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1

Inleiding

1.1

Doel
BWZ heeft de ambitie om duurzaam te werken, actief bij te dragen aan realisatie van
klimaatdoelstellingen en de CO2 uitstoot te minimaliseren. Om dit aantoonbaar te maken,
is het doel gesteld om in 2020 minimaal aan trede 3 van de CO 2-prestatieladder te
voldoen.
We zijn echter niet tevreden met trede 3. Tegelijkertijd met de certificering voor trede 3
is een start gemaakt met de inventarisatie van wat nodig is voor trede 4 en 5. Zodra we
trede 3 hebben gehaald, kunnen we door met het maken van een plan voor trede 4 of 5.

1.2

Dit rapport
In voorliggend rapport zijn de resultaten van de inventarisatie van energiestromen, de
energiebeoordeling en de emissie-inventaris met CO2-footprint opgenomen. De emissieinventaris is vastgesteld na interne review en verificatie. Hiermee komt BWZ tegemoet
aan eis 3.A.1 uit het Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.11.
Samen met
1. De aantoonbare vastlegging van de maatregelen (CO2 Prestatieladder Vaststellen
doelen en maatregelen CO2 reductie);
2. Het Energie Management Actieplan inclusief Communicatieplan, eis 3.B.1, 3.B.2 en
3.C.2 uit het Handboek (BWZ Energie Management Actieplan 2020);
3. Het verslag van de interne controle, eis 1.B.2 uit het Handboek (Memo audit CO2emissie inventaris 2019 en Memo audit Energie Management Actieplan 2020);
levert dit het bedrijfsportfolio waarop certificering mede is gebaseerd.

1.3

Inventarisatie volgens ISO norm
De emissie inventaris is gemaakt conform ISO 14064-1. De aandachtspunten uit ISO
14064-1 §9.3.1 zijn opgenomen in de volgende paragraven:
• aandachtspunt ‘d’ (documentatie van organisatorische grenzen) in paragraaf 2.1
Organisatiegrenzen;
• aandachtspunt ‘n’ (uitleg van wijzigingen in eerder gebruikte
kwantificeringsmethode) niet van toepassing omdat dit de eerste keer is dat er voor
BWZ gekwantificeerd is;
• aandachtspunt ‘l’ (uitleg van wijziging of herberekening van het referentiejaar of
andere historische data) niet van toepassing omdat dit de eerste keer is dat er een
referentiejaar voor BWZ berekend is.

1

SKAO. (2020). Handboek CO2 -Prestatieladder 3.1. SKAO
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Deze punten dienen helder naar voren te komen in het stuk, dit ontbreekt nu naar mijn
idee (wellicht goed om deze punten samen te vatten en ook op deze manier te benoemen
in het stuk)
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Organisatiegrenzen en verantwoordelijkheid

2.1

Organisatiegrenzen
De CO2-certificering is van toepassing op BWZ Ingenieurs. Er is geen sprake van moederof dochterbedrijven. De CO2-uitstoot is bepaald voor alle activiteiten waarover BWZ de
operationele en financiële controle heeft.
BWZ heeft één vestiging, kantoorboerderij Rustenburg in Everdingen (Lekdijk 15). Er was
in 2019 een wagenpark van 8 auto’s. De bedrijfsomvang in was in 2019 gemiddeld
15,9 FTE.

2.2

Beschrijving van de rapporterende organisatie
BWZ Ingenieurs is een bureau voor ingenieurs- en adviesdiensten. We werken aan het
ontwerpen en inrichten van een functionele, gezonde en veilige leefomgeving, met oog
voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Vanaf de eerste schets tot aan de oplevering
ondersteunen wij opdrachtgevers in de publieke en private sector.
Ons werk speelt zich in hoofdlijnen af in drie werkvelden:
• Gebiedsinrichting;
• Water en Veiligheid;
• Infrastructuur en Openbare Ruimte.

2.3

Verantwoordelijkheid
De directie van BWZ is in de persoon van Hans van Zanten eindverantwoordelijk voor
zaken met betrekking tot de CO2-prestatieladder.
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Inzicht in energieverbruik

3.1

Scope en referentiejaar
Voor certificering voor de CO2-prestatieladder op niveau 3 zijn de scope 1 en 2 CO2emissies van toepassing:
-

-

Scope 1: alle emissies door gas (voor bijvoorbeeld gas boilers,
warmtekrachtinstallaties en ovens) en brandstof (voor het eigen wagenpark en
materieel);
Scope 2: alle emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de
organisatie gebruikt, emissies door zakelijke vliegkilometers en emissies door zakelijk
gereden kilometers met privéauto’s.

