en leidingsisolatie

5

5

1

1

1

5

2,7

3

5

3

1

1

5

2,5

Dagelijks onderhoud

5

5

1

1

2

4

2,7

Afstellen Heftruck

5

5

1

1

2

5

3

Het nieuwe draaien

3

3

1

5

3

3

2,3

Verduurzaming machines
Brandstof zakelijk- en
Goederenvervoer

1

1

5

5

5

2

2,3

Monitoringsysteem brandstofverbruik

2

5

4

5

5

3

3,2

Verduurzaming wagenpark

1

3

5

5

5

4

2,9

Het nieuwe rijden

4

3

1

5

3

3

2,6

Het nieuwe werken

5

4

1

1

1

2

2,1

Stimuleren openbaar vervoer

3

3

1

5

3

2

2,2

Power Quality

3

4

2

5

4

2

2,7

PV-panelen

2

3

1

5

5

2

2,3

Groene stroom

4

5

3

1

5

5

3,3

Solatube

4

2

2

5

2

3

2,3

Energiescan

2

4

1

5

4

3

2,6

Windmolen

1

2

3

5

4

2

2,1

Gelijkstroomventilatoren

3

2

4

5

3

2

2,3

Goodhousekeeping

4

4

1

1

5

5

3

O plosmiddelen
Toxic
Brandstof mobiele werktuigen

Elektric iteit

Legenda

Uit de Multi-criteria analyse komen de volgende CO2-reductiemaatregelen
naar voren die geadviseerd worden aan Meerlanden om in de komende 5
jaar toe te passen:

1

Zeer slecht

2

Slecht

3

Matig

4

Goed

5

Zeer goed
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Scope 1 Brandstof voor verwarming en voertuigen, oplosmiddelen:
 Controleren en verbeteren structureel functioneren CV-regeling en warm-tapwatervoorziening
 Implementatie online administratieprogramma TOXIC
 Dagelijks onderhoud/controle mobiele werktuigen
 Zuinig en slim afstellen heftruck
 Toepassen monitoringsysteem brandstofverbruik
 Verder verduurzamen wagenpark
Scope 2 Elektriciteit:
 Verbeteren van de Power Quality (stroom- en spanningskwaliteit)
Duurzame Energie:
 Aanleg PV-panelen
 Overstappen op groene stroom met milieukeur
 Good Housekeeping
Voor een uitgebreide beschrijving van de maatregelen kan bijlage Q geraadpleegd worden
De verantwoordelijkheid voor het implementeren van de maatregelen ligt bij de KAM manager en de
facilitair manager.
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5

Transparantie

Hoofdstuk 5 bevat het communicatieplan dat is opgesteld in samenwerking met de
Communicatieafdeling. Het plan geeft een inzicht op welke manier het CO2-reductiebeleid kenbaar
gemaakt wordt naar interne- en externe belanghebbenden.
5.1 Communicatieplan

Regelmatig communiceren is niet alleen een eis van de ladder, het is ook belangrijk voor het
bijdragen tot bewustwording (kennis), veranderingsbereidheid (houding) en vermindering (gedrag)
omtrent CO2-reductie. Daarnaast moet de communicatie zorgen voor inzicht in het CO2reducitiebeleid voor alle stakeholders.
In het communicatieplan wordt zowel geïnventariseerd wie de interne en externe belanghebbenden
zijn die belang hebben bij de informatie over het CO2-reductie beleid als op welke wijze er naar de
stakeholders gecommuniceerd moet worden. In paragraaf 5.1.3 volgen de 2 overzichtmatrixen met
communicatiemiddelen waarmee de gedefineerde belanghebbende op de hoogte kunnen worden
gehouden. Ook de communicatiedoelstellingen komen aan bod.

5.1.1 Doelgroepen
De doelgroepen zijn in te delen in; intern- en externe belanghebbenden.
Intern

Interne belanghebbenden bestaan voornamelijk uit het personeel van Meerlanden. Deze doelgroep
is van essentieel belang, omdat de CO2-emissies samenhangen met de werkzaamheden van de
medewerkers. De communicatie verloopt top down; het directieteam geeft goedkeuring aan het
CO2-reductiebeleid en communiceert dit beleid vervolgens aan de afdelings- en locatiemanagers. Zij
maken vervolgens duidelijk aan de medewerkers wat de CO2-reducitedoelstelling zijn en welke CO2reductie maatregelen geïmplementeerd moeten worden.
Binnen Meerlanden zijn de volgende interne belanghebbenden geïdentificeerd:
 Directieteam
 Afdelingsmanagers en locatiemanagers
 Medewerkers
Extern
Externe belanghebbenden worden in de CO2-prestatieladder omschreven als:
1. Partijen die belang hebben bij reductie van CO2-uitstoot;
2. Potentiële partners om mee samen te werken aan CO2-reductie (SKAO, 2015);
Binnen Meerlanden zijn de volgende externe belanghebbenden geïdentificeerd;
 Klanten (zowel bedrijven als particulieren)
 Toeleveranciers
 Onderaannemers
 Lokale overheid(Gemeenten); rol als opdrachtgever, aandeelhouders, als gemeente waar
Meerlanden in is gevestigd(verhuurder), vergunningsverlener, samenwerkingspartner.
 Maatschappelijke organisaties; zoals natuur- en milieuorganisaties, organisaties op het gebied
van logistiek en verkeersveiligheid.
 Media(lokale)
 Kennisinstituten/instellingen in de branche
 Omwonenden
 Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)
 Concurrenten
 Consortia partners
Krachtenveldanalyse
Vervolgens is een krachtenveldanalyse opgesteld om inzicht te krijgen met welke stakeholders, zoals
personen, instanties, organisaties en groepen, Meerlanden te maken heeft en wat hun mate van
belang en invloed is op het CO2-reductiebeleid. Dit leidt er toe dat stakeholders kunnen worden
geclassificeerd in een bepaalde groep die bepaalt of er met een stakeholder intensief samengewerkt
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en dus gecommuniceerd moet worden of dat een stakeholder slechts op de hoogte moeten worden
gehouden omtrent het CO2-reductiebeleid.

Figuur 9 Krachtenveld analyse van stakeholders omtrent het CO2-reductiebeleid

Groep A - Veel invloed, veel belang
Deze groep heeft veel invloed op en veel belang bij het CO2-reductiebeleid dat geïmplementeerd
wordt door Meerlanden, en kan dan ook worden gezien als de belangrijkste groep stakeholders. Met
deze groep dient intensief gecommuniceerd te worden zodat zij op de hoogte en betrokken kunnen
worden waar nodig.
 Medewerkers: behoren tot de belangrijkste groep stakeholders aangezien het CO2reductiebeleid van belang is bij de dagelijkse werkzaamheden die zij uitvoeren. Zij hebben ook
veel invloed op het beleid doordat zij feedback geven over de ingevoerde
reductiemaatregelen en met nieuwe ideeën omtrent CO2-reductie kunnen komen.


Het management & directie: bepalen het CO2-reductiebeleid en zijn verantwoordelijk voor
het beoordelen en implementeren van het beleid.



Locatiemanagers: Zijn richtinggevend aan het CO2-reductiebeleid omdat zij verantwoordelijk
zijn voor de capaciteit/inzet van de medewerkers voor het uitvoeren van de werkzaamheden
waarbij CO2-emissies vrij komen.



Klanten (particulieren en bedrijven): hebben belang bij het CO2-reductiebeleid, aangezien
een hoge ambitie kan uitstralen naar deze opdrachtgevers. Het afnemen van diensten van
een milieubewust bedrijf met certificaat van de CO2-prestatieladder zoals Meerlanden
beïnvloedt namelijk het imago op een positieve manier. De invloed is ook hoog aangezien
klanten eisen kunnen stellen in de inkoopvoorwaarden omdat zij zelf ook duurzamer gaan
opereren en moeten voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder (vanaf niveau 4).



Lokale overheid(Gemeenten); rol als opdrachtgever, aandeelhouders, als gemeente waar
Meerlanden in is gevestigd(verhuurder), vergunningsverlener, samenwerkingspartner: De lokale
overheid heeft veel belang bij het CO2-reductiebeleid, omdat het beleid positief kan uitstralen
naar haar inwoners, aangezien de gemeente aandeelhouder is van Meerlanden. Ook in de
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rol van samenwerkingspartner en verhuurder ligt een belang omdat het CO2-reductiebeleid
als doel heeft CO2 (energie) te besparen wat vaak leidt tot kostenbesparing op de lange
termijn. De invloed is ook groot omdat de gemeente zowel als aandeelhouder en
opdrachtgever eisen kan stellen aan het CO2-reductiebeleid. Dan moet niet alleen gedacht
worden aan invloed op specifieke onderdelen van het CO2-reductiebeleid als doelstellingen
maar ook aan de eis voor het alleen al opstellen van een CO2-reductiebeleid, zie laatste
alinea van paragraaf 1.2 aanleiding.


Consortia partners: ofwel samenwerkingspartners hebben veel belang en invloed op het CO2reductiebeleid. Dit komt doordat bij het inschrijven op projecten met gunningvoordeel het
laagste niveau van een bedrijf op de CO2-prestatieladder in het consortium maatgevend is
voor de totale fictieve korting op een aanbesteding. Aangezien het CO2-reductiebeleid als
basis dient voor de certificering van de CO2-prestatieladder is dit een belangrijke groep met
stakeholders waarmee gecommuniceerd moet worden.

Groep B: Veel invloed, weinig belang
In algemene zin hebben stakeholders in deze groep veel invloed maar weinig belang. De
stakeholders in deze groep zullen daarom vooral tevreden gehouden moeten worden. Het is van
belang dat de relatie door communicatie met de partijen uit deze groep goed is om zodat de
invloed van deze partijen op een positieve manier aangewend kan worden op het CO2reductiebeleid.
 SKAO: De Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen heeft veel invloed op
het CO2-reductiebeleid aangezien de stichting beheerder is van de CO2-prestatieladder en
dus de eisen opstelt waar een CO2-reductiebeleid aan moet voldoen om te certificeren
tegen de CO2-prestatieladder. Het belang in het CO2-reductiebeleid van een individuele
organisatie als Meerlanden is klein, echter zal het belang in een groep bedrijven uit een en
dezelfde sector die de ladderbeoordeling ondergaan wel groter zijn omdat de methodiek van
de CO2-prestatieladder dan eventueel gerichter kan worden ontwikkeld.
Groep C: Weinig invloed, veel belang
De groep stakeholders die weinig invloed maar veel belang heeft in het CO2-reductiebeleid is de
grootste groep. De stakeholder uit deze groepen dienen vooral geïnformeerd te worden omtrent het
CO2-reductiebeleid.
 Concurrenten hebben weinig invloed maar wel belang bij het CO2-reductiebeleid van
Meerlanden omdat het beleid na het certificeren leidt tot een score die wordt beloond met
een gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Het CO2-reductiebeleid kan op deze manier
voordeel opleveren ten opzichte van de concurrentie.


Certificerende Instellingen: deze instellingen hebben er belang bij dat er wordt gewerkt aan
een CO2-reductiebeleid en dat bedrijven een steeds hoger niveau willen scoren op de CO2prestatieladder. Dit betekent namelijk extra werk en dus omzet voor de certificerende
instellingen.



Omwonenden: van zowel de vestigingslocaties als bij projecten hebben veel belang bij het
reduceren van de CO2-emissies. CO2-besparing door bijvoorbeeld de verduurzaming van het
wagenpark kan leiden tot een verbeterde leefomgeving, denk aan minder uitstoot en indirect
geluidsoverlast (vaak bijkomend voordeel van schonere motoren). Het is belangrijk om
wijzigingen in de bedrijfsvoering door het CO2-reductiebleid die impact hebben op de
leefomgeving van omwonenden duidelijk te communiceren. Omwonenden hebben
daarentegen geen directe invloed op het CO2-reductiebeleid maar kunnen wel bij
beslissingen geraadpleegd worden om goodwill en een positief imago te creëren.



Leveranciers en onderaannemers: hebben belang bij het CO2-reductiebeleid omdat er naast
eisen die worden gesteld aan inkoopvoorwaarden (denk aan groene-energie/schonere
brandstoffen) dit in veel gevallen ook betekent dat een groot deel van deze groep een
Carbon- footprint moet aanleveren (vanaf niveau 4 op de CO2-prestatieladder is dit
verplicht). Daarnaast is het van belang dat er op niveau 4 in de hele keten gewerkt wordt aan
CO2-reductie. Vanaf niveau 5 verschuift deze stakeholder dus naar groep A omdat er vanuit
deze groep directe invloed uitgeoefend kan worden op het CO2-reductiebeleid.
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Kennisinstituten/instellingen in de branche
De branche heeft behoefte aan een positief imago. Een positieve ontwikkeling ten aanzien
van besparingen in het algemeen en CO2-reductie als onderdeel van een CO2reductiebeleid leidt tot een positief beeld van de branche.

Groep D: Weinig invloed, weinig belang
Deze groep heeft weinig invloed maar ook weinig belang bij het CO2-reductiebeleid en behoeft
weinig aandacht. Wel kan deze groep geïnformeerd worden via algemene middelen zoals de
website of een abonnement op de nieuwsbrief.
 Maatschappelijke organisaties; Zoals natuur- en milieuorganisaties en organisaties op het
gebied van logistiek en verkeersveiligheid zijn over het algemeen geïnteresseerd in algemene
trends en ontwikkelingen in de prestaties van bedrijven op duurzaamheidsgebied en niet
zozeer in het onderliggende beleid.


Media(lokale): De media heeft een klein belang bij het CO2-reductiebeleid als
nieuwsvergaring. De media is echter wel een stakeholder waarover weinig controle is, en die
vooral gebruikt dient worden om de publieke opinie en dus het imago van Meerlanden
positief te beïnvloeden.

5.1.2 Communicatiedoelstellingen
In deze paragraaf wordt beschreven wat de communicatiedoelstellingen zijn van Meerlanden. Hierbij
is onderscheid tussen interne- en externe doelstellingen.
Volgens (Zorg voor beter / Vilans, 2007) is een communicatiedoel altijd een afgeleide van de
doelstelling van het verbetertraject. In het communicatiedoel formuleer je wat je bij een bepaalde
doelgroep wilt bereiken. De ene doelgroep wil je bij de start alleen informeren over het
verbetertraject, maar voor een andere doelgroep is het belangrijk dat zij ook hun houding ten
opzichte van een onderwerp of de verbetering veranderen, omdat zij daar nu of in een latere fase
ook mee geconfronteerd worden. Voor sommige doelgroepen is het ook belangrijk dat zij hun gedrag
gaan wijzigen om de verbetering succesvol door te kunnen voeren.
Aangezien de doelstelling van het verbetertraject (CO2-reductiebeleid) in dit geval, het reduceren
van de CO2-uitstoot is dient de interne- als externe communicatie inzicht te geven in de prestaties en
ambities van Meerlanden omtrent CO2-reductie. Allereerst moet de noodzaak van CO2-reductie voor
iedereen duidelijk zijn (informeren). Naast informeren moet communicatie bijdragen aan een
positieve houding ten opzichte van CO2 reductie, die dan uiteindelijk moet resulteren in een
gedragsverandering bij voornamelijk de interne belanghebbenden.
Intern

De volgende interne communicatiedoelstellingen voor Meerlanden m.b.t. CO2-reductiebeleid voor
2014 t/m 2019 zijn:
Informeren:
1. Medewerkers informeren over de CO2-footprint, en de trends van de CO2-emissies van zowel
de overhead als projecten.
2. Medewerkers informeren over de CO2-reductiedoelstellingen: voortgang en resultaten.
3. Medewerkers informeren over het CO2-reductieplan: implementeren maatregelen, voortgang
en resultaten.
4. Medewerkers informeren over de deelname aan sector-keten initiatieven m.b.t. CO2-reductie.
Houding:
5. Vergroten van het inzicht van medewerkers in het onderwerp CO2 en het broeikaseffect. Wat
en waarom doet Meerlanden dit allemaal en waar willen ze naar toe?
Gedrag:
6. Medewerkers stimuleren om een individuele of collectieve bijdrage te leveren aan CO2reductie.
7. Doorwerking naar de projecten (communicatie voor, tijdens en na projecten over de
toepassing van het CO2-reductiebeleid in projecten).
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Extern

Informeren:
1. Belanghebbenden informeren over de CO2-footprint, en de trends van de CO2-emissies van
zowel de overhead als projecten.
2. Belanghebbenden informeren over de CO2-reductiedoelstellingen: voortgang en resultaten.
3. Belanghebbenden informeren over het CO2-reductieplan: implementeren maatregelen,
voortgang en resultaten.
4. Belanghebbenden informeren over de deelname aan sector- en keten initiatieven m.b.t. CO2reductie.
Houding:
5. Stakeholders stimuleren/ informeren om een bijdrage te gaan leveren aan CO2-reductie.
6. Doorwerking naar de projecten (communicatie voor, tijdens en na projecten over de
toepassing van het CO2-reductiebeleid in projecten)
Opgemerkt dient te worden dat Meerlanden niet eenzijdig communiceert, maar ook in gesprek gaat
met bovenstaande belanghebbenden over het CO2-reductiebeleid. Eventuele suggesties,
opmerkingen en kritiek van zowel interne- als externe belanghebbenden zijn welkom, aangezien dit
kansen biedt tot nieuwe inzichten en het verbreden van kennis.

