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1. Inleiding en verantwoording
Het bedrijf zet zich in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de
werkzaamheden.
Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor als op de
werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.
De CO2 Prestatieladder stimuleert ons bedrijf een bijdrage te leveren aan het verminderen van CO2 uitstoot door
maatregelen te nemen, te werken aan vernieuwing en onze kennis te delen. Kennis delen in ons eigen bedrijf, maar
ook in de keten
De CO2 prestatieladder kent 5 niveaus, dit document is een herziene versie, opgesteld in verband met de
implementatie van niveau 5.
Het bedrijf benoemd als vooruitstrevend wil heeft zich in maart 2018 laten certificeren voor niveau 3 van de CO2
Prestatieladder. De audit voor niveau 5 zal plaats vinden in mei 2018.
Voor een certificering op niveau 5 zal het Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V. onder andere aan de volgende
aandachtspunten voldoen. Deze en andere aandachtspunten worden uitgewerkt in dit handboek, maar ook in de
aanvullende rapportages:





inzicht heeft in haar energieverbruik;
beschikt over kwantitatieve en kwalitatieve CO2-reductiedoelstellingen voor de eigen organisatie maar ook
voor de keten.
intern en extern communiceert over haar CO2-footprint en reductiedoelstelling(-en);
actief deelneemt aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of erbuiten.

Daar de uitstoot van CO2 een duidelijk negatief effect op het klimaat heeft en daarmee op de wereld waarin wij
leven, heeft het bedrijf de ambitie om actief deel te nemen aan de reductie van CO2 uitstoot.
Datum: 15 – 05 - 2018

Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V.
Loeswijk 40
5731 VL Mierlo

2.Aanpak
Het vaststellen van de Carbon Footprint (=CO2 voetafdruk) van het bedrijf alsmede CO2 gegunde projecten door
inventarisatie en identificatie van de belangrijkste energiestromen en het kwantificeren van (broeikasgas) emissies.
De inventarisatie, identificatie en het kwantificeren ervan, alsmede rapportage over, de belangrijkste
energiestromen met bijbehorende CO2 emissies vindt halfjaarlijks plaats.
De documenten in verband met de CO2 prestatieladder zijn opgesteld in 2018 met als basis jaar 2016. Documentatie
zal worden beoordeeld door de auditerende organisatie in mei 2018. (in maart 2018 heeft de audit in verband met
niveau 3 plaats gevonden, in mei 2018 wordt de audit naar niveau 5 uitgevoerd). In overleg met de auditerende
organisatie zal eventueel een aantal aanvullende acties ondernomen moeten worden.

3. Organisatie- Organisatiegrenzen
De Interne organisatie ziet er als volgt uit.
Organogram

Harold Adriaans
Beheer BV

BRT Adriaans BV
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Harold Adriaans
BV
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4. Energiestromen
In dit hoofdstuk wordt waar de term ‘energiestromen’ staat, bedoeld: ‘energieaspecten en –stromen’.
De energiestromen zijn onderverdeeld in directe (scope 1) en indirecte (scope 2) energiestromen. Op de directe
energiestromen heeft Veeg en Rioolbedrijf Adriaans B.V. zelf direct invloed. Op de indirecte energiestromen heeft
Veeg en Rioolbedrijf Adriaans B.V. een mindere invloed.
De volgende energiestromen zijn geïnventariseerd
Direct (scope1) Zakelijk verkeer:
• Personen auto’s diesel/benzine/gas;
• Verwarming gebouwen;
• Groot materieel;
• Klein materieel;
Indirect (scope2) Kantoren en werkplaats
• elektriciteit

4.1 Overzicht emissies 2016

Het CO2 gerelateerd project te Eindhoven had in 2017 een emissie uitstoot van 32,9623 Ton CO2, dit is opgenomen
in de scope 1 Zie emissie overzichten.

