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Inleiding 

In dit rapport wordt gekeken naar de CO2 emissies en genomen reductie maatregelen van 

Venus sloop- en asbestwerken. Het rapport is opgesteld volgens ISO 14064-1 richtlijnen en 

bevat onder andere: Een emissie inventaris van het verslagjaar, reductiemogelijkheden, 

reductiemaatregelen, reductiedoelstellingen  en een actieplan. Het emissie inventaris is niet 

geverifieerd door een onafhankelijke instantie, maar is wel onderhevig aan periodieke 

externe audits van onze certificerende instelling.  

Bedrijf 

Venus sloop- en asbestwerken is gevestigd op de gageldijk 83 te Maarssen. Dit is de enige 

bedrijfslocatie van de onderneming. De bedrijfslocatie wordt gedeeld met een derde waar Venus 

Sloop en asbestwerken niet of nauwelijks invloed op kan uitoefenen. Op de bedrijfslocatie zijn 

verschillende energie verbruikende objecten waar Venus sloop- en asbestwerken gebruik van maakt, 

dit zijn: kantoor, werkplaats, loods/opslag en wasplaats.  

Naast de activiteiten op de bedrijfslocatie vindt het grootste deel van de activiteiten plaats op 

projectlocatie. Op projectlocatie wordt onze corebusiness uitgevoerd namelijk: renovatiesloop, totaal 

sloop en asbestsaneringswerkzaamheden. 

Het toepassingsgebied van dit energie audit verslag is het gehele bedrijf en alle activiteiten die zij 

uitvoert. 
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CO2 emissie inventaris 

Inventariseren van de energiestromen 
Venus sloop- en asbestwerken meet de energiestromen die vallen binnen scope 1 & scope 2 van het 

GHG protocol (Green House Gas protocol) en de CO2 prestatieladder. Om de energie stromen te 

kwantificeren in CO2 emissie wordt gebruik gemaakt van emissiefactoren die vermeld staan op 

www.CO2emissiefactoren.nl .     

Scope 1 Directe emissies 

Onder Scope 1 vallen alle emissies waar het bedrijf direct voor verantwoordelijk is.  

Scope 2 Indirecte emissies 

Onder scope 2 vallen de emissies die verband houden met het elektriciteitsverbruik van het bedrijf. 

De emissies ontstaan bij het opwekken van elektriciteit en worden daarom gezien als indirecte 

emissies. SKAO rekent het zakelijkvervoer met een privéauto en zakenreizen per vliegtuig ook onder 

scope 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen Venus sloop- en asbestwerken vinden de volgende energiestromen plaats: 

- Energie verbruik bedrijfsterrein; 

- Koude middelen op kantoor; 

- Uitstoot brandstof zakelijke kilometers; 

- Uitstoot brandstof bedrijfsauto’s; 

- Uitstoot brandstof materieel;   

- Uitstoot brandstof direct overig; 

- Uitstoot papier verbruik; 

- Uitstoot brandstof woon en werk verkeer; 

- Uitstoot projecten overig. 

Er wordt binnen Venus sloop- en asbestwerken geen gebruik gemaakt van bio- massa.  

http://www.co2emissiefactoren.nl/


Scope 1 

Brandstof bedrijfsauto’s 

Het wagenpark bestaat uit verschillende bussen die allemaal een dieselmotor hebben. De verbruikte 

brandstof van deze bussen valt onder scope 1 en is opgenomen in het CO2 emissie inventaris. De 

berekening van de uitstoot wordt gemeten door de kilometerstand periodiek op te nemen. 

Brandstof materieel 

Op de bedrijfs- en projectlocaties gebruiken wij veel materieel om werkzaamheden uit te voeren. Het 

brandstofverbruik valt in scope 1 en wordt gemeten door middel van de draaiuren stand op de 

machines. 

Brandstof overig  

Een verzameling van energiestromen, zoals: 

- Verbruik motorgereedschap 

- Verbruik gas propaan 

-  Verbruik gas 

- Verbruik diesel  

- Smeeroliën 

Bovengenoemde energie stromen vallen onder scope 1 en worden op basis van inkoop gemeten. 

Gezien het erg arbeidsintensief is om al het kleine gereedschap te monitoren op verbruik, hebben we 

gekozen voor een andere meet methode. Wij stellen dat de ingekochte hoeveelheden in een periode 

ook het verbruik is. Gezien we geen grote voorraden houden en kunnen vaststellen dat alle 

ingekochte brandstoffen ook daadwerkelijk gebruikt worden, is dit een efficiënte methode waarbij 

geen grote afwijking met de realiteit optreed.  