Het jaar 2019 dient als referentiejaar, dit is het eerste hele jaar in het huidige
kantoorpand. De energievoorziening van het kantoor (gas en elektriciteit), zakelijke
dienstreizen en woon-werk met privéauto’s en zakelijke reizen met dienstauto’s leveren
CO2-uitstoot die direct toe te schrijven is aan BWZ Ingenieurs (scope 1 en 2).
Er zijn vanwege de aard van ons werk geen specifiek project gerelateerde emissies, anders
dan de reiskilometers die we meetellen in de bedrijfsemissies. Er zijn vooralsnog geen
projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel.

3.2

Bronnen energieverbruik
Om het energieverbruik van BWZ te kwantificeren is gebruik gemaakt van de volgende
informatie:
Gasverbruik (scope 1)
- Bronnen:
- Eneco jaarafrekening 2018-2019; gasverbruik 1 januari 2019 – 29 mei 2019
- Eneco jaarafrekening 2019-2020; gasverbruik 29 mei 2019 – 1 januari 2020
- Gegevens: Verbruik in m3, gemeten (januari en februari uitgelezen door
netbeheerder, rest van het jaar door slimme meter). We achten deze metingen
voldoende betrouwbaar.
Emissie koudemiddel (scope 1)
- Bronnen: Onderhoudscontract en onderhoudsbon (BLR-Bimon Klimaatbeheersing)
- Gegevens: Exacte data op basis van ingevulde werkrapporten m.b.t. aangevuld
koudemiddel (R410A).
Brandstofverbruik dienstauto’s (scope 1)
- Bronnen: Overzicht van Fleetcor (tankpas). Alle tankbeurten ten behoeve van
woonwerk- en dienstreizen worden gedaan met de tankpas.
- Gegevens: Met de tankpas is het verbruik van diesel en benzine in honderdste liters
nauwkeurig geregistreerd.
- Vijf van de dienstauto’s worden ook gebruikt voor privéreizen. De verdeling van het
aantal kilometer tussen zakelijke en privéreizen is niet bijgehouden. De betrokken
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medewerkers is gevraagd voor 2019 in te schatten hoeveel van hun kilometers
zakelijk zijn geweest. Nauwkeuriger dan deze schatting is dit niet beschikbaar.
Elektriciteitsverbruik (scope 2)
- Bronnen:
- Eneco jaarafrekening 2018-2019; gasverbruik 1 januari 2019 – 29 mei 2019
- Eneco jaarafrekening 2019-2020; gasverbruik 29 mei 2019 – 1 januari 2020
- Gegevens: Verbruik in kWh. Januari ingeschat op basis van interpolatie van
metingen, de rest van het jaar gemeten (februari uitgelezen door netbeheerder, rest
van het jaar door slimme meter). Het verbruik in januari is wat onzeker omdat er
geen metingen zijn. Het verbruik is echter op basis van tussentijdse metingen rond
de periode zonder metingen en het verbruik in januari 2020 zo goed mogelijk
ingeschat. We verwachten daarmee dat het geregistreerde verbruik voldoende
betrouwbaar is.
Zakelijke reizen met privéauto’s (scope 2)
- Bronnen:
- Kilometerregistratie per persoon per week in administratieprogramma Exact
Synergy;
- Berekende woonwerk afstand per persoon;
- Type auto, nagevraagd bij de medewerkers.
- Gegevens: Voor dienstreizen zijn de werkelijk gemaakte kilometers geregistreerd.
Voor woonwerkreizen is niet het werkelijk gemaakte aantal kilometer bekend, maar
wel het aantal dagen dat de woonwerkafstand met de auto is afgelegd. Op basis
hiervan en de woonwerkafstand per medewerker is, het aantal kilometer berekend.
Onze medewerkers zijn gewoon deze kilometerregistratie in te vullen. De financiële
administratie controleert de gedeclareerde kilometers; dit is naar verwachting
voldoende nauwkeurig. Noot: er is een aantal medewerkers die nu en dan met de
(elektrische) fiets reizen in plaats van met de auto. In de huidige registratie is dit
onderscheid niet te maken. Deze kilometers worden daarom meegeteld als
autokilometers. Een grotere onzekerheid zit ons inziens in de omrekening van
reiskilometer naar CO2-uitstoot, die is ingegeven door de beschikbare emissiefactoren
(zie paragraaf 3.4).