5.1.3 Communicatiemiddelen
De manier van communiceren is afhankelijk van de functie, de verwachtingen en de wijze waarop
mensen zijn te bereiken. Hierbij is het creëren van draagvlak voor het CO2-reductiebeleid van belang.
Niet elke medewerker van Meerlanden heeft de beschikking over een eigen werkplek en een eigen
mailadres. Buitenmedewerkers (zoals de vrachtwagenchauffeurs, medewerkers openbare
groenvoorziening), kunnen moeilijk met digitale hulpmiddelen worden bereikt. Dit is een aspect
waarmee rekening mee moet worden gehouden (Boone, 2015).
Intern

Voor interne communicatie over het CO2-reductiebeleid worden de volgende
communicatiemiddelen gebruikt:
 Meernieuws personeelsblad
 Website/Intranet
 Nieuwsbrief (digitaal + printversie)
 Lijncommunicatie (directieoverleg en personeelsoverleg): In november is over de
projectopdracht een kick-off meeting verzorgd in opdracht van de KAM-afdeling.
 Interne mededelingen/memo’s (mail + prikbord + tv schermen)
 Toolboxen
 Jaarverslag
 Duurzaamheidsverslag (in jaarverslag)
 Kantinebijeenkomsten
Extern

Voor externe communicatie over het CO2-reductiebeleid worden de volgende
communicatiemiddelen gebruikt:
 Website
 Social media( Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube)
 Actieve deelname aan werkgroepen en congressen (kennisdeling)
 Nieuwsbrief (digitaal)
 Persberichten
 Beleidsverklaring: Is opgesteld in opdracht van de directie, zie bijlage N
 Jaarverslag
 Duurzaamheidsverslag (in jaarverslag)
 Thema bijeenkomsten

5.1.4 Uitvoering en planning
Elke doelgroep wordt benaderd door een bepaald communicatiemiddel. Onderstaand doelgroepmiddelen matrix geeft weer welke doelen er gecommuniceerd worden, alsmede welke doelgroep je
met een communicatiemiddelen bereikt. Ook geeft de matrix de frequentie van de verschijning van
het communicatiemiddel aan en tussen haakjes hoe vaak er een bericht geplaatst zal worden dat te
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maken heeft met het CO2-reductiebeleid. Ook is er in deze kolom aangegeven wanneer er via een
middel communicatie omtrent het CO2-reductiebeleid is gepland, waarbij groen gearceerd al is
voltooid en geel gearceerd nog uitgevoerd dient te worden.
Opmerking: de in paragraaf 7.2 genoemde doelstellingen 1. Informeren over de CO2-footprint en
trends, 2. Informeren over CO2-reductiedoelstellingen en 3. Informeren over CO2-reductieplan en 4.
Informeren over de deelname aan sector-keten initiatieven zijn in onderstaande matrix samengevat
onder het begrip ‘’Informeren over het CO2-reductiebeleid’’.
Intern
Middel

Frequentie

Doelgroep

Meernieuws
(personeelsblad)

2x per jaar.
(Verschijnt: 4x
per jaar)

Medewerkers

Doel





Website/intranet

Continu(d.m.v.
vaste pagina)

Verantwoordelijke
Informeren over het CO2reductiebeleid.
Vergroten van het inzicht van
medewerkers in het onderwerp
CO2 en het broeikaseffect. Wat
en waarom doet Meerlanden
dit allemaal en waar willen ze
naar toe?
Medewerkers stimuleren om een
individuele of collectieve
bijdrage te leveren aan het
CO2-reductiebeleid.

Communicatie

Alle internen



Alle interne doelstellingen uit
paragraaf 7.2.

Communicatie

2x per jaar
(Verschijnt: 12x
per jaar)

Alle internen



Informeren over het CO2reductiebeleid.
Medewerkers stimuleren om een
individuele of collectieve
bijdrage te leveren aan het
CO2-reductiebeleid.

Communicatie

Ad hoc

Directie en
locatiemanagers



Alle interne doelstellingen uit
paragraaf 7.2.

KAM, directie en
afdeling- en
locatiemanagers

Alle internen



Informeren over het CO2reductiebeleid.
Medewerkers stimuleren om een
individuele of collectieve
bijdrage te leveren aan het
CO2-reductiebeleid.

Communicatie

Informeren over het CO2reductiebeleid.
Vergroten van het inzicht van
medewerkers in het onderwerp
CO2 en het broeikaseffect. Wat
en waarom doet Meerlanden
dit allemaal en waar willen ze
naar toe?

Communicatie,
KAM, directie en
afdeling- en
locatiemanagers

(Gepland
april’16)
Nieuwsbrief

Intern

Lijncommunicatie
(overleggen)

(Kick-off
presentatie
december’15)
Interne
mededelingen/
memo’s (mail+
prikbord + tv
scherm)

Ad hoc

Jaarverslag

1x per jaar
(Verschijnt 1 x
per jaar)





(TV scherm,
footprint
Gepland
Mei’16)
Locatiemana
ger en
medewerkers




(Gepland
april’16)

Kantinebijeenkomst

1x per jaar

Medewerkers



Alle interne doelstellingen uit
paragraaf 7.2

KAM en directie

Toolbox

2x per jaar

Locatiemana
ger en
medewerkers



Medewerkers stimuleren om een
individuele of collectieve
bijdrage te leveren aan het
CO2-reductiebeleid.
Vergroten van het inzicht van
medewerkers in het onderwerp

KAM en
Locatiemanagers

(Gepland
juni’16)
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CO2 en het broeikaseffect. Wat
en waarom doet Meerlanden
dit allemaal en waar willen ze
naar toe?
Doorwerking naar de projecten
(communicatie voor, tijdens en
na projecten)



Tabel 4 Overzichtsmatrix intern
Extern

Extern

Middel

Frequentie

Doelgroep

Doel

Website

Continu(d.m.v.
vaste pagina)
(Gepland Mei
’16)

Alle externen



Alle externe doelstellingen uit
paragraaf 7.2.

Communicatie

Sociale media

Doorlopend

Alle externen
(volgers)



Informeren over het CO2reductiebeleid.
Stakeholders stimuleren/
informeren om een bijdragen
te gaan leveren aan CO2reductie
Informeren over het CO2reductiebeleid.
Stakeholders stimuleren/
informeren om een bijdragen
te gaan leveren aan CO2reductie
Informeren over het CO2reductiebeleid.
Informeren op welke manier
externe belanghebbenden
kunnen bijdragen aan de
CO2-reductie van ons bedrijf

Communicatie

Alle externe doelstellingen uit
paragraaf 7.2.
Informeren over het CO2reductiebeleid.

Communicatie



Verantwoordelijke

Nieuwsbrief

2x per jaar
(Verschijnt: 12x
per jaar)

Alle externen
(geabonneerd
en)



Actieve deelname
aan werkgroepen
en congressen
(kennisdeling)

Ad Hoc

Kennisinstituten
/instellingen in
de keten en
branche



Persberichten

1x per jaar

(lokale)media



Jaarverslag

1x per jaar
(Verschijnt 1 x
per jaar)
(Gepland
april’16)

Alle externen



Thema
bijeenkomsten

1x per jaar

Alle externen



Alle externe doelstellingen uit
paragraaf 7.2

KAM en
communicatie

Beleidsverklaring

1x per jaar

Alle extern



Informeren over het CO2reductiebeleid.

KAM en directie



Communicatie

KAM, directie en
afdeling- en
locatiemanagers

Communicatie,
KAM, directie en
afdeling- en
locatiemanagers

(maart’16)

Tabel 5 Overzichtsmatrix extern
Verantwoordelijkheid en middelen

De verantwoordelijkheid voor het opstellen, bijhouden en uitvoeren van het communicatieplan ligt
bij de afdeling Communicatie. Het opstellen van de CO2-footprint en de beschrijving van
voortgangsrapportages gebeurt onder regie van de KAM-manager. Deze zal in nauwe
samenwerking met de afdeling Communicatie de inhoud van de communicatie-uitingen
samenstellen. De communicatie over het CO2-reductiebeleid is bovendien niet eenmalig, maar dient
volgens de CO2-prestatieladder structureel van aard te zijn. Verder worden alle communicatieuitingen vastgelegd in een logboek zodat de eis: halfjaarlijkse communicatie omtrent het CO2reductiebeleid kan worden bewezen. (SKAO, 2016). Het vrijgemaakt budget van 4000,- euro per jaar
(vanaf 2015) om de verschillende communicatiemomenten te bekostigen en te deel te nemen aan
de verschillende Sector- en / of keteninitiatieven is in bijlage R gespecificeerd.
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6

Participatie

Tot slot volgt in hoofdstuk 6 een beschrijving van meerdere sector- en keteninitiatieven waarin
Meerlanden Holding N.V. participeert. De initiatieven hebben als doel de transitie naar de circulaire
economie te stimuleren waarbij het sluiten van kringlopen en het terugwinnen van materialen,
grondstoffen en energie en daarmee samenhangende CO2-reductie centraal staat.
6.1 Sector- en /of keteninitiatief

6.1.1 Vereniging afvalbedrijven
Meerlanden Holding N.V. is sinds 2010 lid van de Vereniging afvalbedrijven. De Vereniging
Afvalbedrijven behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in de gehele afvalketen en
verbindt partijen in de keten met als doel transitie naar een circulaire economie.
De ruim vijftig leden ontwikkelen en verstrekken diensten voor een duurzame en gezonde
samenleving en werkomgeving. Met hoogstaand afvalbeheer, materiaal- en productrecycling, en
duurzame energieproductie, leveren de bedrijven een bijdrage aan de klimaatbescherming en het
terugdringen van de grondstoffen schaarste. Ze adviseren hun klanten over duurzaam produceren en
consumeren zodat de hoeveelheid afval beperkt blijft. Met producenten werken ze samen aan
duurzame ontwerpen en productieprocessen, en aan nieuwe businessmodellen (Vereniging
afvalbedrijven, 2016).
De Vereniging Afvalbedrijven kent zes afdelingen die alle stappen van afvalmanagement en
rioolbeheer omvatten. Meerlanden participeert voornamelijk in de afdeling Bioconversie. Deze
afdeling maakt zich sterk voor een breed draagvlak voor het gescheiden inzamelen en het
hoogwaardig verwerken van gft-afval. De kwaliteit van de eindproducten is een belangrijk
aandachtspunt. Hoogwaardige verwerking van gft-afval levert namelijk forse CO2-reductie op. Om
inzicht te geven in deze besparing en toekomstige ontwikkeling van CO2-reductie en het potentieel
te bepalen is een CO2-rekenmodel opgesteld. Meerlanden heeft geparticipeerd in de
totstandkoming van het model, door het aanleveren van gegevens omtrent het
vergisting/composteringsproces (Bos, 2015).

6.1.2 Koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD)
Op 3 december 2015 is Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, aangetreden als nieuw
bestuurslid in het NVRD bestuur. Zij vertegenwoordigt daarin de publieke bedrijven.
De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor
het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. In samenwerking met haar leden zet de
NVRD zich in voor maatschappelijk verantwoord afvalbeheer en een leefbare stad. De NVRD
ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar om
ervaringen en kennis te delen. Dit gebeurd o.a. door het organiseren van kennis- en
netwerkbijeenkomsten, themadagen en het NVRD Jaarcongres (NVRD, z.d.).

6.1.3 MVO-ambities realiseren met Innovatieraad
In 2013 heeft Meerlanden een Innovatieraad geformeerd om op de hoogte te blijven en haar
ambities te realiseren m.b.t. MVO ondernemen. De innovatieraad bestaat uit een team van
toonaangevende wetenschappers en ondernemers die inspireren en een expertrol vervullen op het
gebied van duurzaamheid. De raad bestaat uit voorzitter Jolande Sap (duurzaam
ondernemer/voormalig fractievoorzitter GroenLinks), Joop Schippers (Hoogleraar Economie
Universiteit Utrecht), Anne Walraven (duurzame ondernemer futurefuel.nu en Duurzame Jonge 100) en
Paul Bos (coach/adviseur en boer) (Meerlanden, z.d.).

6.1.4 Advisering van gemeenten met hulp van adviestools
De gemeentelijke verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot terug te dringen en het huishoudelijk afval
beter te recyclen, neemt toe. Meerlanden probeert in samenwerking met ketenpartners, de
gemeenten hierin te ondersteunen
‘’Zo hebben wij met Midwaste de ‘afvalscheidingsadviestool’ en de ‘ECO-test’ ontwikkeld. Hiermee
kunnen wij alternatieve inzamelmethodes onderzoeken voor de hoofdstromen van huishoudelijk afval:
restafval, gft, oud papier en karton, glas, kunststof en textiel. De tools vullen elkaar aan en geven per
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gemeente een compleet inzicht in de effecten van verschillende inzamelscenario’s op het
scheidingsrendement, op kosten en baten en op de CO2-emissiebesparing in de keten van
inzameling, overslag en recycling’’ (Schouw, 2016)

6.1.5 Overige participatie
Verder is Meerlanden actief betrokken bij de volgende verenigingen en belangenorganisaties m.b.t.
duurzaamheid:
MVO Nederland: stimuleert en ondersteunt bedrijven en overheden bij het verduurzamen van hun
activiteiten.
De Groene Zaak: netwerkorganisatie die duurzaamheid versnelt door lobby, onderzoek en
netwerken.
NMCX: een advies- en educatiecentrum op het gebied van natuur, milieu, energie en duurzaamheid
in Haarlemmermeer.
Midwaste: coöperatieve vereniging op het gebied van afvalmanagement.
Park 2020: ontwikkelproject van een duurzaam bedrijvenpark in Haarlemmermeer.
Schiphol Trade Park: het middelpunt van Nederland als circulaire hotspot.
6.2 Inventarisatie mogelijke initiatieven

Meerlanden heeft zich ten doel gesteld potentiele sector- en keteninitiatieven te gaan bespreken in
het managementoverleg (MT). Het MT wordt 1x in de 2 weken met deelneming van de directie en
leden van het managementteam georganiseerd. Hierin zullen langskomende initiatieven door de
KAM-afdeling ter tafel worden gebracht en zo besproken worden door de deelnemers van het MT.
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7.

Vermeden emissies

Afvalverwerkingsbedrijven zoals Meerlanden zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitstoot van
broeikasgassen zoals CO2, maar dragen ook bij aan het voorkomen van CO2-uitstoot doordat
bepaalde afvalverwerkende activiteiten als bijproduct energie, brand- en grondstoffen generen die
hergebruikt kunnen worden. Dit worden ook wel vermeden emissies genoemd.
7.1 EpE-protocol

In de huidige carbon footprint van Meerlanden zijn vermeden CO2-emissies niet opgenomen
aangezien de CO2-prestatieladder in het handboek 3.0 nog geen toelichting en eisen hiervoor heeft
vastgesteld. Op dit moment vindt er wel overleg plaats van SKAO en afvalbedrijven zoals van
Gansewinkel om vermeden emissies een plek te geven in de CO2-prestatieladder. Het Protocol for the
quantification of greenhouse gas emissions from waste management activities 5.0 uit 2013, hierna te
noemen EpE-protocol, dient hierbij als uitgangspunt. Dit protocol is ontwikkeld als ondersteuning op de
meer algemene normen en richtlijnen uit het in paragraaf 2.1.1 beschreven Greenhouse Gas
protocol; A Corporate Accounting and Reporting Standard. Het EpE-protocol geeft extra handvaten
aan afvalverwerkende bedrijven en probeert een coherente en homogene methode te scheppen
voor het vaststellen en rapporteren van broeikasgassen in de afvalsector (Entreprises pour
l’Environnement, 2013).
Als opstap naar de certificering van de CO2-prestatieladder op niveau 4 in Q4 2016 is onderzoek
gedaan naar de toepassing van het EpE-protocol op Meerlanden. Er is daarbij getracht om naast de
directe- en indirect emissies die in paragraaf 4.3 zijn berekend, de vermeden emissies van de
vestigingslocatie 1.A Rijsenhout Compostering in kaart te brengen. Een belangrijke bedrijfsactiviteit
van deze vestigingslocatie is namelijk het verwerken van afval door vergisting en compostering (in het
EpE-protocol respectievelijk Biological Treatment Anaerobic Digestion en Biological treatment
composting genoemd).
Bij deze activiteiten ontstaan warmte energie, brandstof in de vorm van biogas, en
grondstoffen/materialen zoals compost die leiden tot besparing van fossiele brandstoffen kunstmest
waardoor zowel CO2 in de eigen bedrijfsvoering als in de keten wordt vermeden.