Koude middelen 

Op kantoor zijn een aantal airco units en twee kleine koelkasten aanwezig. De CO2 emissie van deze 

koudemiddelen is niet opgenomen in het emissie inventaris omdat de hoeveelheden insignificant 

zijn. Wel wordt de stroom die deze apparaten verbruiken meegenomen onder scope 2 energie 

verbruik.  

  



Scope 2 

Brandstof zakelijke kilometers 

Vertegenwoordigers maken gebruik van hun privé auto bij het bezoeken van klanten, projecten en 

het doen van werkopnames. De uitstoot die gemaakt wordt daarbij wordt toegerekend aan scope 2. 

Deze kilometers meten wij door middel van de gedeclareerde kilometers van de vertegenwoordigers. 

Energie verbruik bedrijfsterrein 

De jaarlijks ingekochte elektriciteit behoort tot scope 2 en is opgenomen in het CO2 emissie 

inventaris. Informatie is afkomstig van de energienota die bij de energierekening wordt gevoegd. 

  



Scope 3 

Papier 

Op kantoor verbruiken we veel papier voor het registreren, administreren en communiceren van 

gegevens. Papier verbruik behoord tot scope 3 en nemen wij niet mee in ons emissie inventaris.  

Woon / werkverkeer 

Veel van onze medewerkers wonen in Utrecht en omstreken. Het woon / werkverkeer wordt veel op 

scooters gedaan en indien mogelijk gaan de medewerkers direct naar de projectlocatie. Dit scheelt 

tijd en CO2 emissie. Medewerkers die wat verder wonen zoals bijvoorbeeld Nieuwegein en richting 

Amersfoort maken op dit moment gebruik van bedrijfsbussen voor woon / werkverkeer. Deze 

kilometers zijn opgenomen onder scope 1 en zijn dus inzichtelijk in ons CO2 emissie inventaris. 

Uitstoot projecten overig 

Bij het realiseren van sloop en asbestprojecten zijn er meer energiestromen. Deze energiestromen 

behoren tot scope 3 en deze nemen we niet mee in het CO2 emissie inventaris maar zijn wel 

belangrijk en identificeren ze daarom wel. Wij identificeren de volgende stromen: 

- Transport materieel; 

- Transport afval; 

- Verwerking afval; 

- Energie verbruik op slooplocatie; 

- Woon / werk verkeer. 

Transport materieel  

Het transport van het grotere materieel wordt uitgevoerd door derden. Dit wordt uitgevoerd door 

Pouw.  

Transport afval  

Het afval dat afkomstig is van de projectlocaties wordt vervoerd door Venus containers.  

Verwerking afval  

Venus containers zamelt zijn afval in en zorgt dan dat dit uit gesorteerd wordt. Vervolgens brengen 

zij het door naar een eindverwerker. Om zoveel mogelijk energie te reduceren: sorteren wij op 

projectlocatie. In 2014 hebben wij meer dan 91 % van ons afval gesorteerd op projectlocatie. Deze 

afvalstromen kunnen dus direct door naar de eindverwerker wat een aantal schakels uit het proces 

haalt.  

Energie verbruik op slooplocatie 

Op de verschillende slooplocatie wordt bijvoorbeeld elektrisch handgereedschap gebruikt. Hierbij 

wordt vaak netstroom gebruikt van de klant. 

 

 

 



CO2 emissie overzicht 

  

Procedure 7.08.002 Emissieinventaris

Jaar 2011

Scope 1

Brandstof Bedrijfsbussen

Bedrijfsbussen kenteken Gemaakte km g CO2 per km g CO2 

Mercedes Vito 00-VDK-8 21.000                        265                          5.565.000          

Mercedes Vito 34-VNR-6 23.260                        265                          6.163.900          

Mercedes Vito 97-VDK-7 16.500                        265                          4.372.500          

Mercedes Sprinter 4-VHH-04 4.850                           265                          1.285.250          

Mercedes Sprinter 38-VN-LB 9.000                           265                          2.385.000          

Mercedes Sprinter 52-VR-TF 10.000                        265                          2.650.000          

Mercedes Sprinter 57-VFF-8 3.000                           265                          795.000              