3.3

Weglaten CO2-bronnen en –putten
BWZ maakt geen gebruik van warmte of stroom uit verbranding van biomassa en er is dus
geen sprake van CO2-bronnen. Er is ook geen sprake van CO2-putten bij BWZ omdat
binding van CO2 niet plaatsvindt.
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3.4

Emissiefactoren
De omrekening van verbruik naar CO2-uitstoot is gedaan op basis van de emissiefactoren
in de lijst CO2-emissiefactoren 20192. De CO2-uitstoot is berekend als:
CO2-uitstoot = eenheid verbruik x conversiefactor
In bijlage 1 is de berekening van de CO2–uitstoot opgenomen, inclusief de gebruikte
conversiefactoren.

3.5

Directe CO2-emissies - scope 1
Gas
Uit de jaarafrekening van gas blijkt dat er 7437 m3 aan gas verbruikt is in 2019. BWZ neemt
aardgas af van leverancier Eneco via het pakket Eneco Ecostroom. Voor aardgas geldt een
emissiefactor van 1,89 kg/Nm3. De CO2-uitstoot door gas was in 2019 ruim 14 ton.
Emissie koudemiddel
Op de onderhoudsbon van 9 januari 2020 is aangegeven dat de installatie geheel lekdicht
bleek te zijn. Er is geen koudemiddel gelekt in 2019, dus dit levert geen CO2-emissie op.
Dienstauto’s
BWZ Ingenieurs bezit 8 dienstauto’s. Drie van deze auto’s worden enkel voor zakelijke
dienstreizen gebruikt. De overige vijf auto’s worden via een leaseconstructie zowel
zakelijk als privé gereden. De hoeveelheid verbruikte liters brandstof van het
brandstofverbruik zakelijk verkeer van de leaseauto, in combinatie met de CO2emissiefactor voor het type brandstof bepaalt de CO2-emissie. De totale hoeveelheid
brandstof betreft ruim 13 duizend liter. De verbruikte liters brandstof zijn geregistreerd
door het gebruik van tankpassen. Privékilometers worden niet apart geregistreerd. Het
onderscheid tussen zakelijk en privégebruik in bedrijfsauto’s is momenteel alleen te
maken op basis van inschattingen van de betrokken medewerkers achteraf. Het verbruik
is per auto gecorrigeerd voor het geschatte privégebruik. In totaal komt de CO2-uitstoot
van het wagenpark voor zakelijke reizen neer op ruim 32 ton CO2 (zie Tabel 1).
Verbruik

Verbruik (liter)

kg CO2/L

CO2-uitstoot (kg)

Benzine

2955

2,74

8098

Diesel

7556

3,23

24406

totaal
Tabel 1 Verbruik wagenpark BWZ

2

www.co2emissiefactoren.nl
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32503