Figuur 100 Overzicht van direct & indirect geproduceerde en vermeden emissies veroorzaakt door afvalverwerkende
activiteiten (Entreprises pour l’Environnement, 2013)

Volgens het EpE-protocol kunnen de vermeden emissies, dankzij de productie van energie door
afvalverwerkingsactiviteiten, gelijk gesteld worden aan de emissies die zouden hebben
plaatsgevonden bij de productie van een gelijkwaardige hoeveelheid energie door aan het net
aangesloten energiebronnen. (Entreprises pour l’Environnement, 2013).
Voor, door afvalverwerking, opgewekte brandstoffen geldt dat de vermeden emissies overeen
komen met het verschil dat ontstaat tussen de uitstoot van broeikasgassen, die bij verbranding van
deze brandstof vrijkomen, en de broeikasgassen die tijdens de verbranding van de gesubstitueerde
conventionele fossiele brandstof zou hebben plaatsgevonden. Hierbij rekening houdend met dezelfde
energie-inhoud (Entreprises pour l’Environnement, 2013).
Vermeden emissies omtrent grondstoffen/materialen herwinning (recycling) worden meestal
berekend met behulp van een LifeCycleAnalysis (LCA). Een LCA vergelijkt de wereldwijde
broeikasgassen die uitgestoten worden bij de productie van een bepaald product, door het gebruik
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van ruwe en primaire grondstoffen, en het proces van het vervaardigen van recyclebare materialen,
tot dit product op basis van dezelfde kwaliteitseisen (Entreprises pour l’Environnement, 2013).
In de volgende paragrafen worden de vermeden emissies van de energie, brandstoffen en
grondstoffen/materialen die ontstaan bij de afvalverwerkingsprocessen van Meerlanden verder onder
de loep genomen.
Naast vermeden emissies ontstaan bij afvalverwerkingsactiviteiten ook zogenaamde ‘’Biogenic CO2
emissions’’. Het EpE-protocol geeft de volgende definitie: ‘’Biogenic emissions are defined as CO2
emissions related to the natural carbon cycle, as well as those resulting from the harvest, combustion,
digestion, fermentation, decomposition, or processing of biologically based materials’ (Entreprises
pour l’Environnement, 2013).
Vrij vertaald komt dit erop neer dat CO2-emissies die ontstaan door het verwerken en verbranden van
organisch materiaal (biomassa) vallen onder de kort-cyclische CO2-kringloop. Tijdens deze korte
kringloop, blijft de hoeveelheid CO2 in de lucht constant doordat de CO2 die vrijkomt weer door
ander organisch materiaal wordt opgenomen. Bovendien was de CO2 ook vrijgekomen door het
natuurlijke rottingsproces wat plaatsvindt na het afsterven van organisch materiaal. Wel zorgt het
verwerken en verbranden van organisch materiaal voor een versnelling van de cyclus, maar verhoogt
het de netto concentratie van CO2 in de atmosfeer uiteindelijk dus niet (Milieucentraal, z.d.).
Fossiele brandstoffen daarentegen doen dat wel omdat deze brandstoffen CO2 bevat dat miljoenen
jaren geleden door organisch materiaal is vastgelegd. Het kooldioxide kwam destijds niet vrij na sterfte
van het organisch materiaal, omdat bijzondere omstandigheden hebben geleid tot opslag, ook wel
fossiliseren genoemd. Hierdoor ligt deze CO2 buiten de kort-cyclische CO2-kringloop en draagt CO2
uitgestoten, door fossiele brandstoffen, dus bij aan het broeikaseffect (Milieucentraal, z.d.).
Internationale organisaties zijn het erover eens dat ‘’biogenic CO2 emissions’’ niet hoeven worden
meegerekend in de Carbon footprints van afvalverwerkers.
Zo zegt het IPCC over het rapporteren van ‘’biogenic CO2 emissions’’ het volgende: "Carbon dioxide
from the combustion or decay of short-lived biogenic material removed from where it was grown is
reported as zero in the Energy, IPPU and Waste Sectors (for example CO2 emissions from biofuels, and
CO2 emissions from biogenic material in Solid Waste Disposal Sites." ’These emissions are reported in
the AFOLU sector (Agriculture, Forestry and Other Land Use) to avoid double counting’’. (IPCC, 2006)
Het EpE-protocol adviseert om ‘’Biogenic CO2 emissions’’ wel ter informatie op te nemen in de
rapportage en niet in de Carbon footprint van directe- en indirecte emissies (Entreprises pour
l’Environnement, 2013).
7.2 Procesbeschrijving compostering en vergisting

In deze paragraaf volgt een korte beschrijving over het vergisting/composterings proces.
Gft-afval wordt eerst vergist en dan gecomposteerd. Bij vergisting komt biogas en CO2 vrij dat kan
worden opgewerkt tot groengas. Het groengas is van aardgaskwaliteit en wordt ingevoerd in het
aardgasnet zodat bedrijven en huishoudens hiervan gebruik kunnen maken. Het bijproduct CO2 wat
ontstaat is kort-cyclische CO2 (Bos, 2015).
Het digistaat wat ontstaat bij het
vergistingsproces, wordt in de
composteringstunnels met vers GFTafval gecomposteerd en levert
warmte, compost en water op.
Compost wordt geleverd aan de
akkerbouwers en inwoners van
verschillende gemeenten. Warmte
gaat naar de kas De Arendshoeve
en water wordt deels hergebruikt bij
andere activiteiten.

Figuur 11 Processchema compostering/vergisting proces Meerlanden Holding N.V.
(Bos, 2015)
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Figuur 111 Weergave compostering/vergisting concept Meerlanden Holding N.V.

7.3 Vermeden emissies eigen bedrijfsvoering

De hout/pelletkachel wordt gebruikt om het vergistingsproces van voldoende warmte te voorzien.
Aangezien er bij het verbranden van hout ofwel organisch materiaal alleen kort-cyclische CO2
ontstaat is de CO2-uitstoot van de hout/pelletkachel gelijk aan 0.
De vermeden CO2-emissies zijn berekend door uit te reken hoeveel CO2-uitstoot er ontstaat wanneer
fossiele brandstof in de vorm van aardgas zou worden gebruikt om dezelfde hoeveelheid energie te
leveren als de hout/pelletkachel. Naast de hout/pelletkachel wordt de energie ook deels opgewekt
door groengas. Dit groengas heeft een lagere CO2-emissiefactor dan aardgas waardoor dit ook
bijdraagt aan het totaal van vermeden emissies.
Volgens de ‘’balans Meerlanden Compostering’’ , zie bijlage O, is er in 2014 een totaal aan 1.423.720
kWh = 5.125GJ warmte toegevoerd aan de vergister. Hiervoor is 42.509m3 biogas gebruikt met een
verbrandingswaarde van 23,4MJ/m3. De energie die dankzij het verstoken van het biogas is
opgewekt staat gelijk aan 995GJ. De hoeveelheid biogas stellen we gelijk aan aardgas:
(42.509/31,65)*23,4) = 31.428m3 aardgas. Dit aardgas is groengas en heeft een lagere CO2emissiefactor dan het aardgas, namelijk 1,265 kg CO2/m3 i.p.v. 1,85 kg CO2/m3, het verschil is dus
0,565 kg CO2/m3. In de CO2-footprint van 2014 wordt 40 ton CO2 uitgestoten door het groengas en
18 ton aan CO2-uitstoot vermeden indien hier aardgas voor gebruikt zou zijn, zie ‘’Figuur 12 Vermeden
emissies door gebruik biogas in eigen bedrijfsvoering’’.
Thema
CO2 scope 1
Aardgas voor verwarming
Waarvan biogas (co-vergisting)
Warmte (o.a. Stadsverwarming)

Brandstof & warmte
Brandstof & warmte
Brandstof & warmte

CO2-emissiefactor
31.428 m3
31.428 m3
0 kWh

CO2-uitstoot

1,83 kg CO2 / m3
57 ton CO2
-0,565 kg CO2 / m3 -18 ton CO2
0,072 kg CO2 / kWh
0 ton CO2
Subtotaal
40 ton CO2

Figuur 13 Vermeden emissies door gebruik biogas in eigen bedrijfsvoering

Er is bekend dat er 4130GJ(5120-995) aan energie door de Hout/pelletkachel is geproduceerd. Dit
staat gelijk aan 130.489m3 aardgas bij een verbrandingswaarde van 31,65MJ/m3.
De vermeden CO2-emissies dankzij de hout/pelletkachel is gelijk aan 239 ton.
Thema
CO2 scope 1
Aardgas voor verwarming

Brandstof en warmte

CO2-emissiefactor
-130.489 m3

1,83 kg CO2 / m3

CO2-uitstoot
-239 ton CO2

Figuur 14 Vermeden emissies door gebruik hout/pelletkachel
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De totaal vermeden CO2-uitstoot in de eigen bedrijfsvoering is gelijk aan 18 + 239 = 257 ton.
Toch moet worden opgemerkt dat het stoken met een hout/pelletkachel niet geheel CO2-neutraal te
noemen is. Door het gebruik van fossiele brandstoffen tijdens het onderhoud van de aanplant van
hout, de oogst en het transport is er sprake van een lichte toevoeging van CO2 van circa 9 kg per
1.000 kilowatt uur (kWh) warmte. De CO2-toename door het verbruik van fossiele energie bij de
productie en het transport van houtpellets bedroeg in 2009 ongeveer 68 kg/1.000 kWh. Aannemelijk is
dat dit getal nu een stuk hoger ligt, aangezien het tekort aan houtpellets in Europa waardoor
tegenwoordig ook houtpellets vanuit Canada naar Europa aangevoerd worden (Ecolink solutions,
z.d.).
In 2014 leverde de hout/pelletkachel dus 4130GJ warmte, dit staat gelijk aan 1.147.222 kWh. Dit
betekent dat de CO2-uitstoot van de productie en transport van de houtpellets die in de hout/pellet
kachel gaan (1.147.222 / 1000)*(9+68) = 88.336KG CO2 ofwel 88 ton bedraagt. De werkelijk vermeden
CO2-emissies dankzij de hout/pelletkachel komt dus neer op 151 ton(239-88) wanneer we ook de
uitstoot van het productieproces van houtpellets in de keten betrekken bij de berekening.
7.4 Vermeden emissies keten

Meerlanden levert brandstof (groengas) en energie (warmte) aan derden. In 2014 is er 2.139.237m3
groengas teruggevoerd in het aardgasnet en 2.918.416 kWh warmte geleverd aan de kas De
Arendshoeve. Een kas neemt vaak restwarmte af, er is daarom voor gekozen om de vermeden CO2emmissie gelijk te stellen, indien de warmte afkomstig zou zijn van een stadsverwarming installatie
(Olijdam, 2016). De vermeden emissies van het geleverde groengas aan derden is berekend door het
geleverde groengas gelijk te stellen aan aardgas, dat overigens dezelfde verbrandingswaarde heeft,
en vervolgens het verschil tussen de CO2-emissiefactoren te gebruiken van beide brandstoffen.
Thema
CO2 scope 1
Waarvan biogas (co-vergisting)
Warmte (o.a. Stadsverwarming)

Brandstof & warmte
Brandstof & warmte

CO2-emissiefactor
-2.139.237 m3
2.918.416 kWh

CO2-uitstoot

-0,565 kg CO2 / m3 1.209 ton CO2
0,072 kg CO2 / kWh 210 ton CO2
Subtotaal
1.419 ton CO2

Figuur 15 Vermeden emissies in de keten door levering groengas en warmte huidige situatie

De totaal vermeden CO2-uitstoot in de keten door de levering van groengas; 1209 ton en warmte;
210 ton is gelijk aan 1.419 ton.
Op het gebied van vermeden emissies door de warmtelevering aan de derden ligt nog een kas voor
Meerlanden. De 2.918.416kWh die op dit moment wordt geleverd is nog geen 30% van het totaal van
10 miljoen kWh wat wordt geproduceerd per jaar dankzij de afvalverwerkingsprocessen. Het
probleem is echter dat er in de zomer een overschot aan warmte is doordat er meer GFT-afval wordt
aangeleverd en dus verwerkt, terwijl de warmtevraag van de glastuinbouw in de winter juist hoog is.
Oplossing zou kunnen zijn om warmte-koude opslag toe te passen in de bodem of het gebruik van
andere buffertechnieken zoals het opslaan van warm water diep in de bodem (Bos, 2015).
In 2012 heeft Meerlanden een onderzoek uit laten voeren naar het verbeteren van de warmtelevering
aan de glastuinbouw. Hieruit is geconcludeerd dat er met een buffer van 1000m3 in totaal 82% van
de totale warmteproductie kan worden geleverd aan de glastuinbouw (SGN, 2012). Dit zou
neerkomen 8.200.000 kWh wat gelijk staat aan 590 ton vermeden emissies. Een toename van 380 ton
(590-210)aan vermeden emissies ten opzichte van de huidige situatie. Het totaal aan vermeden CO2uitstoot in de keten zou dan neerkomen op 1799 ton, zie figuur 8. Het doel van Meerlanden in de
komende jaren is dan ook het vinden van nieuwe partners voor de afzet van restwarmte uit het
composteringsproces.
Thema
CO2 scope 1
Waarvan biogas (co-vergisting)
Warmte (o.a. Stadsverwarming)

Brandstof & warmte
Brandstof & warmte

CO2-emissiefactor
-2.139.237 m3
8.200.000 kWh

-0,565 kg CO2 / m3
0,072 kg CO2 / kWh
Subtotaal

CO2-uitstoot
1.209 ton CO2
590 ton CO2
1.799 ton CO2

Figuur 16 Vermeden emissies in de keten door levering groengas en warmte optimale situatie
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Verder levert het vergisting/composteringsproces nog 3 producten op, namelijk compost, water en
CO2. Ook compost en water leveren een bijdrage aan vermeden CO2-emissies. In onderstaande
paragrafen is alvast een begin gemaakt door onderzoek te doen naar de 3 producten die ontstaan
bij het vergistings/composteringsproces.
Compost
Het vergisting/composteringsproces levert compost op dat is gemaakt uit organisch materiaal wat
CO2 heeft vastgelegd. Wanneer de vastgelegde koolstof langdurig wordt vastgehouden draagt
compost in potentie bij aan het verminderen van het broeikaseffect omdat het dan uit de kortcyclische CO2-kringloop gehaald wordt. De bijdrage is afhankelijk van de hoeveelheid koolstof die
aanwezig is in compost, en van de afbraaksnelheid. Daarnaast kan compost, afhankelijk van de plek
en wijze waarop het wordt toegepast, kunstmest, dierlijke mest of veen vervangen. Hierdoor worden
emissies vermeden die samenhangen met de productie en/of het toepassen van kunstmest, dierlijke
mest of veen (BVOR, 2013).
In 2014 is 22.000 ton Compost geproduceerd en geleverd aan de akker- en glastuinbouw,
particulieren en bedrijven (Bos, 2015). In dit rapport is de bijdrage van compost aan de vermeden
CO2-emissie nog niet uitgerekend, Meerlanden stelt zich wel ten doel om voor Q4-2016 een
ketenanalyse uit te voeren m.b.t. het geproduceerde compost om zo de (vermeden) CO2-emissie
van compost in kaart te brengen.
Water
Bij het vergisting/composteringsproces ontstaat een aanzienlijke hoeveelheid water, door afvloeiend
regenwater en proceswater uit composterende hopen. Dit water wordt in de meeste gevallen
afgevoerd naar een bassin, waarna het grotendeels wordt gerecirculeerd in het proces. De praktijk
laat zien dat veel composteer/vergisting inrichtingen op jaarbasis een nagenoeg gesloten
waterbalans hebben. Hierdoor wordt er nauwelijks afvalwater op het riool geloosd, dit resulteert weer
in vermeden CO2-emissies, aangezien een Riool Water Zuivering Installatie (RWZI’s) het water niet
hoeft te zuiveren (BVOR, 2013).
Bij Meerlanden is het echter zo dat het vergisting/composteringsproces van oorsprong al erg nat is
waardoor er geen water opnieuw wordt gerecirculeerd. Een deel van het water wordt wel gebruikt
als pekelwater (126.000 liter) en in de veegmachines (500.000 liter) voor gladheidsbestrijding en het
schoonmaken van de openbare ruimte (Bos, 2015). Men zou kunnen zeggen dat dit leidt tot
vermeden emissie aangezien er geen leidingwater wordt gebruikt wat eerst gezuiverd dient te
worden. Volgens STOWA verbruikt een RWZI gemiddeld 10 kWh per vervuilingseenheid (STOWA, z.d.).
Wanneer we uitgaan van een standaard vervuilingseenheid van 0,023 per kubieke meter geloosd
afvalwater zou de besparing neerkomen op slechts 143 kWh((626.000/1000)*0,023*10), ofwel 0,076 ton
CO2, bij een CO2-emissiefactor van 0,526KG/CO2. Echter komt het water na gebruik alsnog via het
riool bij de waterzuiveringsinstallatie terecht met een hogere vervuilingseenheid door het pekelzout.
De vermeden emissie zal hierdoor omdraaien in juist extra CO2-uitstoot in de keten.
CO2

Bij het composteren van GFT-afval komt CO2 vrij door de natuurlijke afbraak van het organisch
materiaal. Ook bij het vergistingsproces ontstaat CO2 dat gewassen wordt uit het door de vergister
afkomstige biogas. Deze CO2-emissies zijn volgens het EpE-protocol ‘’Biogenic CO2 emissions’’ en
behoren tot de kort-cyclisch CO2 kringloop en worden dus niet als broeikasgas geteld.
De totale CO2-Uitstoot van het vergistingsproces was in 2014: 1,6m3 CO2 (Bos, 2015). Bij een soortelijk
gewicht van 1,81KG/m3 (Sol Group, z.d.)(gemiddelde temperatuur van 15 graden Celsius en een druk
van 1 bar) komt dit neer op 2880 ton CO2.
Op dit moment onderzoekt Meerlanden verschillende mogelijkheden om het geproduceerde CO2
nuttige toepassingen te geven in de lokale omgeving. Zo wordt de levering van CO2 aan de
glastuinbouw onderzocht. CO2 kan via deze toepassing, dienen als groeiverbeteraar voor planten en
bloemen (Beginvanietsmoois, z.d.).
Op 21 maart 2016 verscheen er een artikel op de SKAO website met de titel ‘’Klimaatakkoord maakt
grootschalige inzet van biomassa en van CO2-opslag onvermijdelijk’’ (SKAO, 2016). Hierin wordt de
zorg geuit dat het waarschijnlijk niet meer genoeg is om de CO2-uitstoot tot alleen nul terug te
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brengen. Geconcludeerd wordt dat er te lang is gewacht met emissiereductiemaatregelen om de
temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius te houden. In het artikel wordt gesproken dat het zelfs
nodig is om CO2 actief uit de atmosfeer te gaan verwijderen. Als optie hiervoor kunnen
biomassacentrales in combinatie met de techniek CCS gebruikt worden (SKAO, 2016). In de toekomst
zou dit wel eens kansen kunnen bieden voor Meerlanden om van een nu nog milieubewuste maar
toch nog CO2 producerende organisatie te veranderen in een vooruitstrevende en CO2compenserende organisatie.
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8.