Veeg- en rioolbedrijf Adriaans valt met de uitstoot van 1777 Ton CO2 onder klein bedrijf.
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Afgelopen periode is de CO2 footprint over 2016 bepaald conform (carbon footprint) is opgezet conform ISO140641. Par.7.3.1 en vastgelegd in een rapportage, hetgeen tevens het basisjaar is.
Herkomst van de verbruik gegevens hebben we herleid vanuit onze ontvangen facturatie waar wij de
diensten/leveringen van afnamen.
De onderbouwing van de conversiefactoren zijn ontleed uit de gegevens van het SKAO.
De totale uitstoot van het bedrijf(scope 1+2) bedraagt 1777 ton CO2. Het grootste gedeelte van de CO2 uitstoot
wordt bepaald door gebruik van brandstoffen op de projecten (Ca. 99,45%). Het aandeel voor verwarming bedraagt
Ca. 0,55%. Om jaren te kunnen vergelijken wordt de CO2 uitstaat uitgedrukt in FTE.
Om de uitstoot beter inzichtelijker te maken of de genomen reductiemaatregelen doeltreffend zijn heeft men deze
onderverdeeld in het aantal FTE, deze bedroegen voor 2016, 40 FTE, hetgeen neerkomt op 44,43 per persoon.
4.2 Grafieken 2016
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4.3 Onzekerheden
Buiten het smeren wordt er onderhoud uitgevoerd aan klein materieel, het onderhoud aan groot materieel wordt
uitbesteed waardoor de invloed voor de CO2 ladder verwaarloosbaar is

4.4 Scope 3 inventarisatie
De scope 3 emissie inventarisatie en dominantie-analyse over 2017 is opgenomen in een separaat document. Dit
document is door belanghebbenden op te vragen.
In onderstaande tabel wordt weergeven wat de scope 3 emissies zijn, ingedeeld in upstream en downstream emissies. Dit
conform het GHG protocol.
Upstream

Relevant
Ja/nee

1

Aangekochte goederen &
diensten

Ja

Scope 3
emissies
CO2 in ton
ntb

2

Kapitaalgoederen

Ja

>120

3

Brandstof en energie
gerelateerde activiteiten (niet in
scope 1&2)

-

-

4

Upstream transport en
distributie

Ja

˃ 5 < 15

Bronvermelding c.q. reden indien niet relevant
Dit betreft een aantal categorieën waarbij Co2
vrijkomt. De grootste categorieën zijn:
Onderhoud van het machine en wagenpark;
inkoop rioolinspecties. Maar ook inkoop van
pvc en kolken en putten. Het onderhoud wordt
uitbesteedt maar is wel lokaal uitbesteedt. Ook
de rioolinspectiebedrijven komen uit de regio,
zodat de afstand tot het werkgebied van het
bedrijf beperkt blijft.
De kapitaalgoederen van het bedrijf betreft
vastgoed, de machines, het rijdend materieel
en klein materieel. Voor deze berekening zijn
de investeringsuitgaven van 2017 genomen.
Deze betreffen alleen machines, rijdend
materieel en klein materieel Op basis van
gegevens en berekeningen die andere
bedrijven hebben gedaan met de tool quantissuite-com/scope e evaluator kan worden
uitgegaan van 0,0002 ton co2 uitstoot per
geïnvesteerde euro.
Bij de productie van diesel komt Co2 vrij. Deze
CO2-uitstoot wordt meegenomen in de scope 1
uitstoot. (Emissiefactor in scope 1: is een Wellto wheel factor )
Na de productie van diesel waar Co2 bij vrij
komt is er transport en distributie nodig om de
diesel bij de verbruiker in de tank af te leveren.
Het gaat om zo’n 53 leveringen in 2017.
Daarnaast wordt het slibafval naar Jansen
Recycling vervoerd. Dit betrof over 2017 280
leveringen met een gemiddelde reisafstand van
7 kilometer per rit.
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5