Mercedes Sprinter 72-VDK-7 8.202                           265                          2.173.530          

Opel Vivaro 97-BJ-ZH 17.000                        265                          4.505.000          

29.895.180

Brandstof Materieel

Materieel Nummer Gemaakte uren verbruik per uur g CO2 per Lg CO2 

CAT 325C 913 25,00 3.135 71.556.375

CAT 325D 797 20,00 3.135 49.971.900

Hoogwerker 151 1,20 3.135 568.062

Bobcat S160 1017 192 2,50 3.135 1.504.800

Bobcat S160 1018 90 2,50 3.135 705.375

Bobcat S70 1019 45 1,40 3.135 197.505

Bobcat S70 1020 50 1,40 3.135 219.450

Bobcat 337 1114 138 7,00 3.135 3.028.410

IHI9 1115 50 1,20 3.135 188.100

IHI 9 1116 40 1,20 3.135 150.480

IHI 15 1117 1 1,60 3.135 5.016

Still heftruck 1215 850 7,70 3.135 20.518.575

148.614.048

Brandstof Overig

Overig in Liters Brandstof g CO2 per eenheidg CO2 

Gereedschap 70,00                           Benzine 2.780 194.600              

Gereedschap 367,50                        Gas propaan 1.530        562.275              

Bedrijfsterrein 9.064,00                     Gas 1.825        16.541.800        

Bedrijfsterrein 200,00                        Diesel 3.135        627.000              

Smeerolien 805,60                        Smeerolien 3.620        2.916.272          

20.841.947

199.351.175

Scope 2

Energie Bedrijfsterrein

Energie kwh g CO2 per kwh g CO2

113.689    455 51.728.495        

Gedeclareerde km prive auto

Auto kenteken gedeclareerde km g CO2 per km g CO2 

Opel Insignia 9.059,00                     220 1.992.980          

M. Bekkema 559 220 122.980              

53.844.455          

253.195.630        



 

Toelichting 

In het emissie inventaris is de scope 1 en 2 van alle activiteiten van Venus sloop- en asbestwerken 

opgenomen. Dit betekend de activiteiten op de bedrijfslocatie en de activiteiten op alle 

projectlocaties.  

Projecten met gunningsvoordeel 
Alle procedures en documenten zijn klaar voor het begroten en monitoren van projecten, helaas 

hebben we nog geen dossier kunnen opbouwen. Venus sloop- en asbestwerken heeft nog geen 

projecten gehad waarbij sprake was van gunningsvoordeel.  

  



Analyse 

Totaal is  er naar aanleiding van de bedrijfsactiviteiten 253.195.630 g CO2 emissie gemeten in 

2011. Aangezien dit het eerste jaar van monitoren is kunnen we nog niet veel conclusies 

trekken. Wel kunnen we op basis van deze gegevens kijken waar significant energieverbruik 

plaatsvind binnen de onderneming. 

In onderstaand diagram is de onderlinge verhouding van de energiestromen inzichtelijk 

gemaakt. Hieruit is af te leiden dat het grootste aandeel van onze CO2 emissie wordt 

veroorzaakt door het brandstof verbruik van ons materieel. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande diagram is te concluderen dat we een focus kunnen 

leggen op de energiestroom “Brandstof materieel”. Het volgende diagram geeft de 

onderlinge verhoudingen binnen deze energiestroom weer.  Conclusie is dat de twee grote 

Caterpillar kranen zorgen voor een groot aandeel in verbruik.  

 



Identificatie CO2 reductie mogelijkheden 
 

Bewustwording 

2011 is het eerste jaar dat er wordt gemonitord op onze CO2 emissies, een zogeheten 

nulmeting. Naast de nulmeting is er vrij weinig gecommuniceerd op het gebied van CO2 

emissie. Door goede communicatie kunnen we bewustwording stimuleren in alle lagen van 

het bedrijf. Bewustwording zorgt ervoor dat het hele bedrijf alert wordt op energieverbruik, 

betrokken wordt bij ons gezamenlijke doel en geeft de mogelijkheid dat iedereen binnen het 

bedrijf verbetervoorstellen kan aandragen.   

Inkoopbeleid materieel en bedrijfsauto’s 

Door milieu, soorten brandstof en energieverbruik onderdeel te laten zijn van de 

besluitvoering bij aankoop van nieuw materieel, kunnen we de totale CO2 emissie van het 

brandstof verbruik wellicht  reduceren. 