Aanbevelingen

Om te zorgen dat het CO2-reductiebleid de komende jaren op een efficiënte manier wordt
uitgevoerd en ook leidt tot een continue vermindering van de CO2-uitstoot, volgen in dit hoofdstuk
een aantal aanbevelingen.
Verzamelen van verbruikgegevens
De verbruiken voor elektriciteit en gas bepalen aan de hand van meterstanden i.p.v. facturen. Het is
gebleken dat facturen vaak geen volledig rapportagejaar weergeven en ook niet altijd van 1-januari
t/m 31-december lopen. Hierdoor dienen de verbruikgegevens geëxtrapoleerd te worden waardoor
afwijkingen t.o.v. werkelijkheid kunnen ontstaan. Bovendien is het onmogelijk om de vestigingen goed
met elkaar te vergelijken als de rapportageperiode van de facturen niet hetzelfde is.
Energiecontracten van elektriciteit en gas in eigen beheer nemen.
Op dit moment betaald Meerlanden bij een aantal vestigingen (Aalsmeer, Diemen, Lisse, Hillegom)
een (ongespecificeerd) bedrag aan de verhuurder(gemeente)voor o.a. de huur en het
energiegebruik van de gebouwen en het buitenterrein. Het is niet duidelijk hoeveel energieverbruik
aan Meerlanden is toe te schrijven waardoor aannames zijn gedaan voor het (procentuele)aandeel
in het totale energieverbruik van de desbetreffende factuur. Dit komt de betrouwbaarheid van de
energie verbruikgegevens en uiteindelijk de CO2-footprint niet ten goede. Dit verhindert ook een
goed monitoringsproces van de CO2-reductiedoelstellingen omdat het effect van de maatregelen
van het CO2-reductiebeleid minder snel wordt waargenomen. Een ander voordeel van
energiecontracten in eigen beheer is dat er veel makkelijker overgestapt kan worden op een groene
energieleverancier en dat locatiemanagers meer affiniteit krijgen met energieverbruik en uiteindelijk
dus CO2-uitstoot omdat ze de facturen nu zelf onder ogen krijgen en verantwoordelijk zijn voor de
energiecontracten.
Extra tussenmeters
Bij de vestigingslocatie 1.B BAU + administratie een extra tussenmeter voor zowel elektriciteit- en
gasverbruik plaatsen omdat dit nu samen valt met de energierekening van de vestiging 7.
Noordwijkerhout Heemskerk.
Ook bij de vestigingslocatie 1. Rijsenhout en 1.A Rijsenhout compostering dient een extra tussenmeter
te worden geplaatst. Hier ontstaat een verschil in het verbruik gemeten door de verschillende
tussenmeters en de factuur over 2014 van: 621.545 kWh en in 2015 van: 767.470 kWh.
Toewijzen grote reststroom Brandstof
Een te groot deel van de verbruikte brandstof is niet traceerbaar waardoor deze niet toe te wijzen is
aan een vestiging en er in de kolom overig van de ‘’benodigde gegevens 2015’’ een groot
restverbruik is. Er is teveel getankt zonder het (juiste) voertuignummer in te voeren. Het is van belang
dit de komende jaren aan te scherpen met bijvoorbeeld een track en trace systeem zoals Fleetmatics
waardoor beter en directer op het brandstofverbruik gestuurd kan worden. De locatiemanagers
worden direct verantwoordelijk voor het bijhouden en terugkoppelen van de gegevens die uit dit
systeem kunnen worden gefilterd.
Uiteenzetten energiestroom elektriciteit
Voor de energiestroom elektriciteit dient een verdere uiteenzetting van de energiegebruikers
gemaakt te worden zodat doelstellingen en maatregelen specifieker kunnen worden vastgesteld.
Aangezien dit ook een eis is bij het maken van een EED (Europese Energy Efficiency Directive) kan dit
gelijk meegenomen worden. Onlangs is namelijk gebleken dat Meerlanden een EED moet uitvoeren
omdat Meerlanden aan de voorwaarden (>250FTE of jaaromzet >50 Miljoen) voor de
auditverplichting van een EED voldoet.
Aardgasverbruik corrigeren op basis van graaddagen
Als het gasverbruik over een bepaalde periode vergeleken wordt met dezelfde periode een jaar
eerder, kunnen er eigenlijk geen conclusies getrokken worden over het effect van de
besparingsmaatregelen. Misschien vroor het in februari van het ene jaar, terwijl het jaar daarop de
lente al in aantocht was. Kortom, weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door
te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kan de invloed van de
wisselende buitentemperatuur worden geminimaliseerd.
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Kengetallen
Het toevoegen van een aantal kengetallen om CO2-emissie van de jaren onderling te beter te
kunnen vergelijken. Het kengetal per 1000 euro omzet voor vervoer en werktuigen is het bij de huidige
footprint van 2014 en 2015 gebruikt, maar niet geheel eenduidig. Dat komt doordat de CO2-emissie
en omzet van projecten gerelateerd is aan diverse factoren, zoals de omvang van het project, type
werkzaamheden, welke machines in een project worden ingezet, de reisafstand van kantoor naar de
projectlocatie, de weersomstandigheden en de verhouding inzet eigen materieel en inkoop. Er zijn
teveel variabelen om de CO2-emissie van de jaren onderling te kunnen vergelijken.
Daarom is aan te bevelen dat de volgende kengetallen bij het opstellen van de volgende footprint
worden berekent.
1. CO2-emissie Zakelijk verkeer en Goederenvervoer per gereden kilometer,
Via het trackt-trace systeem kan dit worden geregistreerd.
2. CO2-emissie Brandstof mobiele werktuigen per bedrijfsuren.
Via het trackt-trace systeem kan dit worden geregistreerd
Herberekening footprint
Bij structurele wijziging van de organisatorische grens, en/of een significante wijziging in de
emissiefactoren worden de voorgaande jaren (het basisjaar en eventuele referentiejaren)
herberekend om een goede vergelijking tussen het gerapporteerde jaar en het basisjaar te kunnen
garanderen.
Nieuwe factoren als gevolg van vollediger en betere bepalingsmethoden gelden voor alle jaren. De
CO2-footprints van eerdere jaren dienen hiermee herberekend te worden. Een voorbeeld is de
uitstoot van vliegkilometers. Voorheen werd uitgegaan van de gemiddelde vloot zowel voor korte als
lange vluchten. Vliegmaatschappijen zetten echter op langere routes grotere vliegtuigen in. De
nieuwe CO2-emissiefactoren houden daar nu rekening mee
Echter nieuwe factoren als gevolg van technische ontwikkelingen worden niet verwerkt in de
footprints van voorgaande jaren. Een voorbeeld is dat het steeds moeilijker wordt om aardolie te
winnen en om te zetten in dieselolie die aan de huidige eisen voldoet. Dit heeft tot gevolg dat de
productie van een liter diesel meer energie kost en daardoor 3% meer CO2-uitstoot veroorzaakt. Dat
betekent dat er in de komende jaren minstens 3% diesel extra moet worden bespaart om het CO2reductiedoel te halen. Bedrijven herberekenen dan vaak het basisjaar met de nieuwe CO2emissiefactoren. Echter is het advies om dit niet te doen en deze veranderingen te aanvaarden.
Verantwoordelijkheden
Verder is het de bedoeling dat de locatiemanagers van elke vestiging verantwoordelijkheid dragen
voor het opnemen van de meterstanden per kwartaal en het invullen van hun eigen barometer. Op
deze manier worden de locatiemanagers meer bewust hoeveel energie en brandstof zijn/haar
vestiging gebruikt. Naast het verstrekken van inlogcodes voor de eigen Milieubarometer zal er een
presentatie plaatsvinden door KAM waarbij aan alle locatiemanagers toelichting gegeven wordt over
de omgang met en werking van de Milieubarometer.
Vervolgens wordt door de facilitair manager een check uitgevoerd van alle meterstanden en
bijbehorende facturen die hij ontvangt omdat hij diegene is die de facturen goedkeurt voordat de
betaling uiteindelijk uitgevoerd wordt door de financiële administratie. Daarnaast is het aan te
bevelen dat de facilitair manager op een gestructureerde manier elk jaar een dossier aanlegt per
vestiging en het overzicht ‘’benodigde gegevens matrix’’ invult.
De KAM-manager blijft verantwoordelijk voor het opstellen van de definitieve footprint en houdt
toezicht op de genomen CO2-reductie doelstellingen en maatregelen. Naast dat op deze manier de
input (energieverbruikgegevens) voor de footprint intern wordt gecheckt is het belangrijk dat de KAMafdeling het werken met de prestatieladder blijft stimuleren. Het is de bedoeling dat het gehele
proces geen “map in de kast” wordt, maar dat het CO2-reductiebeleid gaat, en blijft, leven in de
organisatie. Wanneer de continuïteit van het CO2-reductiebeleid wordt doorbroken, zal het
certificaat niet worden verlengd met het verlies van gunningvoordeel als gevolg.
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Bijlage A Verwijzingstabel ISO 14064-1 paragraaf 7

ISO 14064-1

4.1
4.2.2
4.2.2
4.2.2
4.3.1
4.2.3
5.3.1
5.3.2
4.3.3
4.3.3
4.3.5
5.4

7.3 GHG report Content
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Beschrijving
Reporting organization
Person responsible
Reporting period
Organizational boundaries
Direct GHG emissions
Combustion of biomass
GHG removals
Exclusion of sources or sinks
Indirect GHG emissions
Base year
Changes or recalculations
Methodologies
Changes to methodologies
Emission or removal factors used
Uncertainties
Statement in accordance with ISO 14064
External verification

Hoofdstuk rapport
1
Robbert Schaap
1.7
3.1
3.4
7
7
n.v.t
3.4
2014
n.v.t.
2
n.v.t
2.2
3.2.1
2.1.1
n.v.t
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Bijlage B Vragenlijst inventarisatie energiestromen en verbruiken
Bedrijfslocatie: Kiezen uit Aalsmeer, 1.Rijsenhout, 1A.compostering, 1B.(BAU + administratie) Diemen, Lisse,
Heemstede, Hillegom, Hoofddorp (meerwinkel), Noordwijkerhout (Heemskerk straatreiniging), Noordwijkerhout
(VAB)

Ingevuld door:

1. Algemene bedrijfsgegevens
Deze algemene gegevens worden gebruikt om de milieukengetallen uit te rekenen en om de milieuscore door
de jaren heen af te zetten tegen eventuele groei of krimp in het bedrijf. Deze gegevens zijn ook benodigd om de
relatieve CO2-reductie doelen van Meerlanden te bepalen.


Vloeroppervlak (BVO= Bruto Vloeroppervlak) en inhoud bedrijfspand.
Vul hier het (bruto) vloeroppervlak van het bedrijfspand in (in m2). Dit is incl. het oppervlak van de
verdiepingsvloeren (1e + 2e + 3e verdieping etc.) Voor de inhoud van het bedrijfspand volstaat een grove
berekening of schatting. Onverwarmde ruimten (vorstvrij houden = verwarmd) laat u buiten
beschouwing. Loodsen wel meenemen
BVO:
Inhoud bedrijfspand:



in M2 (vierkante meters)
in M3 (kubieke meters)

Aantal medewerkers in 2014 (in full time eenheden, FTE).
Het totaal aantal medewerkers dat in het jaar 2014 werkzaam is geweest vanuit de bedrijfslocatie, in FTE.
Het is handig om specifiek het aandeel van de binnen-medewerkers (kantoor) aan te geven. Dit helpt
ons beter de onderlinge vestigingen te vergelijken.
Totaal aantal medewerkers:
Waarvan binnen-medewerkers:



in FTE
in FTE

Omzet over 2014 (netto omzet voor belasting).
Vul hier de omzet van locatie over 2014 in. Gegevens worden alleen gebruikt voor intern gebruik.
Omzet:

in euro’s

2. Elektriciteit

Ingekochte elektriciteit in 2014.
Totale hoeveelheid elektriciteit die ingekocht wordt voor de bedrijfslocatie. Deze informatie vindt u op uw
jaarlijkse energiefactuur. Wanneer er groene stroom wordt ingekocht geef dit dan aan als aandeel van
het totale elektriciteitsverbruik.
Elektriciteitsverbruik:
Waarvan groene stroom:
Waarvan nachtverbruik


Indien aanwezig: Zelf opgewekte terug geleverde elektriciteit in 2014.
Hoeveelheid zelfopgewekte stroom bijvoorbeeld via zonnepanelen, windmolens of een andere ‘’bron’’.
Opgewekte energie Zonnepanelen:
Opgewekte energie ………‘’bron’’:



in kWh
in kWh

Elektriciteitsverbruik op projecten in 2014 waarvan u de facturen ontvangt. Als er geen elektriciteit is
verbruikt op de projectlocaties of er zijn geen aparte facturen beschikbaar vul dan NA in.
Elektriciteitsverbruik projecten:



in kWh
in kWh
In kWh

in kWh

Elektriciteit uit dieselgeneratoren in 2014.
Vul hier de hoeveelheid diesel in die wordt gebruikt door elektriciteitsgeneratoren, bij
buitenwerkzaamheden of noodstroom voorzieningen indien aanwezig). Diesel t.b.v. voertuigen voert u
NIET hier in.
Elektriciteit uit dieselgeneratoren:

in liters diesel
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3. Brandstof voor verwarming

Ingekocht aardgas in 2014.
Het aardgas dat voor ruimteverwarming en warm water op de bedrijfslocatie is gebruikt in 2014.
Aardgasverbruik:
in m3
Indien gebruik gemaakt wordt van stadsverwarming:
Inkoop warmte stadsverwarming

in GJ

Wanneer er met behulp van een andere brandstof of op een andere manier wordt verwarmd (bijv. WKK,
stookolie of houtkachel, graag invullen hieronder). Let op: Verwarmingselementen zoals elektrische
kachels zijn automatisch in het elektriciteitsverbruik mee genomen.
……



In ..

Brandstofverbruik voor verwarming op projecten in 2014. Propaan of diesel voor verwarming
op projecten waarvan uw bedrijf de facturen ontvangt. Diesel t.b.v. voertuigen voert u NIET hier in.
Propaan voor verwarming
Diesel voor verwarming

in m3
in liter

4. Emissies

Bijgevulde koel- en koudemiddelen van koelinstallaties en airco’s in 2014
In het jaarlijkse controlerapport/logboek van de koel/vriesinstallaties en de airco's staat hoeveel en welk
koelmiddel is bijgevuld in de installaties. Dit staat gelijk aan het verlies in het voorgaande jaar. Dus het
gaat niet om de inhoud die aanwezig is maar om eventueel bijgevulde koudemiddelen na
lekkages/onderhoud.
Hoeveelheid bijgevuld koudemiddel:

in kg

5. Brandstof voor Mobiele werktuigen
Hoeveelheid brandstof gebruikt door mobiele werktuigen zoals voertuigen voor intern transport op bedrijfslocatie
en in projecten (denk aan heftrucks, reachstackers etc.) en ook grondverzetmachines zoals loaders en
graafmachines, maaimachines, veegmachines en tractoren.
Let op: Voer ook de brandstoffen in die u heeft getankt en betaald voor ingehuurd materieel. Brandstoffen t.b.v.
de bedrijfsauto’s en vrachtwagens worden hier NIET ingevuld.