Productieafval

Ja

± 109

6

Zakelijk reizen(niet in Scope 1 of
2)
Woon- werkverkeer

Nee

-

Ja

±7

8 Upstream geleast activa
Downstream
9 Downstream transport en
distributie
10 Ver- en bewerken van verkochte
goederen

Nee

-

Nee

-

Nee

-

11 Gebruik van verkochte producten
12 End- of life verwerking van
verkochte producten
13 Downstream geleast activa
14 Franchisers
15 Investeringen

Nee
Nee

-

Het bedrijf heeft in 2017 geen transport of
distributie activiteiten uitbesteedt.
Het bedrijf levert een dienst, het vrijgekomen
rioolslib is niet het eigendom van het bedrijf.
Het wordt wel door het bedrijf getransporteerd
naar de verwerker. De emissie daarvan zit in
scope 1.
niet van toepassing
Niet van toepassing

Nee
Nee
Nee

-

Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing

7

Afgezien van de normale stromen met
betrekking tot bedrijfsafval is vooral veeg en
slibafval te zien als belangrijkste afvalstromen.
Het betreft 10.400 ton (gedroogd) die bij
Jansen Recycling wordt verwerkt. Jansen
Recycling heeft de CO2-uitstoot van het bedrijf
op de website staan. Het verwerkte tonnage
van Jansen Recycling staat daar ook verwerkt.
Daarmee is een kengetal samengesteld om tot
de CO2 uitstoot te komen.
Niet van toepassing
Naar aanleiding van de opgave van
medewerkers en de afstand tot het bedrijf
(gebruik fiets of auto is ook meegenomen) is de
CO2 uitstoot berekend.
Er worden geen goederen geleast

Ntb = niet te bepalen
Een overzicht van onze ingekochte goederen en materiaal, de toeleveranciers, voor dit inventarisatiejaar is afkomstig
uit de debiteuren-/crediteurenadministratie. Aan de hand van de facturen en afvalbonnen is inzicht verkregen in de
afvalstromen.
Op de website is een document in te zien waarbij de scope 1, 2 en 3 voor2017 in tabellen en grafieken is
opgenomen.

Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V.
Loeswijk 40
5731 VL Mierlo

5. Energiemanagement actieplan
Dit beknopte document heeft als doel om aan te tonen dat onze organisatie aan alle onderdelen van de NEN-ISO
50001 voldoet die vereist zijn om niveau 3 op de CO₂ prestatieladder te behouden.
Energiebeoordeling.
A) Het energiegebruik en –verbruik is geanalyseerd op basis van meetgegevens en andere gegevens.
B) Op basis van de analyse van energiegebruik en –verbruik gebieden van energieverbruik identificeren.
C) Kansen identificeren en registreren voor verbetering van de energieprestaties en deze naar prioriteit
rangschikken.
Onze KPI’s zijn opgenomen in de directiebeoordeling.
Er is in 2017 een CO2 gegund project geweest, ook voor 2018 is er een CO2 gegund project, hier is apart een
registratie van bijgehouden, in de daarvoor bestemde projectmap. .
In ons emissie reductieplan vermelden wij een verbruik van groot materieel, hieruit maken wij op dat het grootste
verbruik in de bedrijfswagens zit (99,45%).
Om onze totale CO₂ uitstoot te beperken, wil Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V. tot 2020, ten aanzien van 2016
een reductie hebben behaald van 5%, door jaarlijks lineair de reductiedoelstelling te bepalen, dit wil men door
middel van brandstofbesparing zien te bereiken omdat dat de grootste CO₂ veroorzaker is (zowel in scope 1 als in
scope 3). Dit komt neer op 88 ton CO2 uitstoot besparing in 2020.
Vooralsnog zal de uitstoot van CO₂ worden gekoppeld aan het aantal FTE’s binnen de organisatie.
Doelstellingen en maatregelen terugdringen CO2 uitstoot voor het bedrijf en op CO2 gegunde projecten:

Doel
Certificeren CO2
Prestatieladder
niveau 3

Actie

Actieplan 2017 t/m 2020
Verantwoordelijk
Directie

Toetsing Gereed

Certificeren
Audit

Mrt-18

Audit

Mei-18

Directie

Certificeren CO2
Prestatieladder
niveau 5

Certificeren

Personeel

Cursus het Nieuwe rijden
voor minimaal 50% van de Directie
Chauffeurs

n.v.t

Okt-18

Brandstof
beperking

Bij vernieuwing machines
en transportmiddelen op
brandstof gebruik letten.

n.v.t.