3.6

Indirecte CO2-emissies - scope 2
Dienstreizen en woon-werkverkeer privéauto’s
De meerderheid van de medewerkers maakte in 2019 voor het woon-werkverkeer
gebruik van een privéauto. Ook voor zakelijke dienstreizen is gebruik gemaakt van
privéauto’s. De gereden kilometers worden geregistreerd in het programma Exact
Synergy. Voor zakelijke reizen worden alle kilometers geregistreerd, voor woonwerkverkeer worden de kilometers geregistreerd tot een maximum van 50 km/dag. Voor
de medewerkers die verder weg wonen dan 25 km, is deze maximale afstand van 50 km
gecorrigeerd tot het werkelijk aantal gereden km woon-werkverkeer. In 2019 bedroeg het
woon-werkverkeer met privéauto’s bijna 50.000 km en is er voor de dienstreizen met
privéauto’s in totaal bijna 40.000 km afgelegd.
Op basis van de C02-emissiefactoren is per persoon en categorie auto (benzine of diesel,
gewichtsklasse) de CO2-uitstoot bepaald. In totaal bedroeg de CO2-uitstoot bijna 17 ton.
Elektra
Uit de jaarafrekening van elektra blijkt dat 9752 KWh aan stroom is verbruikt in 2019. BWZ
neemt stroom af va leverancier Eneco via het pakket Eneco Ecostroom. Deze stroom is
volledig duurzaam opgewekt. Hierbij werd in 2018 94,2% van de stroom opgewekt via
windenergie in Europa, en 5,8% in Nederland vanuit hernieuwbare bronnen. De 5,8% in
Nederland opgewekte energie betstaat uit 5,4% windenergie en 0,4% zonne-energie.
Voor het deel van de hernieuwbare energie dat buiten Nederland wordt opgewekt,
hebben we geen garantie van de oorsprong en daarmee voldoet die niet aan de eisen
gesteld door SKAO voor groene stroom (0 kg uitstoot per KWh). De CO2-uitstoot voor het
percentage buitenlandse stroom is op advies van SKAO gelijk gesteld aan die van grijze
stroom en daarmee 0,649 kg CO2 per kWh. Windkracht en zonne-energie uit Nederland
produceren 0 kg CO2 per kWh. In totaal komt de CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik
voor 2019 neer op bijna 6 ton.
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CO2-footprint en energiebeoordeling

4.1

CO2-footprint
De totale uitstoot van BWZ in referentiejaar 2019 is 69.294 kg (69 ton) CO2. De CO2uitstoot per energieverbruiker binnen scope 1 en 2 is getoond in Figuur 1. De grootste
posten zijn het wagenpark (scope 1) en de reiskilometers met privéauto’s (scope 2).
Daarop volgt het gasverbruik (scope 1) en als vierde de verbruikte elektriciteit (scope 2).
Gemaakte treinreizen zijn CO2- neutraal en vliegreizen worden door BWZ Ingenieurs niet
in dienstverband gemaakt.

CO2-UITSTOOT (KG)
14056
20%

16773
24%

5962
9%

Gasverbruik

32503
47%

Stroomverbruik

BWZ Wagenpark

Reizen privé auto's

Figuur 1 Referentie CO2-uitstoot in kg met percentage van het totaal

Omdat de reiskilometers de grootste bijdrage aan CO2-emissie leveren is deze post verder
uitgesplitst in Tabel 2. Hierbij merken we op dat drie van de bedrijfsauto’s alleen zakelijk
worden gebruikt, met de overige vijf worden ook privékilometers gereden. Het
onderscheid tussen zakelijk en privégebruik in bedrijfsauto’s is momenteel alleen te
schatten, dus het aantal zakelijke kilometers dat is opgenomen in de berekening van CO2emissie is relatief onzeker (naar schatting 5 % onzekerheid).
Type auto

Type reis

Aantal km

bedrijfsauto

zakelijk

208.600

privéauto

alle

87.600

waarvan woonwerk

49.500

waarvan dienstreis

38.100

Tabel 2 Type reiskilometer in 2019
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De totale emissies verdeeld in scope 1 en 2 en de emissies gerelateerd aan de
bedrijfsomvang in FTE is gegeven in Tabel 3. In 2019 was de bedrijfsomvang van BWZ
15,9 FTE.
Scope

Totale CO2-emissie [kg]

CO2-emissie per FTE [kg]

1

46559

2934

2

22735

1433

totaal

69294

4366

Tabel 3 CO2-emissie totaal en per scope en gerelateerd aan bedrijfsomvang in FTE

4.2

Energiebeoordeling
Zoals in de vorige paragraaf al geconstateerd zijn de grootste veroorzaker van CO2uitstoot het wagenpark en de reiskilometers met privéauto’s. Willen we onze uitstoot
significant verminderen, dan moeten we iets doen met deze verbruikers. Het gasverbruik
is met nog geen 15 m3/m2 lager dan dat van gemiddeld kantoor (18 m3/m2, zie
bijvoorbeeld www.energievergelijken.nl3). Het elektriciteitsverbruik is bijzonder laag ten
opzichte van een gemiddeld kantoor, nog geen 20 kWh/m2 ten opzichte van 60 kWh/m2
(www.energievergelijken.nl1). Voor deze bepaling is uitgegaan van het oppervlak aan
potentiële werkruimte. Dit is, in verhouding tot het aantal medewerkers van BWZ, ruim.
Gegeven het feit dat onze kantoorboerderij een monumentaal pand is, verwachten we
niet het gasverbruik makkelijk veel verder te kunnen verlagen. Toch kijken we ook naar
gas- en elektriciteitsverbruik in het verkennen van de reductiemogelijkheden, omdat we
zo een laag mogelijk verbruik nastreven.