Benzine
Hoeveelheid verbruikt ebenzine:

Schone benzine
Het gaat hier om benzine (Aspen) die voornamelijk wordt gebruikt in mobiele gereedschappen zoals
bladblazers, kettingzagen, grasmaaiers etc.
Hoeveelheid verbruikte schone benzine:









in liters

Diesel
Hoeveelheid verbruikt ediesel:

in liters

LPG
Hoeveelheid verbruikte LPG

in liters

Bio-diesel
Als de bio-diesel is gemaakt op basis van Used Cooking Oils (afvalolie/vet)/
Hoeveelheid verbruikte Bio-diesel



in liters

Bio-ethanol
Hoeveelheid verbruikt Bio-diesel

in liters

in liters

Mengsmering
Mengsmering is benzine gemengd met olie ten behoeve van twee-taktmotoren.
Hoeveelheid verbruikte mengsmering

in liters
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6. Zakelijk verkeer
Het gaat hierom personenauto’s die als bedrijf- en leaseauto worden gebruikt. Het is belangrijk om de
milieubelasting van bedrijfsauto's aan de gebruikte liters brandstof af te meten omdat daarin zowel de zuinigheid
van de auto als het rijgedrag van de chauffeurs meetelt. Echter als deze gegevens niet beschikbaar zijn, laat dit
mij even persoonlijk weten.
Let op: Bestelwagens en vrachtwagens worden hier niet ingevuld, zie 7. goederenvervoer



Het aantal liters brandstof dat door bedrijfs- of leaseauto's werd verbruikt in 2014, inclusief woonwerkverkeer en privégebruik; alleen wanneer dit bekend is. Mogelijke bronnen: overzicht van tankpasjes,
overzicht leasemaatschappij, brandstofkosten uit boekhouding.
Personenwagen benzine:
in liters
Personenwagen bio-ethanol:
in liters
Personenwagen diesel:
in liters
Personenwagen bio-diesel:
in liters
Personenwagen LPG:
in liters
Personenwagen Aardgas:
in m3 (kg of liters)
Personenwagen bio-CNG(biogas):
in kg
Elektrische bedrijfsauto aanwezig: Ja of Nee? Antwoord: ………..



Jaartotaal van zakelijke kilometers met privéauto’s in 2014. De som van het aantal kilometers verreden
door gedeclareerde zakelijke ritten met privéauto's
Gedeclareerd zakelijk verkeer



in km

Jaartotaal van de zakelijke kilometers met vliegtuig in 2014. Indien niet aanwezig NA invullen
Verkeer met vliegtuig:

In km

7. Goederenvervoer
Het aantal liters brandstof dat door vrachtvoertuigen zoals bestelwagens en vrachtauto’s per bedrijfslocatie is
verbruikt in 2014. Mogelijke bronnen: overzicht van tankpasjes, overzicht leasemaatschappij, brandstofkosten uit
boekhouding.
Ook hier is het is belangrijk dat u goederenvervoer invult in liters brandstoffen (in plaats van kilometers).


Het aantal liters brandstof dat door bedrijfsbestelwagens en busjes (voertuigen tot 3,5 ton) werd verbruikt
in 2014.
Bestelwagen benzine:
in liters
Bestelwagen bio-ethanol:
in liters
Bestelwagen diesel:
in liters
Bestelwagen bio-diesel:
in liters
Bestelwagen LPG:
in liters
Bestelwagen Aardgas:
in m3 (kg of liters)
Bestelwagen Bio-CNG (biogas):
in kg
Elektrische bestelwagen aanwezig: Ja of Nee? Antwoord: ………..



Het aantal liters brandstof (benzine, diesel en/of LPG) dat door bedrijfs- of leaseauto's werd verbruikt in
2014.

Vrachtwagen diesel:
in liters
Vrachtwagen bio-diesel:
in liters
Vrachtwagen LPG:
in kg
Vrachtwagen Aardgas:
in m3 (kg of liters LNG)
Vrachtwagen Bio-CNG (biogas):
In kg
Bio-CNG is 'Compressed Natural Gas' uit biogas in plaats van uit aardgas. De samenstelling van BioCNG is
nagenoeg identiek aan die van CNG uit aardgas. Het verschil zit in de bron, het biogas is opgewerkt tot het een
samenstelling heeft die gelijk is aan die van aardgas.
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Bijlage C Inventarisatie energiestromen- en verbruik matrix 2014

Inventarisatie ''energiestromen en verbruiken''
matrix

Vestiginglocaties
Totale Holding

1. Rijsenhout (Dolf de Jong en Gert-Jan Klaase Bos)
1.Hoofdkantoor

1.A Compostering

1.B Admi + BAU

2. Aalsmeer
(Martin Nap)

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)

8. Voorhout VAB
(Rene Geerlof)

9. Hoofdorp
(Meerwinkel)
(Elisa Schouten)

Overig

Bruto Vloeroppervlak (m2)

1. Algemeen

Gebouwinhoud (m3)

Aantal medewerkers (FTE)

Omzet (euro's)

Ingekochte elektriciteit (kWh)

2. Elektriciteit

Waarvan nachtverbruik
Waarvan groene stroom
Zelf opgewekte elektriciteit (kWh)
Elektricteitverbruik projecten (kWh)
Elektriciteit uit dieselgeneratoren (L)

3. Verwarming
4. Emissies

Ingekocht aardgas (m3)
Gas/diesel verbruik projecten (m3/L)

Bijgevulde koel- koudemiddelen (KG)

Verbruik Houtmot/pellets (GJ)
Zelf opgewekte warmte (kWh)

Oplosmiddelen (KG)

Groot (shovel,
tractor, kraan)
Klein
werktuigen

5. Mobiele werktuigen

Benzine (L)
Diesel (L)
bio-CNG (KG)
Mengsmering (L)
Aspen benzine (L)

Personenauto's

6. Zakelijk verkeer

Diesel (L)
Benzine (L)
bio-CNG (KG)

Gedeclareerd Prive-auto's (km)

Vliegtuig (km)

Bestelwagens
Vrachtwagens

7. Goederenvervoer

Bestelwagens diesel (L)
Bestelwagens benzine (L)
Bestelwagens bio-CNG (KG)
Vrachtwagens diesel (L)
Vrachtwagens bio-CNG (KG)
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Bijlage D Overzicht elektriciteit- en gasverbruik per vestigingslocatie
Bron van de Excel tabellen in deze bijlage zijn de opgevraagde facturen van diverse energieleveranciers.
1.Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
Locatie
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)

Leverancier
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent

EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Hoog verbruik
894
01-01-2014
01-02-2014 Januari
894
01-02-2014
01-03-2014 Februari
894
01-03-2014
01-04-2014 Maart
894
01-04-2014
01-05-2014 April
894
01-05-2014
01-06-2014 Mei
894
01-06-2014
01-07-2014 Juni
894
01-07-2014
01-08-2014 Juli
894
01-08-2014
01-09-2014 Augustus
894
01-09-2014
01-10-2014 September
894
01-10-2014
01-11-2014 Oktober
894
01-11-2014
01-12-2014 November
894
02-11-2014
01-01-2015 December

Locatie
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)

Leverancier
Essent
Essent

EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Hoog verbruik
846
01-12-2013
12-09-2014 Dec-Half Sept
846
12-09-2014
01-01-2015 Half sept-Dec

Totaal

Meterstanden electra
Gasopwerking (scada)
Vergisters (scada)
Menginstallatie (scada)
Tunnels (scada)
Gebouw kachel (scada)
Menghal (scada)
Houtkachel (scada)
LK3 noodstroom (scada)
Totaal Elektriciteitverbruik 1.ACompostering

Leverancier
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent

EAN

31-12-2013
1295492
743441
128776
1885842
2243
85328
105847
3903

LK4 terrein (scada)
LK6 kantoor (scada)
LK 9 wasstraat (scada)
Totaal Elektriciteitverbruik 1.Hoofdkantoor

Essent
Essent
Essent
Essent

Totaal Elektriciteitverbruik (hoofdkantoor + compostering)

Essent

Totaal verbruik toegeschreven aan''overig''

Essent?

?

Locatie
1. Rijsenhout (hoofdkantoor + compostering)

Leverancier
Greenchoice

EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Totaal verbruik
949
31-12-2013
31-12-2014 Jan-dec

416
9089
5740

121262
102252
115027
121036
123696
116647
144396
125829
131680
135439
113440
117710
1468414

Laagverbruik Totaal verbruik
99991
221253
84261
186513
103204
218231
103164
224200
112051
235747
110635
227282
113736
258132
117813
243642
103308
234988
105508
240947
107342
220782
113032
230742
1274045
2742459 kWh

3744
1680
5424

Laagverbruik Totaal verbruik
3380
7124
1899
3579
5279
10703 kWh

1473838

31-12-2014 Periode (maand) Totaal verbruik meterstanden
2123563
1072192
168209
2432482
2928
125119
163438
66661

1279324

2753162 kWh

828071
328751
39433
546640
685
39791
57591
62758
1903720

4266
147861
91015

3850
138772
85275
227897 kWh
2131617 kWh
621545 kWh

Verschil meterstand en facturen

31502

Totaal

31502 m3

1. B Rijsenhout (adm + BAU)
Locatie
Leverancier EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Hoog verbruik Laagverbruik Totaal verbruik
Noordwijkerhout Walserij 11 NUON
224
01-01-2014
31-12-2014 Jan-Dec
26319
9830
36149 kWh
Verdeeld over:
1.B Rijsenhout (Adm + BAU)

NUON

224

01-01-2014

Percentage:
31-12-2014 Jan-Dec

40%
10528
60%
15791
10528

2. N'hout (Heemskerk)

NUON

224

01-01-2014

31-12-2014 Jan-Dec

Locatie
2. N'hout

Leverancier EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Totaal verbruik
NUON
954
06-04-2014
31-03-2015 Apr-Mrt
4078

Verdeeld over:
1.B Rijsenhout (Adm + BAU)

NUON

954

01-01-2014

Percentage:
31-12-2014 Jan-Dec

2. N'hout (Heemskerk)

NUON

954

01-01-2014

31-12-2014 Jan-Dec

40%
3932
60%
5898
3932

40%
14460 kWh
60%
21689,4 kWh
14460 kWh

30%
1223 m3
70%
2855 m3
1223 m3

2. Aalsmeer
Locatie
Leverancier
2. Aalsmeer (Zwarteweg 77A) NUON

EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Hoog verbruik Laagverbruik Totaal verbruik
202
01-01-2014
01-01-2015 Jan-Dec
58657
43306
101963
58657
43306
101963 kWh

Locatie
Leverancier
EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Totaal verbruik
2. Aalsmeer (Zwarteweg 77A) DONG-energie 355
01-01-2014
30-06-2014 Jan-Jun
29406
2. Aalsmeer (Zwarteweg 77A) Eneco
355
01-07-2014
31-12-2014 Jul-Dec
25683
55089 m3
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3.

Heemstede

Locatie
2. Heemstede (cruquiusweg 47)
2. Heemstede (cruquiusweg 47)

Leverancier
Eneco
E-ON

2. Heemstede (cruquiusweg 47)

Eneco & E-ON
Meterstand

EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Hoog verbruik
429
03-06-2013
02-04-2014 Jun-Apr
429
02-04-2014
31-12-2104 Apr-Dec
429

31-12-2013
205462

31-12-2014 Jan-Dec
228876

19217
16958

Laagverbruik
0
0

Totaal verbruik Factuur
Gecorrigeerd naar 1 jaar
19217 /0.83 (10 maanden= 0.83 jaar)
16958 /0.75 (9 maanden= 0.75 jaar)

23414

0

Totaal verbruik Meterstand
23414

Totaal

Locatie
2. Heemstede (cruquiusweg 47)

Leverancier
Greenchoice

2. Heemstede (cruquiusweg 47)

Greenchoice
Meterstand

23414 kWh

EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Totaal verbruik factuur
Gecorrigeerd naar 1 jaar
585
21-01-2014
01-01-2015 Jan-Dec
8459 0.94 (11.3 maanden= 0.94 jaar
585

31-12-2013
68640

31-12-2014 Jan-Dec
77663

8999 m3

Totaal verbruik Meterstand
9023

Totaal

4.

0

9023 m3

Hillegom

Locatie
4. Hillegom (Marconistraat 16)

Leverancier EAN
Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand)
Hoog verbruik
DVEP energie
681
01-01-2014
01-01-2015 Jan-Dec
Totaal Marconistraat 16

Locatie
4. Hillegom (stationsweg 47)

Leverancier EAN
Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand)
DVEP energie
628
01-01-2014
01-01-2015 Jan-Dec
Totaal Stationsweg 16

Locatie
4. Hillegom (Marconistraat 16)
4. Hillegom (Marconistraat 16)

Leverancier
Eneco
Eneco

4. Hillegom (Marconistraat 16)

Eneco
Meterstand

EAN
807
807

807

Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand)
22-05-2013
02-04-2014 Mei-Apr
02-04-2014
18-08-2014 Apr-Aug

31-12-2013
414195

31-12-2014 Jan-Dec
429134

Leverancier
Eneco
Eneco

EAN
979
979

27016
27016

Totaal verbruik
51265
51265 kWh

585
585

413
413

Totaal verbruik
998
998 kWh

24834

27429

52263 kWh

Laagverbruik

Totaal verbruik factuur
Gecorrigeerd naar 1 jaar
15494 /0.86 (10,3 maanden= 0,86 jaar)
3469 /0,375 (4,5 maand= 0,375 jaar)
Totaal Marconistraat 16

18016
9251
18016 m3

Totaal verbruik Meterstand
14939

Totaal
Locatie
4. Hillegom (stationsweg 47)
4. Hillegom (stationsweg 47)

Laagverbruik
24249
24249

Hoog verbruik

Totaal

14939 m3

Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand)
22-05-2013
22-05-2013 Mei-Mei
22-05-2014
19-08-2014 Mei-Aug

Totaal verbruik factuur

Gecorrigeerd naar 1 jaar
923
53 /0,25 (3 maand= 0,25 jaar)
53 Totaal Stationsweg 16

Totaal

5.

23061 kWh
22611 kWh

923
212
923 m3
15862 m3

Lisse

Locatie
Leverancier EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Hoog verbruik Laagverbruik Totaal verbruik
5. Lisse (Vennestraat 5) DVEP
379
01-01-2014
01-01-2015 Jan-Dec
54032
0
54032
54032
0
54032 kWh
Locatie
Leverancier EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Totaal verbruik
5. Lisse (Vennestraat 5) NUON
448
01-01-2014
31-12-2014 Jan-Dec
19127
19127 m3

6.

Diemen

Locatie
Gemeentewerf Diemen

Leverancier EAN
GDF SUEZ

Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Hoog verbruik Laagverbruik Totaal verbruik
01-01-2014
31-12-2014 Jan-Dec
39887
34748
74635 kWh

Verdeeld over:
Gemeentewerf Diemen

GDF SUEZ

01-01-2014

Percentage:
31-12-2014 Jan-Dec

6. Diemen (landlust 2)

GDF SUEZ

01-01-2014

31-12-2014 Jan-Dec

Locatie
6. Diemen (landlust 2)

Leverancier EAN
Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Totaal verbruik
GDF SUEZ Aansluiting is kapot
01-01-2014
31-12-2014 Jan-Dec
0

85%
33904
15%
5983
5983

85%
29536
10%
3475
3475

85%
63440 kWh
15%
9458 kWh
9458 kWh
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7.

Noordwijkerhout (Heemskerk)

Locatie
2. N'hout Walserij 11

Leverancier
NUON

Verdeeld over:
1.B Rijsenhout (Adm + BAU)

NUON

224

01-01-2014

Percentage:
31-12-2014 Jan-Dec

2. N'hout (Heemskerk)

NUON

224

01-01-2014

31-12-2014 Jan-Dec

Locatie
2. N'hout

Leverancier
NUON

Verdeeld over:
1.B Rijsenhout (Adm + BAU)

NUON

954

01-01-2014

Percentage:
31-12-2014 Jan-Dec

2. N'hout (Heemskerk)

NUON

954

01-01-2014

31-12-2014 Jan-Dec

8.

EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Hoog verbruik Laagverbruik Totaal verbruik
224
01-01-2014
31-12-2014 Jan-Dec
26319
9830
36149 kWh
40%
10528
60%
15791
15791

40%
14460 kWh
60%
21689 kWh
21689 kWh

EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Totaal verbruik
954
06-04-2014
31-03-2015 Apr-Mrt
4078
30%
1223 m3
70%
2855 m3
2855 m3

Voorhout (VAB)

Locatie
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)
1. Voorhout (VAB)

Leverancier
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent
Essent

EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Hoog verbruik Laagverbruik Totaal verbruik
481
01-01-2014
01-02-2014 Januari
51678
16140
67818
481
01-02-2014
01-03-2014 Februari
44026
15043
59069
481
01-03-2014
01-04-2014 Maart
42698
14450
57148
481
01-04-2014
01-05-2014 April
37200
6994
44194
481
01-05-2014
01-06-2014 Mei
36002
7847
43849
481
01-06-2014
01-07-2014 Juni
29216
6481
35697
481
01-07-2014
01-08-2014 Juli
28861
6086
34947
481
01-08-2014
01-09-2014 Augustus
29210
6483
35693
481
01-09-2014
01-10-2014 September
28228
5430
33658
481
01-10-2014
01-11-2014 Oktober
31554
5665
37219
481
01-11-2014
01-12-2014 November
30844
8187
39031
481
01-12-2014
01-01-2015 December
36143
11531
47674

Totaal

9.

40%
3932
60%
5898
5898

425660

110337

535997 kWh

Hoofddorp (Meerwinkel)

Locatie Leverancier
EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Hoog verbruik
9. H'dorp Meerwinkel(Daalmeerstraat
Budget energie
9) 410
19-03-2013
12-02-2014 Mrt-Feb
9. H'dorp Meerwinkel(Daalmeerstraat
E-ON
9) 410
12-02-2014
31-12-2014 Feb-Dec

17405
16774

4903
4686

9. H'dorp Meerwinkel(Daalmeerstraat
Budget E & E-ON
9) 410
Meterstand

22799

6642

29441

6642

29441 kWh

31-12-2013
205462

31-12-2014 Jan-Dec
228876

Laagverbruik

Totaal verbruik Factuur

Locatie Leverancier
EAN Startdatum verbruik Einddatum Verbruik Periode (maand) Totaal verbruik factuur
9. H'dorp Meerwinkel(Daalmeerstraat
Budget Energie
9) 656
19-03-2013
07-04-2014 Mrt-Apr
9. H'dorp Meerwinkel(Daalmeerstraat
Budget Energie
9) 656
07-04-2014
01-07-2014 Apr-Jun
9. H'dorp Meerwinkel(Daalmeerstraat
Greenchoice
9) 656
01-07-2014
01-01-2015 Jul-Dec

Gecorrigeerd naar 1 jaar
5651 1.04167 (12,5 maand=1.05 jaar)
189 1961 0.5 (6 maand= 0.5 jaar)

9. H'dorp Meerwinkel(Daalmeerstraat
Budget E & Greenchoice 9) 656
Meterstand

4956

31-12-2014 Jan-Dec
252480

Totaal

24248 kWh
24667 kWh

Totaal verbruik Meterstand

Totaal

31-12-2013
247524

Gecorrigeerd naar 1 jaar
22308 /0.9167 (11 maanden= 0.92 jaar)
21460 /0,867 (10,4 maanden= 0.87 jaar

5382 m3
3922 m3

Totaal verbruik Meterstand
4956 m3
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Bijlage E Flowchart projectactiviteit 1.2 inventariseren energiestromen en verbruikgegevens
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Bijlage F Toelichting inventariseren brandstofgegevens 2014
In deze bijlage volgt de berekeningsmethode voor het brandstofverbruik per vestigingslocatie van de volgende
thema’s:
5. Mobiele werktuigen (groot)
6. Zakelijk verkeer (personenauto’s)
7. Goederen vervoer (bestel- en vrachtwagens)
Stap 1: Brandstofmutaties sorteren per brandstofsoort
Als bronbestand is door Daan van Duivenvoorde, assistent controller Meerlanden, een overzicht vanuit het SAPsysteem aangeleverd met alle brandstofmutaties van 2014. Het Excel-bestand heeft de naam ‘’Werkversie
brandstofmutaties 2014’’, hierna genoemd brandstofmutatielijst.
Uit het bestand is op te maken dat 4 soorten brandstoffen zijn getankt in 2014:

Aardgas LPG CNG

Benzine

Diesel

Rode Gasolie
Rode gasolie wordt echter vanaf 1 Januari 2013 niet meer verkocht en is onder Diesel toegeschreven. Verder is er
geen onderscheidt gemaakt tussen Aardgas, LPG en CNG. Voor het berekenen van de footprint schrijven we
deze categorie volledig toe aan CNG, omdat alle auto’s op CNG rijden (Hogerwerf, 2015). CNG wordt in KG
afgenomen
Voor elke soort brandstof is in het bestand een apart tabblad aangemaakt en de liter/KG-prijs per mutatie
berekent (kolom L) door het bedrag (kolom J)door de hoeveelheid (kolom K) te delen.
Vervolgens is de gemiddelde liter/KG-prijs per brandstofsoort over 2014 uitgerekend door van alle liter/KG-prijzen
per brandstofmutatie het gemiddelde te nemen, negatieve getallen zijn uitgesloten.
 Gemiddelde. ALS(L2:L……;’’>0’’).
Vervolgens is bij de brandstofmutaties waar een hoeveelheid ontbreekt of deze 0 is, het bedrag van deze
mutatie gedeeld door de gemiddelde liter/KG-prijs van 2014 van de specifieke brandstofsoort.
Uiteindelijk zijn de bedragen uit kolom J en hoeveelheden van alle brandstofmutaties uit kolom K per soort
brandstof opgeteld. Dit levert de volgende uitkomsten op:
Soort brandstof
Aardgas LPG CNG
Benzine
Diesel

Gemiddelde literprijs
0,90 per KG, zie (Cel M6691)
1,38, zie(Cel M584)
1,12 , zie (Cel M5014)

Aantal Liter / KG
341.021 KG
31.678 L
1.287.377 L

Bedrag €
305.805
44.156
1.336.234

Om te controleren of er geen rare afwijkende bedragen en hoeveelheden zijn ingevoerd, is het bestand per
brandstofsoort met een kleurenschaal gesorteerd op gemiddelde literprijs. Wanneer de literprijs per
brandstofsoort groter was dan de waarde in onderstaande tabel is deze vervangen door de uitgerekende
gemiddelde liter/KG-prijs per brandstofsoort. Vervolgens is opnieuw de hoeveelheid uitgerekend door de formule
(bedrag/gemiddelde literprijs).
Soort brandstof
Aardgas LPG CNG
Benzine
Diesel

Gemiddelde literprijs
>1,5
>2
>1,8

Stap 2: Wagenpark verdelen over vestigingslocaties
Van Ben Hogerwerf , wagenparkbeheerder Meerlanden is een Excel-bestand met voertuigen verkregen met de
naam ‘’volledig wagenpark’’, hierna genoemd wagenparklijst. De wagenparklijst is van 2016 en wordt continu
up-to date gehouden door Ben Hogerwerf. Alle voertuigen zijn genummerd zodat een brandstofmutatie kan
worden toegewezen aan een voertuig.
Er zijn echter 2 problemen:
1. Sommige voertuigen komen niet in de brandstofmutatielijst voor, reden kan zijn dat het voertuig nieuw is
en in 2014 nog niet tot het wagenpark van Meerlanden behoorde. In de wagenparklijst is dan in kolom A:
NA ingevuld.
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2.

Andersom staan er in de brandstofmutatielijst ook een aantal voertuigen die niet zijn opgenomen in de
wagenparklijst. Deze voertuigen zijn toegevoegd aan de voertuigenlijst, zie blauw gearceerde Kplaatsen.

De voertuigen moeten vervolgens toegewezen worden aan een bepaalde vestiging. De meeste voertuigen zijn
al toegewezen, zie groen gearceerde K-plaatsen in Kolom I.
De volgende benamingen zijn veranderd in:
Openbare ruimte Rijsenhout  1. R’hout (hoofdkantoor)
Openbare ruimte Aalsmeer  2. Aalsmeer
Openbare ruimte Heemstede  3. Heemstede
Openbare ruimte Hillegom  4. Hillegom
Openbare ruimte Lisse  5. Lisse
Samen met Ben Hogerwerf, wagenparkbeheerder Meerlanden, zijn de voertuigen toegewezen aan een
vestiging waarvan de K-plaats nog onbekend was. Zie oranje gearceerde K-plaatsen in Kolom I.
Het wagenpark is vervolgens verdeeld over de 3 thema’s, zie tabbladen in wagenparklijst
5. Mobiele werktuigen: Veegwagens, shovels, tractor en kranen
6. Zakelijk verkeer: Personenauto’s
7. Goederen vervoer: Bestelwagens en vrachtwagens
Let op: er is nog een 4e categorie gemaakt genaamd Aanhangers etc. Dit zijn de niet brandstof verbruikende
voertuigen als aanhangers, boen en bouwkeet.
Stap 3: Brandstofmutaties koppelen aan vestigingslocatie
Per voertuig gekeken in de brandstofmutatielijst welke soort brandstof er voor dat voertuig is getankt in 2014. In
kolom B,C,D van de wagenparklijst is dit genoteerd, met de volgende letters A, B, D.
A= Aardgas LPG CNG
B= Benzine
D= Diesel
Per vestigingslocatie zijn alle brandstofmutaties in liter/KG per brandstofsoort uit de brandstofmutatielijst
geselecteerd van het bijbehorende wagenpark. Dit is verwerkt in apart Excel-bestanden per vestigingslocatie die
dus een overzicht gegeven van het brandstofverbruik per brandstofsoort voor elke van de 3 thema’s.
Om te checken of alle brandstofmutaties uit de brandstofmutatielijst zijn meegenomen zijn de uitkomsten van de
vestigingslocaties bij elkaar opgeteld en vergeleken met de totaal berekende hoeveelheden per brandstofsoort
uit stap 1. In onderstaande tabel is te zien dat er slechts kleine afwijkingen zijn, dit is te verklaren door
afrondingsverschillen.
Brandstofsoort
Diesel (liters)
Benzine (liters)
Bio CNG (KG)

Na verdelen wagens vestigingslocatie
1287570
31606
341009

Stap 1
1287377
31678
341021

Verschil absoluut
193
-72
-12

Verschil %
0,014
-0,228
-0,004
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Bijlage G Toelichting op Excel-bestand: werkversie gedeclareerde km privéauto 2014
Bronbestand: Chris Beelen, Senior Medewerker Financiële Administratie, 19-01-2016
De volgende aanpassingen zijn gemaakt in het bronbestand ‘’werkversie gedeclareerde km privéauto’s 2014’’
om het aantal gedeclareerd kilometers met privéauto’s in 2014 per vestigingslocatie te kunnen berekenen.
Kolom J: Totaal belast bedrag per werknemer berekend, kolom N t/m Y opgeteld. =SOM(N2:Y2)
Kolom K: Subtotaal bedrag per vestigingslocatie uitgerekend.
Kolom L: Totaal aan gedeclareerde kilometers berekent, door het belastbare bedrag te delen door 0.09 cent.
Aangezien het belastbare gedeelte van de totale kilometervergoeding(0.28 cent) 0.09 cent bedraagt. =J2/0,09
Kolom M: Subtotaal aantal gedeclareerde kilometers per vestigingslocatie uitgerekend.
Kolom E: De mensen van financiële administratie en BAU in Noordwijkerhout toegerekend aan de vestiging 1.A
Rijsenhout (BAU + Administratie) en van de compostering aan 1.B Rijsenhout (compostering)
Kolom N t/m Y: Rij 103 en 104. Het bedrag per maand en het aantal kilometers per maand uitgerekend om te
checken of er rare/opvallende afwijkingen in zitten.
Bestand gesorteerd op standplaats (vestiging) en draaitabel ingevoegd
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Bijlage H Toelichting op Excel-bestand: werkversie totaal aantal medewerkers FTE 2014
Bronbestand: Chris Beelen, Senior Medewerker Financiële Administratie, 19-01-2016
De volgende aanpassingen zijn gemaakt in het bronbestand ‘’werkversie totaal aantal medewerkers FTE 2014’’
om het aantal medewerkers in FTE per vestigingslocatie te kunnen berekenen.

Kolom D: De werknemers met standplaats onbekend, opgezocht in het Excelbestand ‘’Functie per afdeling + FTE
2014’’. Echter nog steeds 6 personen waarvan standplaats onbekend is. Deze zijn toegeschreven aan ‘’overig’’
De mensen van financiële administratie en BAU in Noordwijkerhout toegerekend aan de vestiging 1.B Rijsenhout
(BAU + administratie)
Kolom T: Verwijderd, want bij ongeveer een kwart van het bestand was de maand december dubbel geteld.
Kolom E: Vervolgens gefilterd op de mensen die in 2014 uit dienst zijn getreden. De FTE voor de maanden
vervolgens gecorrigeerd.
Kolom C: Vervolgens gefilterd op de mensen die in 2014 in dienst zijn getreden. De FTE voor de maanden
vervolgens gecorrigeerd.
Kolom T: Totaal gemiddeld FTE 2014 ingevoegd. Berekent door per werknemers de hoeveelheid FTE op te tellen
en gedeeld door 12 te doen: =SOM(H2:S2)/12
Kolom U: De subtotalen per standplaats (vestiging) uitgerekend en totaal =SOM (T2:T375).
Kolom H t/m S: Het gemiddelde FTE per maand uitgerekend in rij 379 om te checken of er rare afwijkingen in
zitten.
Bestand gesorteerd op standplaats (vestiging) en draaitabel ingevoegd, zie onderstaande tabel.
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Bijlage I Overzicht afmetingen vestigingslocatie
Deze bijlage geeft een overzicht van het bruto vloeroppervlak (in m2) en de gebouwinhoud (in m3) van de
vestigingslocaties. Er is onderscheid gemaakt tussen verwarmde (zie oranje gekleurd) en onverwarmde (blauwe
en grijze gebouwen. Er is getracht om voor elke vestigingslocatie een situatieschets te geven door de gebouwen
op de juiste manier in te delen zoals op de bouwtekeningen zijn aangegeven. Let op: de situatieschetsen zijn niet
op schaal
Aannames:
Opslagloodsen: Hoogte van 8 meter
KCA-depot: Hoogte van 3 meter
Zoutloods: Hoogte van 5 meter
Andere gebouwen: Hoogte van 2,5 meter
1.Rijsenhout (hoofdkantoor)

Bestaat uit kantoor(BG incl. kantine), 1e verdieping en 2e verdieping, 2x Opslagloods(strooiers), KCAdepot, weeg-kantoor, Overslag huisvuil.
Totaal Vloeroppervlak: 225+1125+919+919+919+56+1875+1625+894 = 8557m2
Totaal Inhoud: 675+9000+140+2297++2297+2297+15000+13000 = 44706m3
Verwarmd Vloeroppervlak: 225+56+919+919+919 = 3038m2
Verwarmd Inhoud: 675+140+2297+2297+2297=7706m3
Bron: Bouwtekeningen
KCA Depot
Lengte: 15m
Breedte: 15 m
Hoogte: 3m
Opp.: 225m2
Inhoud: 675m3

Overslag Huisvuil
Lengte: 25m
Breedte: 45m
Hoogte: 8m
Opp.: 1125m2
Inhoud: 9000m3

Zoutloods
Lengte: 40m
Breedte 19m
Hoogte: 5m
Opp.: 894m2
Inhoud:
4470m3

Weegkantoor
Lengte: 7,5m
Breedte 7,5m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 56m2
Inhoud: 140m3

Kantoor BG
Lengte: 52,5m
Breedte 17,5m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 919m2
Inhoud: 2297m3
Kantoor 1e
Lengte: 52,5m
Breedte 17,5m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 919m2
Inhoud: 2297m3

Opslag loods
Lengte: 12,5m
Breedte: 150m
Hoogte: 8m
Opp.: 1875m2
Inhoud:
15000m3

Opslag loods
Lengte: 12,5m
Breedte: 130m
Hoogte: 8m
Opp.: 1625m2
Inhoud:
13000m3

Kantoor 2e
Lengte: 52,5m
Breedte 17,5m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 919m2
Inhoud: 2297m3
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1.B Rijsenhout (BAU+ administratie)

Bestaat uit kantoor op Begane Grond
Totaal=verwarmd Vloeroppervlak: = 221m2
Totaal=verwarmd Inhoud: = 553m3
Bron: Uitstappen afmetingen
Kantoor 1e
verdieping
Lengte: 13 m
Breedte 17m
Hoogte:
2,5m
Opp.: 221m2
Inhoud:
553m3

2.Aalsmeer

Bestaat uit kantoor, Opslagloods, kantoor, kantine, KCA-depot, Garage-werkplaats, timmerwerkplaats.
Totaal Vloeroppervlak: 175+306+188+90+525+228= 1512m2
Totaal Inhoud: 1400+2450+469+225+4200+338=9082m3
Verwarmd Vloeroppervlak: 175+306+188+90+228=987m2
Verwarmd Inhoud: 1400+2450+469+225+338= 4882m3
Bron: Bouwtekeningen

Opslag loods
Lengte: 35m
Breedte: 15m
Hoogte: 8m
Opp.: 525m2
Inhoud: 4200m3

Garage-werkplaats
Lengte: 17,5m
Breedte: 10m
Hoogte: 8m
Opp.: 175m2
Inhoud: 1400m3