Doorlopend

Directie
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Brandstof
beperking
Brandstof
beperking
Brandstof
beperking
Brandstof
beperking
Uitstoot door
gebruik
elektriciteit
bekijken

Voorlichting personeel om
machines uit te zetten
indien zij niet draaien
Onderzoeken of huidige
machines met motorstopsystemen uitgevoerd
kunnen worden.
Monitoring
brandstofgebruik en
jaarlijks terugkoppelen
naar bestuurders
Standkachel i.p.v.
koelwater van de motor
toepast bij minder dan
75% van de vrachtwagens
3 maandelijkse controle
bandenspanning bij alle
vrachtauto’s
Onderzoeken of het
rendabel is om
zonnepanelen te plaatsen

Machinisten
/Chauffeurs

Directie

n.v.t.

Nader te bepalen na
onderzoek

Directie

n.v.t

Dec. -18

Directie/Chauffeurs

Werkplek
Nov-18
inspectie

Directie/chauffeurs

Werkplek
Jan-18
inspectie

Directie

n.v.t.

Jun.-18

n.v.t.

Jun.-18

n.v.t.

doorlopend

N.v.t

Jun-18

Men gaat onderzoeken of
Biodiesel een alternatief Directie
vormt voor huidige diesel
Selectie
In het selectieproces
onderaannemers weegt het bezit van een
Directie
CO₂ certificaat mee
Brandstofkeuze

Brandstof opslag

Werkplek Doorlopend
inspectie

Onderzoeken of het
rendabel is om een
Directie
dieseltank op eigen terrein
bij te plaatsen.
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6. Communicatie
6. 1 inleiding
Dit communicatieplan beschrijft de wijze waarop Veeg en Rioolbedrijf Adriaans B.V. haar doelstellingen en vordering
op het gebied CO2 emissiereductie communiceert naar haar medewerkers en externe belanghebbenden Het plan is
opgesteld in het kader van de certificering op de CO2 Prestatieladder (onderdeel 3.C.2 van de CO2 Prestatieladder
3.0) Door te communiceren over CO2 emissiereductie vergroot Veeg en Rioolbedrijf Adriaans B.V. intern het
draagvlak en stimuleert zij medewerkers om een bijdrage te leveren.
Externe belanghebbende brengt Veeg en Rioolbedrijf Adriaans B.V. hiermee op de hoogte van haar inzet en
vorderingen en kunnen haar hierop aanspreken.