Onderhoud en banden 

Door goede banden en goed onderhoud aan deze banden kunnen we CO2 emissie van het 

brandstof verbruik wellicht reduceren. Indien alle bedrijfswagens rondrijden met een goede 

bandenspanning verbruiken deze minder brandstof dan wanneer dit niet zo is.  

Dubbelzijdig printen 

Door dubbelzijdig te printen wordt er minder papier verbruikt binnen de onderneming.  

Digitalisering 

Door bepaalde processen en procedures te digitaliseren is het mogelijk om papier verbruik 

nog verder te verminderen.    

  



Identificatie initiatieven in de sector/keten 
Gezien 2011 voor ons het basisjaar vormt hebben wij nog geen stappen ondernomen naar 

externe partijen en initiatieven. Wel zijn we bekend met verschillende initiatieven zoals Lean 

and green en de CO2 prestatieladder. Waar wij ons dan ook willen conformeren aan de CO2 

prestatieladder.  

 

  



Energie management actieplan 

Absolute reductiedoelstelling 

Het emissie inventaris van 2011 zien wij als een nulmeting. Met deze gegevens kunnen we doelen 

stellen en zoeken naar verbeteringen en CO2 emissie reductie. De eerste reductie denken wij te 

realiseren door middel van gedragsverandering. De bewustwording van iedereen binnen onze 

onderneming zorgt ervoor dat medewerkers beslissingen gaan nemen gebaseerd of gedeeltelijk 

gebaseerd op kennis van CO2 emissie. Het potentiele resultaat is moeilijk vast te stellen na een jaar 

monitoren. Naar verwachting kunnen we gedurende het proces ieder jaar meer realistische  en 

specifiekere doelstellingen opstellen. 

Doelstellingen 

Reductie doelstelling 

De CO2 emissie  reduceren met 5% in 5 jaar, met als basisjaar 2011. 

Plan van aanpak 
Om te toetsen of het afgelopen jaar representatief is voor onze normale bedrijfsvoering. Daarom 

willen wij gedurende 2012 doorzetten met monitoring en zoeken naar reductiemogelijkheden. In 

2012 zijn er dus nog geen concrete reductie maatregelen gepland. 

  



Conform ISO 14064-1 

 

 

 

7.3.1 The organization’s GHG report shall describe the 

organization’s GHG inventory and shall include the following:

a) description of the reporting organization; Hoofdstuk: Bedrijf

b) person responsible; Rapport heading

c) reporting period covered; Rapport heading

d) documentation of organizational boundaries (4.1); Hoofdstuk: Bedrijf
e) direct GHG emissions, quantified separately for each GHG, in 

tonnes of CO2e (4.2.2); Hoofdstuk: CO2 emissieoverzicht

f) a description of how CO2 emissions from the combustion of 

biomass are treated in the GHG inventory (4.2.2); Hoofdstuk: CO2 emissieinventaris

g) if quantified, GHG removals, quantified in tonnes of CO2e 

(4.2.2); Eerste jaar monitoren
h) explanation for the exclusion of any GHG sources or sinks from 

the quantification (4.3.1); Hoofdstuk: CO2 emissieinventaris

i) energy indirect GHG emissions associated with the generation 

of imported electricity, heat or steam, quantified separately in 

tonnes of CO2e (4.2.3); Hoofdstuk: CO2 emissieoverzicht

j) the historical base year selected and the base-year GHG 

inventory (5.3.1); Eerste jaar monitoren

k) explanation of any change to the base year or other historical 

GHG data, and any recalculation of the base Eerste jaar monitoren
l) reference to, or description of, quantification methodologies 

including reasons for their selection (4.3.3); Hoofdstuk: CO2 emissieinventaris

m) explanation of any change to quantification methodologies 

previously used (4.3.3); Eerste jaar monitoren
n) reference to, or documentation of, GHG emission or removal 

factors used (4.3.5); Hoofdstuk: CO2 emissieinventaris

o) description of the impact of uncertainties on the accuracy of 

the GHG emissions and removals data (5.4); Hoofdstuk: CO2 emissieinventaris

p) a statement that the GHG report has been prepared in 

accordance with this part of ISO 14064; Hoofdstuk: Inleiding

q) a statement describing whether the GHG inventory, report or 

assertion has been verified, including the type of verification and 

level of assurance achieved. Hoofdstuk: inleiding