KCA Depot
Lengte: 15m
Breedte: 7,5 m
Hoogte: 3m
Opp.: 113m2
Inhoud: 338m3

Timmer-werkplaats
Lengte: 17,5m
Breedte: 17,5m
Hoogte: 8m
Opp.: 306m2
Inhoud: 2450m3

Kantoor
Lengte: 15m
Breedte 12,5m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 188m2
Inhoud: 469m3

Kantine
Lengte: 9m
Breedte 10m
Hoogte: 2.5m
Opp.: 90m2
Inhoud: 225m3
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3. Heemstede

Bestaat uit Opslagloods, weegkantoor, KCA depot, kantoor, kantine en zoutloods
Totaal Vloeroppervlak: 396+9+72+36+100+150= 763m2
Totaal Inhoud: 3168+23+216+75+500+375=4357m3
Verwarmd Vloeroppervlak: 9+72+36+150=267m2
Verwarmd Inhoud: 23+216+75+375=689m3
Bron: Bouwtekeningen
Weegkantoor
Lengte: 3m
Breedte 3m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 9m2
Inhoud: 23m3

Opslag loods
Lengte: 22m
Breedte: 18m
Hoogte: 8
Opp.: 396m2
Inhoud: 3168m3

Kantoor
Lengte: 6m
Breedte 6m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 36m2
Inhoud: 75m3

KCA Depot
Lengte: 6m
Breedte 12m
Hoogte: 3m
Opp.: 72m2
Inhoud:
216m3

Zoutloods
Lengte: 10m
Breedte 10m
Hoogte: 5m
Opp.: 100m2
Inhoud: 500m3

Kantine
Lengte: 6m
Breedte 25m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 150m2
Inhoud: 375m3
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4. Hillegom

Begane Grond bestaat uit kantoor, Opslagloods, kantoor en Garage-werkplaats

1e verdieping bestaat uit kantine
Totaal Vloeroppervlak: 528+192+128+192+192+128 = 1360m2
Totaal Inhoud: 4224+1536+320+1536+320+1536 = 9472m3
Verwarmd Vloeroppervlak: 192+128+192 = 512m2
Verwarmd Inhoud: 1536+320+1536 = 3392m3
Bron: Bouwtekeningen
BG:

Opslag loods
Lengte: 12m
Breedte: 44m
Hoogte: 8m
Opp.: 528m2
Inhoud: 4224m3

Garagewerkplaats
Lengte: 12m
Breedte: 16m
Hoogte: 8m
Opp.: 192m2
Inhoud: 1536m3

Garagewerkplaats
Lengte: 8m
Breedte: 16m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 128m2
Inhoud:
320m3

Kantoor BG
Lengte: 12m
Breedte 16m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 192m2
Inhoud: 1536m3

Opslag loods
Lengte: 8m
Breedte: 16m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 128m2
Inhoud:
320m3

Kantine 1e
Lengte: 12m
Breedte 16m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 192m2
Inhoud: 1536m3

1e:

1e

Zoutloods
Lengte:
Breedte
Hoogte:
Opp.:
Inhoud:
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5. Lisse

Begane Grond bestaat uit kantoor, 2x Opslagloods, kantoor, Garage-werkplaats, schilders-werkplaats en
timmerwerkplaats.

1e verdieping bestaat uit kantoor, kantine, 2x opslagloods.
Totaal Vloeroppervlak: 300 + 500 + 75 + 50 + 75 + 150 + 100 + 63 + 88 + 100 = 1501m2
Totaal Inhoud: 750 + 4000 + 188 + 125 + 188 + 1200 + 250 + 156 + 219 +250 = 7326m3
Verwarmd Vloeroppervlak: 300 + 50 + 75 + 150 + 100 + 88 = 763m2
Verwarmd Inhoud: 750 + 125 + 188 + 1200 + 250 + 219 = 2732m3
Bron: Bouwtekeningen
BG:

Kantoor BG
Lengte: 10m
Breedte 30m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 300m2
Inhoud: 750m3

Opslag loods
Lengte: 20
Breedte: 25
Hoogte: 8
Opp.: 500m2
Inhoud: 4000m3

Opslag loods
Lengte: 15m
Breedte: 5m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 75m2
Inhoud: 188m3

1e:

Garagewerkplaats
Lengte: 10m
Breedte: 15m
Hoogte: 8m
Opp.: 150m2
Inhoud: 1200m3

Schilder-werkplaats
Lengte: 10m
Breedte: 5m
Hoogte: 2,5 m
Opp.: 50m2
Inhoud: 125m3

Kantine 1e
Lengte: 10m
Breedte 10m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 100m2
Inhoud: 250m3

Extern

Timmerwerkplaats
Lengte: 5m
Breedte: 15m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 75m2
Inhoud:
188m3

Zoutloods
Lengte:
Breedte
Hoogte:
Opp.:
Inhoud:

Opslag loods
Lengte: 10m
Breedte 10m
Hoogte: 2,5
Opp.: 100m2
Inhoud: 250m3
Kantoor 1e verdieping
Lengte: 17,5m
Breedte 5m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 88m2
Inhoud: 219m3

Opslag loods
Lengte: 12,5m
Breedte: 5m
Hoogte: 2,5
Opp.: 63m3
Inhoud: 156m3

6. Diemen

Bestaat uit winkel(begane grond) en kantoor (1e verdieping gemeente), KCA depot en opslag loods
Totaal Vloeroppervlak: 14 + 20 + 72 =106m2
Totaal Inhoud: 35 + 50 + 216 = 301m3
Verwarmd Vloeroppervlak: 14 + 20 + 72 =106m2
Verwarmd Inhoud: 14 + 20 + 72 =301m2
Bron: Bouwtekeningen
Weegkanto
or
Lengte: 2m
Breedte 7m
Hoogte:
2,5m
Opp.: 14m2
Inhoud:
35m3

KCA Depot
Lengte: 8m
Breedte 9m
Hoogte: 3m
Opp.: 72m2
Inhoud: 216m3

Kantoor 1e
verdieping
Lengte: 5 m
Breedte 4m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 20m2
Inhoud: 50m3

Opslag loods
Lengte:
Breedte
Hoogte:
Opp.:
Inhoud:
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7. Noordwijkerhout (Heemskerk)

Bestaat uit kantoor 1e verdieping, 2x Opslagloods, werkplaats en zoutloods
Totaal Vloeroppervlak: 330 + 520 + 520+ 221 + 760 = 2344m2
Totaal Inhoud: 2640 + 4160 + 4160 + 553 +3800 = 15313m3
Verwarmd Vloeroppervlak: 330 + 221 = 551m2
Verwarmd Inhoud: 2640 + 553 = 3193m3
Bron: Uitstappen afmetingen
Werkplaats
Lengte: 15m
Breedte: 22m
Hoogte: 8m
Opp.: 330m2
Inhoud:
2640m3

Zoutloods
Lengte: 40m
Breedte 19m
Hoogte: 5m
Opp.: 760m2
Inhoud: 3800m3
Opslagloods 2

Lengte: 40m
Breedte: 13m
Hoogte: 8m
Opp.: 520m2
Inhoud: 4160m3
Opslagloods 1
Lengte: 40m
Breedte: 13m
Hoogte: 8m
Opp.: 520m2
Inhoud: 4160m3
Kantoor 1e
verdieping
Lengte: 13 m
Breedte 17m
Hoogte:
2,5m
Opp.: 221m2
Inhoud:
553m3

8. Voorhout (VAB)

Bestaat uit Weegkantoor, kraancabine en 2x vuilstortplaats.
Totaal Vloeroppervlak: 80 + 10 + 450 + 450 = 990m2
Totaal Inhoud: 200 + 25 + 3600 + 3600= 7425m3
Verwarmd Vloeroppervlak: 80 + 10 = 90m2
Verwarmd Inhoud: 200 + 25 = 225m3
Bron: Bouwtekeningen
Weegkantoor
Lengte: 16m
Breedte 5m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 80m2
Inhoud: 200m3

Kraancabin
e
Lengte: 2m
Breedte: 5m
Hoogte:
2,5m
Opp.: 10m2
Inhoud:
25m3

Vuilstortplaats 1
Lengte: 18m
Breedte: 25m
Hoogte: 8m
Opp.: 450m2
Inhoud: 3600m3

Vuilstortplaats 2
Lengte: 18m
Breedte: 25m
Hoogte: 8m
Opp.: 450m2
Inhoud: 3600m3
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9. Hoofddorp (Meerwinkel)
Bestaat uit winkel(begane grond) en kantoor in gemeentepand(1 e verdieping)
Totaal=verwarmd Vloeroppervlak: 600 + 60 = 660m2
Totaal=verwarmd Inhoud: 4800 = 4800m3
Bron: Uitstappen afmetingen

Winkel Begane
Grond
Lengte: 40m
Breedte 15m
Hoogte: 8m
Opp.: 600m2
Inhoud: 4800m3

Kantoor 1e
verdieping
Lengte: 4 m
Breedte 15m
Hoogte: 2,5m
Opp.: 60m2
Inhoud: -
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Bijlage J Toelichting CO2-emissiefactoren

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), verantwoordelijk voor de CO2presatieladder streeft sinds 2011 naar een uniforme en openbare Nederlandse lijst met CO2emissiefactoren. Dit heeft als doel om enerzijds de geloofwaardigheid van en draagvlak voor de
cijfers te vergroten. Anderzijds wil de SKAO met de lijst de vergelijkbaarheid van diverse systemen en
CO2-emissie-inventarisstie van bedrijven waarborgen. In samenwerking met diverse experts hebben
de organisaties SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid samen uniforme lijst met
basiscijfers opgesteld. De lijst met CO2-emissiefactoren is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
Er worden altijd Well To Wheel (WTW) cijfers gebruikt. Oftewel, de CO2 die vrijkomt bij de
winning en de productie van de brandstof wordt ook meegeteld.
 Er worden zoveel mogelijk internationale/Europese cijfers gebruikt, tenzij de Nederlandse
situatie afwijkend is;
 Bij luchtvaart is de vermenigvuldigingsfactor van 1,9 gebruikt die ook in STREAM (2014) gebruikt
wordt vanwege uitstoot in hogere atmosfeer;
 Kort-cyclische koolstofketen heeft geen versterkend effect op het broeikaseffect;
 Ieder getal krijgt een toelichting (bronnen, afronding en geschatte houdbaarheid);
 In de lijst staat het CO2-eq., alle stoffen met Global Warming Potential zijn hierin meegenomen
(CO2emissiefactoren, 2016)


Per 1 januari 2015 is de nieuwe lijst met CO2-emissiefactoren gepubliceerd op de website co2emissiefactoren.nl. In onderstaande tabel zijn de veranderingen zichtbaar van de CO2emissiefactoren voor 2015 t.o.v. 2014.
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Bijlage K Organogrammen bedrijfsactiviteiten per vestigingslocatie

Organogram overzicht verschillende diensten (bedrijfsactiviteiten) per vestigingslocatie

Organogram: Overzicht opdeling vestigingslocatie Rijsenhout
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Bijlage L Ingevulde inventarisatie energiestromen- en verbruik matrix 2014
De matrix is wegens slechte leesbaarheid ook apart op te vragen digitaal.
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Bijlage M Auditrapportage energie-audit
Audit informatie:
Proces / activiteit:
Audit doelstelling (scope):
Auditee:
Auditor:

Energie-audit CO2-prestatieladder
Controleren of de lijst met energieverbruik gegevens compleet is en alle
energiestromen in kaart zijn gebracht voor de CO2-prestatieladder niveau 3
Robbert Schaap
Maarten-Jasper Brandts, KAM-manager Meerlanden
Datum audit:
Holding N.V.
Donderdag 10
maart 2016

Audit vragenlijst
Numm
Aandachtspunt
er
1.
Is er een duidelijke uiteenzetting van
de bedrijfsfysiek
2.

Zijn de energiestromen en
bijbehorende energieverbruik
gegevens duidelijk en volledig
gekwantificeerd.

3.

Is de lijst voldoende gedetailleerd
voor de activiteiten die veel
energieverbruiken?

4.

Welke stappen worden genomen
om het huidige inzicht in het verbruik
van grote energieverbruikers te
verbeteren

5.

Is de referentie beschreven voor het
toewijzen van de CO2-uitstoot

Bevindingen

Afwijking ?

Ja, zie paragraaf 2.2 Organisatorische grens
in het rapport CO2-redeductieplan.

Nee

Ja, geconcludeerd kan worden dat vooral
de vervoerstromen een groot aandeel
hebben in de CO2-uitstoot. Er zijn geen
energiestromen over het hoofd gezien en
alle gegevensbronnen voor het vaststellen
van het energieverbruik zijn nagelopen en
gecontroleerd
Bij de energiestroom elektriciteit ontbreekt
een uiteenzetting van de energiegebruikers.
Hier kan een verdere detaillering plaats
vinden van de gebruikers, zodat
doelstellingen en maatregelen specifieker
kunnen worden opgesteld. Andere stromen
zijn wel voldoende gedetailleerd.
Elektriciteit: Energiecontracten worden in
eigen beheer genomen. Verder krijgen
vestigingsmanagers de taak om per
kwartaal, brongegevens (meterstanden) te
registreren en deze in te voeren in de
Milieubarometer.
Brandstof: Er wordt gekeken naar de
mogelijkheden om het wagenpark uit te
rusten met een brandstofmonitoringsysteem
Ja zie paragraaf 4.1.5 Normalisering. De
CO2-uitstoot is per thema gekoppeld aan
een referentie (FTE, ton € omzet, m2 of m3)

Nee

Deels

Nee

Nee

Audit rapportage
Conclusie (is audit doel bereikt?):
Het doel van de audit is bereikt, de lijst met energie verbruik gegevens is voldoende gecontroleerd. Wel
wordt geadviseerd om de energieverbruikers van de energiestroom Elektriciteit in kaart te brengen.

Samenvatting (hoe is audit verlopen?):
Audit is in alle openheid verlopen, alle gevraagde informatie kon worden verstrekt.
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Bijlage N Beleidsverklaring directie

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 periodieke Carbon-footprint analyse en gekoppelde
CO2-reductiedoelstellingen.
Meerlanden Holding N.V. heeft zich ten doel gesteld de volgende CO2-reductiedoelstellingen te
behalen in 2019:
De directie van Meerlanden Holding N.V
wenst de doelstellingen voor CO2-reductie
binnen 5 jaar te halen. Dit houdt in dat de
CO2-emissie in 2019 t.o.v. het basisjaar 2014
met 701,6 ton, ofwel 10,5% is gereduceerd.
Per jaar komt dit neer op een lineaire
reductie van 2 %
De directie van Meerlanden stelt middelen
beschikbaar om de beoogde reducties te
realiseren en om de bewustwording van het
belang van CO2 reducties mogelijk te
maken.
Rijsenhout, maart 2016
Meerlanden Holding N.V.
Paraaf

Naam Directie
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Bijlage O Energiebalans vestigingslocatie 1.A Compostering Meerlanden

Voorraad
Compost
GFT restafval (60+)
GFT stenen (ontstener)
Mengmateriaal (15-40)

m3
m3
m3
m3

Meterstanden water
Zeefhal (nabewerking)
Condenswater (ventilatorgebouw)
Afvalwater (meetkast PP3 AWS)

m3
m3
m3

Gebruik
31-12-2013 2014
350
100
100
750

336
1165
25378

0
126
20.220

Meterstanden electra
Gasopwerking (scada)
kWh
1295492
Vergisters (scada)
kWh
743441
Menginstallatie (scada)
kWh
128776
Tunnels (scada)
kWh
1885842
Gebouw kachel (scada)
kWh
2243
Menghal (scada)
kWh
85328
Houtkachel (scada)
kWh
105847
LK3 noodstroom (scada)
kWh
3903
LK4 terrein (scada)
kWh
416
LK6 kantoor (scada)
kWh
9089
LK 9 wasstraat (scada)
kWh
5740
Vergisters (Kompogas "PLC")
kWh
796675
Cirmac (HMI)
kWh
1336950
Totaal Elektriciteitverbruik GFT verwerking
kWh
Totaal Elektriciteitverbruik Meerlanden
kWh

828.071
328.751
39.433
546.640
685
39.791
57.591
62.758
3.850
138.772
85.275
324.002
821.703
1903720
2131617

Meterstanden gas
Vergister 1 biogas (Acron)
Vergister 2 biogas (Acron)
Cirmac biogas intake (HMI)
Cirmac biogas naar heater (HMI)
Cirmac geproduceerd totaal (HMI)
Groengas (scada)
Groengas (Liander kast)

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

3180000
3750000
6378830
40183
3361720
3421671
3351075

1820000
2110000
4056170
42509
2396730
2439468
2139237

Meterstanden warmte
Levering Arendshoeve (scada)
Cirmac reboiler (HMI)

kWh
kWh

9531568
2165530

2918416
1.423.720
5125 GJ
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Bijlage P Overzicht locatiemanagers en vestigingslocaties

Vestigingslocatie

Locatiemanager

Adres

Postcode

1.Rijsenhout
1.A Rijsenhout (Compostering)

Dolf de Jong
Gert-Jan Klaasse Bos

Aarbergerweg 41
Aarbergerweg 41

1435 CA
1435 CA

1.B Rijsenhout (BAU + administratie)

Arthur Richardson

Walserij 11

2211 SJ

2. Aalsmeer
3. Heemstede

Martin Nap
Jack Mens

Aarbergerweg 5-7
Cruquiusweg 47

1435 CA
2102 LS

4. Hillegom
5. Lisse

Dave Spithoorn
Lau van der Voort

Marconistraat 16
Vennestraat 3

2181 AK
2161 LE

6. Diemen

Barry Bokhorst

Landlust 2

1111 HP

7. Noordwijkerhout (Heemskerk)
8. Voorhout (VAB)

Rene Bom
Rene Geerlof

Walserij 11
’s Gravendamseweg 77

2211 SJ
2215 TG

9. Hoofdorp (Meerwinkel)

Elisa Schouten

Daalmeerstraat 9

2131 HD
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Bijlage Q Beschrijving geadviseerde CO2 -reductie maatregelen

Brandstoffen voor verwarming (scope 1)
Het brandstofverbruik voor verwarming vormt slechts 4,85% van de totale CO2-footprint. Dit betekent
dat Meerlanden op dit thema terughoudend is met investeringen en zich vooral richt op besparing
door gedrag, vermindering van verbruik en vervanging op een natuurlijk moment van de huidige
verwarmingsystemen. Om toch de beoogde besparing op dit thema over 5 jaar van 5% t.o.v. 2014 te
behalen worden de volgende maatregelen in 2016 toegepast:


Controleren en verbeteren structureel functioneren CV-regeling en warm-tapwatervoorziening

Het controleren en verbeteren van het functioneren van de CV-regeling kan een besparing op het
gasverbruik opleveren. Er zijn een aantal opties die kunnen worden toegepast:
1. Juiste stookgrens instellen: ‘’Een te hoge stookgrens veroorzaakt vaak energieverspilling in het
voor- en het najaar: de cv-ketel of cv-groep levert dan warmte, terwijl interne warmtebronnen
(elektrische apparaten, verlichting, personen) en de intreding van de zon voldoende warmte
leveren om een comfortabele binnentemperatuur te handhaven’’
2. Weerafhankelijke regeling: ‘’Een weersafhankelijke regeling zorgt ervoor dat de temperatuur van
het cv-water wordt afgestemd op de actuele buitentemperatuur d.m.v.
buitentemperatuursensor’’.
3. Waterzijdig inregelen: ‘’Waterzijdig betekent een goede instelling van de (thermostatische)
radiatorkranen, voetventielen, strangafsluiters en van de pompen’’ (DuurzaamMKB, z.d.).

Middelen en wijze van verificatie
Verantwoordelijk voor het controleren en verbeteren van het functioneren van de CV-regeling en
warm-tapwatervoorziening is de Facility Manager. Hij neemt indien nodig contact op met het
installatiebedrijf dat voor de betreffende vestigingslocatie het onderhoud verricht aan de
verwarmingsinstallatie. Om het effect van de besparingsmaatregelen te kunnen monitoren wordt de
jaarfactuur van het gasverbruik geanalyseerd na eerst de buitentemperatuur te corrigeren met
behulp van graaddagen.
Het budget wat hiervoor beschikbaar wordt gemaakt is 750,- euro
Oplosmiddelen (scope 1)
Het terugdringen van oplosmiddelen heeft slechts in beperkte mate effect op het verlagen van de
CO2-uitstoot. Toch wil Meerlanden als milieubewuste organisatie sturen op het verminderen van het
verbruik van oplosmiddelen per vestigingslocatie. Om de beoogde besparing op dit thema over 5
jaar van 50% t.o.v. 2014 te behalen wordt de volgende maatregel toegepast:


Implementatie online administratieprogramma TOXIC

Begin 2016 is gestart met het implementeren van de het online administratieprogramma Toxic
http://toxic.nl/ . Dit programma biedt een mogelijkheid tot een uitgebreide administratie van alle
chemische producten en oplosmiddelen die bij Meerlanden aanwezig zijn. Dit systeem moet ervoor
zorgen dat de voorraad van oplosmiddelen beperkt wordt.

Middelen en wijze van verificatie
Verantwoordelijk voor de Implementatie van het online administratieprogramma TOXIC is Paul Bakker
(KAM). Hij richt het programma in en inventariseert de chemische producten en oplosmiddelen.
Vervolgens ligt de verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van de voorraadmutaties bij de
locatiemanagers. Het effect van deze maatregel volgt automatisch door het uitlezen van het
administratieprogramma.
Het budget wat hiervoor beschikbaar wordt gemaakt is 1000,- euro en is vooral toe te schrijven aan
de abonnementskosten van het programma
Brandstof mobiele werktuigen (scope 1)
Om de beoogde besparing op dit thema over 5 jaar van 5% CO2 te behalen worden de volgende
maatregelen toegepast:


Dagelijks onderhoud/controle mobiele werktuigen
‘’De machinist kan het energieverbruik van de machine beperken door dagelijks te controleren op
eventuele lekkages van de hydrauliek, olie of diesel en schades aan de machine.
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Ook het controleren van de juiste bandenspanning heeft direct invloed op de CO2-uitstoot. Banden die
niet goed op spanning zijn zorgen voor meer rolweerstand en dat zorgt voor een hoger brandstofgebruik.
Bovendien zijn banden sneller aan vervanging toe als de bandenspanning niet goed is wat extra kosten
mee kan brengen. Wekelijks controleren van de bandenspanning met algemeen in het handboek van
de machine vermelde bandenspanning’’ (DuurzaamMKB, z.d.).


Zuinig en slim afstellen heftruck
Bij alle locaties met een elektrische heftruck kan het hefvermogen optimaal afgesteld worden zodat de
heftruck minder elektriciteit verbruikt.

Middelen en wijze van verificatie
Het uitvoeren van beide maatregelen gebeurt door de chauffeurs echter zijn de locatiemanagers
verantwoordelijk. Zij moeten werknemers controleren door het uitvoeren van werkplekinspecties
waarin wordt meegenomen of bovenstaande maatregelen door de werknemers daadwerkelijk
worden toegepast. Om het effect van de maatregel vast te stellen wordt er, wanneer het track en
trace systeem beschikbaar is, een test gedaan. Eerst wordt een week gereden met de huidige
bandenspanning en vervolgens een week met de optimale bandenspanning. Omstandigheden als
welke chauffeur en afgelegde route worden hetzelfde gehouden. Het verschil in brandstofverbruik
tussen beide weken geeft een indicatie van de besparing voor het gehele wagenpark op jaarbasis.
Het budget wat hiervoor beschikbaar wordt gemaakt is 250,- euro en is voornamelijk toe te wijzen aan
de werkuren voor het opzetten van de test en het analyseren van de gegevens.
Brandstof zakelijk verkeer en goederenvervoer (scope 1)
Ruim 56% van de CO2-footprint van Meerlanden wordt bepaald door brandstofverbruik voor
goederenvervoer. Meerlanden is zich er dan ook van bewust dat vooral acties op vermindering van
het brandstofverbruik voor op dit thema een groot effect kan hebben het verminderen van de CO2uitstoot
Zo zijn in 2014 alle chauffeurs geslaagd voor de cursus ‘’het nieuwe rijden’’. De training bestond uit
een praktijk- en theorie gedeelte.
In 2014 reden er vijftig voertuigen op CNG. Dit komt neer op ongeveer 40% van het wagenpark. De
volgende voertuigen/werktuigen zijn in
2014 aangeschaft:
Om de beoogde besparing op dit thema
over 5 jaar van 7% CO2 te behalen
worden verder de volgende maatregelen
toegepast:


Figuur 16 Geleverde voertuigen in 2014

Implementeren en toepassen monitoringsysteem brandstofverbruik
De rijstijl van de chauffeur is van grote invloed op het brandstofverbruik. Alleen een training is vaak niet
voldoende om de optimale rijstijl langdurig te behouden. Doorgaans valt de chauffeur terug op de
conventionele rijstijl. Een ICT-hulpsysteem is er op gericht om de chauffeur frequenter ondersteuning te
bieden bij het ontwikkelen van een zuinige en veilige rijstijl en de wagenparkbeheerder inzage te geven
in de prestaties van de chauffeur (Truck van de toekomst, z.d.).
Meerlanden is gestart met het implementeren van het FleetMatics Track en Trace systeem dat eind 2016
afgerond is voor alle voertuigen van de openbare ruimte (51 Voertuigen).

Middelen en wijze van verificatie
Verantwoordelijkheid voor het toepassen van het Track en Trace systeem ligt bij de
wagenparkbeheerder en locatiemanagers. Zij maken de rapporten en analyseren het
brandstofverbruik wat vervolgens terugkoppelt wordt aan de medewerkers. Om het effect van de
maatregel inzichtelijk te maken wordt het brandstofverbruik per km na het toepassen van het
monitoringsysteem vergeleken met het brandstofverbruik per km voor het gebruik van het systeem.
Het budget wat hiervoor beschikbaar wordt gemaakt is 1000,- euro en is voornamelijk toe te wijzen
aan de werkuren voor het analyseren en terugkoppelen van de gegevens.
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Verder verduurzamen wagenpark
De aanschaf van een nieuwe voertuigen/werktuigen is het ideale moment om over brandstofbesparing
en dus CO2-reductie na te denken.
Bij de aanschaf van nieuwe voertuigen wordt gekeken naar de meest milieuvriendelijke oplossing.
Aangezien Meerlanden een eigen groen-gas vulstation heeft, welke is aangesloten op het CNG-net
worden zover mogelijk voertuigen aangeschaft die op Groengas (CNG) rijden, zie ‘’figuur 16Geleverde
voertuigen in 2014’’. Helaas is het nog niet mogelijk dat alle voertuigen(transportwagens en werktuigen)
op CNG rijden, dit komt door het benodigde vermogen en afstanden die veelal moeten worden
overbrugt.

Middelen en wijze van verificatie
Verantwoordelijk voor de verdere verduurzaming van het wagenpark is de wagenparkbeheerder in
samenwerking met de inkoopafdeling. Om het effect van deze maatregel te meten wordt elk jaar de
CO2-emissie berekent van het wagenpark per gereden km.
Het budget wat hiervoor beschikbaar wordt gemaakt is 100.000,- euro. Echter kan het budget niet
specifiek worden vastgesteld omdat het wagenpark gedurende het jaar door onvoorziene
gebeurtenissen (ongelukken, groei bedrijf) kan veranderen.
Elektriciteit (scope 2)
Het elektriciteitsverbruik wordt grotendeels bepaald door het vergisting/composteringsproces en de
locatie VAB Voorhout. Echter richt Meerlanden zich ook op besparingsmogelijkheden van verlichting,
ICT, overige kantoorapparatuur en machines in de werkplaats In totaal vormt het elektriciteitsverbruik
17% van de totale CO2-footprint Om de beoogde besparing op dit thema over 5 jaar van 7% CO2 te
behalen worden de volgende maatregelen toegepast:


Verbeteren van de Power Quality (stroom- en spanningskwaliteit)
Problemen met de kwaliteit van elektriciteit leiden tot een slechte Power Quality. Een slechte Power
Quality kenmerkt zich door de aanwezigheid van hoge harmonische- en blindstromen, asymmetrie en
een onnodig hoge spanning. Deze aspecten veroorzaken vervuiling en/of onnodig hoog verbruik in
deinterne elektrotechnische infrastructuur waardoor er storingen kunnen optreden, apparatuur schade
ondervindt en de levensduur wordt verkort. Het installeren van energiebesparende systemen die zorgen
voor decentrale blindstroomcompensatie, het filteren van harmonische stromen, het opheffen van
asymmetrische belasting, spanningsoptimalisatie en het zo efficiënt mogelijk instellen van
regelinstallaties kan dit worden verholpen.Het verbeteren van de Power Quality is rendabel vanaf een
minimumverbruik van: 250.000 kWh (Optivolt, z.d.).
In aanmerking komen de vestigingslocatie 1.A Rijsenhout Compostering en 8.Voorhout VAB. Het bedrijf
Optivolt is gespecialiseerd in het verbeteren van de Power Quality. Met dit bedrijf wordt in 2016 contact
opgenomen voor een elektrotechnische inventarisatie en de mogelijkheden voor Meerlanden.

Middelen en wijze van verificatie
Verantwoordelijk voor het verbeteren van de Power Quality (stroom- en spanningskwaliteit) is de
facility manager. er wordt hier nog geen specifiek budget voor vrij gemaakt omdat eerst kosteloos
een energiebesparingsvoorstel wordt opgevraagd bij OptiVolt.
Duurzame energie


Aanleg PV-panelen
Photo-voltaïsche panelen (PV-panelen of zonnepanelen) zijn de bekendste techniek waarbij met PVcellen (zonnecellen) zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. De milieuwinst van zonnepanelen is dat er
elektriciteit wordt opgewekt waarbij vrijwel geen fossiele brandstoffen gebruikt worden ten opzichte van
conventionele elektriciteitsopwekking. Hierdoor is de CO2-uitstoot lager (DuurzaamMKB, z.d.).
In September 2015 is een PV-installatie met 56 zonnepanelen op de het dak van de vestigingslocatie
1.Rijsenhout in gebruik genomen. De geschatte theoretische opbrengst van de gehele installatie
bedraagt 13.627 kWh per jaar. Verder wordt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek verricht voor
het plaatsen van ca. 3000 zonnepanelen op de composteringshallen die vallen onder de
vestigingslocatie 1.A Rijsenhout compostering. Voor 2017 is het plan om ook voor de andere
vestigingslocaties in eigendom van Meerlanden een haalbaarheidsonderzoek te verrichten m.b.t. het
plaatsen van zonnepanelen
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Middelen en wijze van verificatie
Verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de haalbaarheidsonderzoeken voor het plaatsen van
de PV-panelen is de Facility manager. Ook het project voor het plaatsen van circa 3000 PV-panelen
op de composteringshallen wordt getrokken door de Facility manager. Om het effect van de
besparingsmaatregel vast te stellen wordt elk jaar de opgewekte energie uitgelezen van de meter. In
bijlage S is de theoretische opbrengst weergegeven. De investeringskosten bedragen ongeveer
850.000, echter kan dit bedrag nog veranderen n.a.v. het haalbaarheid en subsidieonderzoek.


Overstappen op groene stroom met Milieukeur
Groene stroom is een verzamelnaam voor stroom die op duurzame wijze wordt opgewekt, d.w.z. uit
duurzame onuitputtelijke bronnen, zoals wind, zon, waterkracht en biomassa. De opwekking van groene
stroom heeft minder schadelijke effecten op het milieu dan grijze stroom
Meerlanden wil in 2017 volledig gebruik maken van groene stroom met Milieukeur. De Milieukeur
gecertificeerde groene stroom van Nederlandse energieleveranciers is afkomstig van Nederlandse
windmolens en zonne-energie. Voor de controle van duurzame energiebronnen worden garanties van
oorsprong gebruikt die door CertiQ worden uitgegeven, geregistreerd en afgeboekt in het kader van de
elektriciteitswet. Dit is ook een van de voorwaarde die door de CO2-prestatieladder wordt gehanteerd
bij het bepalen met welke CO2-emissiefactor: voor groen of grijze stroom, gerekend moet worden
Op dit moment is een deel van de energiecontracten in beheer van de gemeente omdat zij
gebouwbeheerder zijn en het pand verhuren aan Meerlanden. Meerlanden gaat om de tafel met de
gemeente Lisse, Diemen om te bewerkstelligen dat het energiecontract in eigen beheer wordt onder
gebracht zodat kan worden overgestapt over groene stroom.

Middelen en wijze van verificatie
Verantwoordelijk voor het overstappen op groene stroom is de inkoopafdeling en facilitymanager.
Samen zullen zij in gesprek gaan met gemeenten om te kijken naar de mogelijkheden om over te
stappen op groene stroom met milieukeur. Bij de panden in eigen beheer kan het contract worden
overgesloten.
Het budget wat hiervoor beschikbaar wordt gemaakt is 10.000,- euro en is voornamelijk toe te wijzen
aan de werkuren die beschikbaar gemaakt dienen te worden voor het voeren van gesprekken met
gemeenten en het afsluiten van nieuwe contracten. Ook ligt de kostprijs van groene stroom hoger
dan grijze stroom.
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Bijlage R Specificatie budget communicatie en participatie

Activiteit
Updaten communicatieplan
Updaten Website en Social Media
Jaarverslag
Artikel Meernieuws
Opstellen nieuwsbrief
Toolbox
Overige communicatie uitingen
(lijncommunicatie en
bijeenkomsten, persbericht, interne
mededelingen)
Actieve deelname sector- en
keteninitiatieven

Uren
4
10
2
4
2
2
12

Budget
200,- euro
500,- euro
100,- euro
400,- euro
100,- euro
100,- euro
600,- euro

30

2000,- euro
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Bijlage S Theoretische opbrengst Zonnepanelen
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