Doelgroepen, boodschap en middelen
De belanghebbenden zijn in te delen in twee groepen: interne en externe belanghebbenden. De CO2 Prestatieladder
omschrijft externe belanghebbenden als:
- Partijen die belang hebben bij reductie van energie en CO2 emissie
- Potentiele partners om mee samen te werken aan CO2 emissiereductie.
Veeg en Rioolbedrijf Adriaans B.V. heeft de volgende belanghebbenden geïdentificeerd:
Interne belanghebbenden
- Directie en management
- Werknemers
Externe belanghebbenden
- Klanten
- Leveranciers
- Adviseurs
- Branchegenoten die met CO2 emissiereductie bezig zijn
- Kennisinstituten in de branche
Interne belanghebbenden
De kernboodschap is: Veeg en Rioolbedrijf Adriaans B.V. draagt bij aan het milieu door de CO2 -uitstoot ten gevolge
van zijn bedrijfsactiviteiten actief te reduceren en vraagt medewerking in het signaleren van kansen om de CO2uitstoot verder terug te brengen.
De interne communicatie over CO2 emissiereductie gaat met name over:
- Doelen en ambities ten aanzien van de CO2 emissiereductie
- Voortgang en resultaten
- Deelname aan initiatieven
- (voor zover van toepassing) doorverwerking naar de projecten (communicatie voor, tijdens en na de projecten)
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Communicatiedoelstellingen
Iedere werknemer van Veeg en Rioolbedrijf Adriaans B.V.. moet bekend zijn met het bestaan van een CO₂-beleid, het
belang van verduurzaming daarvan en de eigen - verantwoordelijke rol die een Veeg en Rioolbedrijf Adriaans B.V..
adviseur (of andere medewerker) heeft voor CO₂ -reductie bij haar klanten.
Communicatiemiddelen
Voor de interne communicatie worden de volgende communicatiemiddelen ingezet:
Management overleg
In het directie- en managementoverleg staan maatschappelijk verantwoord ondernemen en CO2 emissiereductie als
vast punt op de agenda. In het overleg wordt de voortgang van de CO2 emissiereductie doelstellingen en
maatregelen besproken en worden besluiten genomen over interne en externe initiatieven hieromtrent. Ook
worden de doelstellingen en maatregelen indien nodig bijgesteld. Van dit overleg wordt een actielijst vastgelegd.
Werkoverleg
In het werkoverleg wordt informatie uitgewisseld over de interne en externe initiatieven. Ook wordt de voortgang
van het bewustwordingsproces besproken en is ruimte om de reductiemogelijkheden te bespreken.
Externe belanghebbenden






Klanten/opdrachtgevers
Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V. wil klanten informeren over de mogelijkheden om energie te besparen
in projecten.
Leveranciers
Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans BV legt aan leveranciers uit wat zijn beleid is op het gebied van CO2-reductie
en wat we in dat kader van ze verlangen.
Branchegenoten, overheden en kennisinstellingen
Met branchegenoten, overheden en kennisinstellingen wil Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans BV zijn kennis
delen over CO2-reductie.

De externe communicatie over CO2 emissiereductie gaat met name over:
- Doelen en ambities ten aanzien van de CO2 emissiereductie
- Voortgang en resultaten
- Deelname aan initiatieven
- (voor zover van toepassing) doorverwerking naar de projecten (communicatie voor, tijdens en na de projecten)
- Alle klanten moeten bekend zijn met bovenstaande boodschap
- Informatie over intern CO2 beleid is duidelijk vindbaar voor alle externe stakeholders
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Communicatiemiddelen
Voor de externe communicatie worden de volgende middelen ingezet:
Doelgroep

Website

Nieuwsbrief

Trainingen Jaarverslag

Overleg

Klanten*

x

x

Leveranciers*

x

x

Branchegenoten,
overheden en
kennisinstellingen

x

x

*= indien gewenst
Interne communicatie

Middel

frequentie

Doelgroep

Inhoud

Website

doorlopend

Alle medewerkers Voortgang CO2 beleid, doelstellingen,
maatregelen en initiatieven.

Harold Adriaans

Management overleg

1 x per half
jaar

Directieleden

Harold Adriaans

Toolbox

februari en
september

Alle medewerkers maatregelen en initiatieven.

Harold Adriaans

Middel

frequentie

Doelgroep

Inhoud

Verantwoordelijke

Website

doorlopend

Alle extern
belanghebbende

CO2 beleid, doelstellingen,
maatregelen en initiatieven.

Harold Adriaans

SKAO Website

2 per jaar
Alle extern
aanpassingen belanghebbende

initiatieven

Harold Adriaans

Jaarverslag

Jaarlijks

Klanten,
leveranciers

CO2 beleid, doelstellingen,
maatregelen en initiatieven.

Harold Adriaans

Overleg

Periodiek

Branchegenoten, CO2 beleid, doelstellingen,
overheden en
maatregelen, initiatieven en CO2
kennisinstellingen gegunde projecten.

Voortgang CO2 beleid, doelstellingen,
maatregelen en initiatieven.