3

https://www.energievergelijken.nl/zakelijke-energie/energieverbruik-kantoor of

https://www.minder.nl/gemiddeld-energieverbruik/kantoor
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Bijlage
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Bijlage I: berekening CO2-uitstoot en herkomst
CO2-conversiefactoren
Rekenblad CO2-uitstoot
periode
datum

01-01-2019 / 01-01-2020
14/09/2020

SCOPE 1

Gas

Gasverbruik

emissiefactor
Well to Wheel
kg CO2/Nm3
1.89

m3
7437

SCOPE 1
Wagenpark BWZ

Verbruik

liter
benzine
diesel

kg CO2/ltr
2955
7556

2.74
3.23

totaal
SCOPE 2
Stroom

Stroomverbruik

kWh
dal
normaal

totaal
Buiten NL
Binnen NL

verdeling
3385
6367
9752
9186
566

kg CO2/kWh

94.2%
5.8%

kg CO2
14056
kg CO2
8098
24406
32503
kg CO2

0.649
0

5962
0
5962

totaal
SCOPE 2
Privéauto's

dienst- en woowerkreizen km
dienstreizen
woonwerkreizen
totaal

kg CO2
38094
49370
87464

16773

TOTAAL

69294

totaal scope 1
totaal scope 2
Uitsplitsing privéauto's
categorie
dienst- en woowerkreizen km
Benzine, klein
Benzine, middel
Benzine, groot
Benzine, plug-in hybride
Diesel, klein
Diesel, middel
Elektrisch
Fiets
Elektrische fiets
Totaal

12

46559
22735

CO2/km
8074
29051
2558
15000
3827
22546
5180
1228
0
87464

kg CO2
0.177
0.224
0.253
0.146
0.168
0.213
0.107
0.000
0.006

1429
6507
647
2190
643
4802
554
0
0
16773

Conversiefactoren van verbruik naar CO2 voor 2019 met bronnen
(uit CO2-emissiefactoren 20194).
Categorie

Eenheid

kg CO2/ eenheid
(WtW)

Bron

Toelichting

5,8%
duurzaam, NL

kWh

0

[1] en [2]

Zonne- en
windenergie

5,8 %
duurzaam,
Europa

kWh

0,649

[2] en [3]

Factor voor grijze
stroom

gas

Aardgas

Nm3

1,89

[4] en [5]

brandstof

Benzine

liter

2,74

[6]

diesel

liter

3,23

[6]

benzine klein
(<950 kg)

km

0,177

[6]

benzine middel
(950-1350 kg)

km

,0224

[6]

benzine groot
(>1350 kg)

km

0,253

[6]

diesel klein
(<1050 kg)

km

0,168

[6]

diesel middel
(1050-1450 kg)

km

0,213

[6]

diesel groot
(>1450 kg)

km

0,241

[6]

Elektrisch grijze km
stroom

0,107

[6]

fiets

Elektrisch grijze km
stroom

0,006

[6]

trein

Intercity

km

0

[6] en [7]

Stoptrein
(elektrisch)

km

0

[6] en [7]

R410A

kg

2088

[8]

stroom

auto

koudemiddel

Airco en verwarming

Tabel 4 Gebruikte CO2-conversiefactoren
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Gebiedsinrichting

Water & Veiligheid

Infrastructuur

het uitwerken van o.a.
inrichtingsvisies in ontwerpen,
bestekken of andere
contractvormen en
uitvoeringsbegeleiding

onderzoek, advies en
beleidsondersteuning waarna
ontwerp, bestek (of andere
contractvorm) en
uitvoeringsbegeleiding van
maatregelen kunnen volgen

het uitwerken van technische
ontwerpen, bestekken en
uitvoeringsbegeleiding voor civiele
constructies zoals wegen, bruggen
en pleinen