Verantwoordelijke

Externe communicatie

Harold Adriaans

Website
Op de website is een aparte pagina ingericht voor de CO₂ prestatieladder.
Op de website is informatie te vinden over:
- Beleid, doelstellingen en voortgang op het gebied van CO₂-emissiereductie;
- Deelname aan initiatieven waar Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V. zich eventueel bij heeft aangesloten;
- CO₂ footprint gegevens.
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7. Sector en Keteninitiatieven
Deze rapportage gaat in op initiatieven in de keten en/of sector om de CO₂ -uitstoot te reduceren. Hierin wordt
onderscheid gemaakt tussen het bewustzijn van mogelijke initiatieven en de deelname aan initiatieven door Veegen Rioolbedrijf Adriaans B.V.
Met dit document komen de volgende eisen vanuit de CO₂ -prestatieladder aan bod:
 Inventarisatie van sector- en keteninitiatieven;
 Rapportage managementoverleg;
 Actieve deelname initiatieven;
 Budgetoverzicht initiatieven.
De CO₂ -prestatieladder is een middel om de CO₂ -uitstoot voor organisaties inzichtelijk te maken en hierbij een
beleid op te stellen voor het reduceren van de CO₂ -emissies.
In het kader van de CO₂ -prestatieladder heeft Veeg- en Rioolbedrijf B.V. haar CO₂ -productie in kaart gebracht. Wij
streven ernaar om niveau 5 op de CO₂ -prestatieladder te certificeren en daarna te behouden. Naar aanleiding van
de berekende CO₂ -productie zijn de doelstellingen opgesteld zoals te zien in hoofdstuk 5.
Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V. wil in 2020 ten opzichte van 2016, 5% minder CO₂ uitstoten per FTE, bij het
huidige aantal FTE (45 in 2017) komt dat neer op 2 ton CO2 per medewerker.
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Hieronder worden de relevante keten initiatieven op een rijtje gezet die in de sector- en keten waarin Veeg- en
Rioolbedrijf Adriaans B.V. haar activiteiten uit voert, zijn opgezet.
Sector- en keteninitiatieven omtrent CO₂ -reductie
SKAO
Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen

Overheid
De overheid gaat steeds duurzamer
inkopen (Kyoto 1997, Parijs 2015)
Duurzameleverancier.nl

Intern
Digitale planning
spuit/ontstoppingswagens

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht in onze maatschappij.
Dit zien wij ook terug bij onze opdrachtgevers.
Bij aanbestedingen wordt er steeds vaker gevraagd naar de CO₂
uitstoot van onze organisatie. Dit wordt gedaan aan de hand van de
CO₂ -prestatieladder en wordt beheerd door SKAO.
Dit initiatief zien wij terug bij de gemeenten en overheden waarvoor
Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V. haar werkzaamheden regelmatig
uitvoert.
Duurzame leverancier staat voor een duurzame
bedrijfsvoering. Het initiatief ondersteunt leveranciers om
duurzaamheid concreet en aantoonbaar te maken.
Dit is een platform voor organisaties die investeren in
duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering.
Dit initiatief sluit dan ook goed aan bij het beleid en de visie
Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V. op het gebied van duurzaam
ondernemen.
De planning voor de spuit-/ontstoppingswagens digitaliseren zodat
hiermee de routeplanning voor een ieder op kantoor inzichtelijker
wordt.
Hiermee wordt de route die de chauffeurs tijdens een werkdag
volgen beter in te plannen, en wordt er hiermee bespaart op
kilometers en op brandstof.
Tevens reduceren wij onze CO2 uitstoot hiermee waardoor wij
dichter bij onze reductiedoelstelling komen.
Daarnaast in de planning rekening houden met de Recyclers, deze
inzetten op werken waarbij er geen oppervlakte water op korte
afstand beschikbaar is

8 Afsluiting

Dit document wordt jaarlijks nagelopen, deze versie is opgesteld
d.d, : 15 – 05 - 2018
Akkoord Directie:

