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Doel 
Het doel van deze voortgangsrapportage is om in- en extern de voortgang op de doelstellingen en maatregelen te 
rapporteren om hiermee de CO2 prestaties aan te tonen. 
Onderdelen van deze rapportage zijn: energieverbruik, CO2-uitstoot, tussentijdse evaluatie van de doelstellingen, 
maatregelen op gebied van CO2 prestatieladder en de status van de ketenanalyse. 
 

Auteur 
Dit verslag is opgesteld door de KAM-manager K.J. Stuifzand en ondertekend door de directeur P.  van de Haar. 
 

Frequentie en publicatie 
Tweemaal per jaar wordt de rapportage opgesteld en gepubliceerd op de eigen website (www.vandehaargroep.nl). 
 

Rapportage datum 
Het rapport is opgesteld d.d. 19-03-‘21. 
 

Carbon footpint 
De carbon footprint over het jaar 2020: 
 

Carbon Footprint (in ton CO2) 
Scope 1 636,8 (25%) 

Scope 2 0,4 (0%) 

Scope 3 2.016,3 (75%) 

Totaal 2.653,4 

 
 
 
  
 

Verdeling CO2 uitstoot 

Elektriciteitsverbruik 0 % 

Verwarming 1 % 
Mobiele werktuigen 93 % 

Zakelijk verkeer 6 % 

 

 
 
Scope 3 
Scope 3 emissies zijn geïnventariseerd en bestaan uit: 
 

Emissie ½ jaar Geheel jaar Ton CO2 

Waterverbruik G M 0,0 

Papierverbruik G M 0,2 

Oud papier G M 0,1 

Karton G M 0,9 

Bedrijfsafval G M 3,2 
Woonwerkverkeer – eigen medewerkers G A 48,1 

Woon-werkverkeer – inhuur personeel G A 89,6 

Uitbesteed transport G A 46,4 

Ingehuurd materieel G A 1.827,8 

Totaal 2.016,3 
Toelichting: M = meting, G = geschat, A  = afgeleide gegevens / bij benadering 
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Doelstellingen 
Voor Van de Haar Groep geldt 2014 als referentiejaar. De relatieve besparingsdoelen voor de periode 2015 tot 2024 zijn: 
 

Scope 
Jaar 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Scope 1 - -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% 
Scope 2 - -2% -2% -2% -2% -2% -2% 0%** 0%** 0%** 0%** 

Scope 3 - - - - - - - - - - -2% 
 

* Van de Haar Groep betreft een projectenorganisatie, absolute getallen dienen dan ook op basis van omzetfluctuaties te worden gecorrigeerd.  
** CO2 uitstoot scope 2 is reeds gereduceerd tot nul / nihil (2019), doelstellingen voor scope 2 zijn gericht op verminderen energieverbruik. 
*** scope 3 reductie is in 2021 geformuleerd als: 2% besparing ten opzichte van 2020. 
 

Reductiedoelen per jaar - relatief 

CO2 uitstoot  Een-
heid 

2014* 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

per kantoor FTE  ton 73,6 72,2 70,7 69,3 67,9 66,6 65,2 63,9 62,6 61,4 60,2 
per machine uur kg 51,2 50,2 49,2 48,2 47,3 46,3 45,4 44,5 43,6 42,7 41,9 

 

* referentiejaar  

 

Op basis van de uitkomsten de inventarisatie van de meest materiele emissies en de verdeling naar de 7 onderdelen om 
CO2 te verlagen, te weten: ICT, transport, emissies, energie, water en afval zijn maatregelen geformuleerd om de 
doelstellingen te verwezenlijken. De maatregelen zijn opgenomen in een plan van aanpak. 
 

Realisatie doelstellingen in 2020: 
 

Daar van de Haar Groep een projecten organisatie is en de CO2-uitstoot afhankelijk is van de omvang van de bedrijfsactiviteiten is een 
evaluatie van de CO2-uitstoot op absolute cijfers weinig zinvol. 
 

Globale maat CO2 Aantal 2020 
(absolute getallen) 

2020 
(procentueel) 

Per kantoor FTE (scope 1 en 2) 641,2 13 49,0 ton CO2 - 33% 

Machine uur (scope 3) 2.011,9 38.682 52,1 kg CO2 + 2% 

 
Conclusies:  
Voor (gecombineerde) scope 1 en 2 is de reductie ruimschoots gehaald, brandstof is hierin de meest significante emissie.  
Deze doelstelling is niet meer uitdagend geformuleerd.  
Doelstelling voor scope 2 is in 2019 al gewijzigd van CO2 reductie, naar reductie energieverbruik. 
Per machine uur wordt de doelstelling voor scope 3 al jaren niet gehaald, oorzaak ligt waarschijnlijk in onjuiste aannames 
bij schattingen/prognoses bij de opstart van het CO2-laddersysteem, in 2020 zien we ten opzichte van uitgangsjaar 2014 
een nagenoeg gelijke verhouding als in 2014. 
 

Voortgang plan van aanpak maatregelen gericht op CO2-reductie 
 

De voortgang van de geplande maatregelen wordt in onderstaande tabel weergegeven. In de laatste kolommen is 
aangegeven of de maatregel conform plan is doorgevoerd en waar mogelijk aantoonbaar heeft bijgedragen aan het 
realiseren van de doelstellingen. 
 

Nr Maatregel Scope Actie Gerealiseerd Bijdrage aan 
reductie* 

1 Vervangen traditionele TL-verlichting door 
energiezuinige apparatuur. 
 

2 Vervangen door led 2016 Ja 

2 Gloeilampen vervangen door 
energiezuinigere apparatuur. 
 

2 Vervangen door spaarlamp 
of led 
 

2014 Ja 

3 Ruimte leeg – licht uit door sensor. 
 

2 Sensoren plaatsen 2015 Ja 

4 Nachttemperatuur niet te hoog in matig 
geïsoleerde gebouwen / ruimten. 
 

1 Instellingen 2015 Ja 
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Nr Maatregel Scope Actie Gerealiseerd Bijdrage aan 
reductie* 

5 Inschakelen energiebeheer / 
powermanagement PC’s. 
 

2 Inschakelen energiebeheer 
/ powermanagement 
 

2014 Ja 

6 Apparatuur buiten werktijd (met tijdklok) 
uitschakelen. 
 

2 Instellen tijdgeschakelde 
energietoevoer  
 

2015 Ja 

7 Vervangen energie-onzuinige apparatuur / 
inkopen energie efficiënte hardware. 
 

2 Aankoop energiezuinige 
server 
 

2014 Ja 

8 Registreren, analyseren en verminderen 
van energieverbruik. 
 

1/2/3 Monitoring verbruiken 2015 Ja 

9 Overstappen op groene stroom 
Nederlandse oorsprong. 
 

2 Aanpassing contract en/of 
energiemaatschappij 
 

2017 Ja 

10 Overstappen op groen gas. 
 

1 Aanpassing contract en / of 
energiemaatschappij 
 

2021 --- 

11 Overgaan op blauwe diesel / hernieuwbare 
brandstof (biodiesel). 
 

1 / 3 Inkoop ander product. 
 

2019 
= 39% 

Ja 

12 Duurzame stroom opwekken middels 
zonnestroom of windkracht. 
 

2 Plaatsen zonnepanelen 2019 
= 100% 

Ja 

13 Verwarming kantoor middels duurzame(re) 
energie. 
 

1 Warmtepomp installeren. 
 

2025 --- 

14 Isoleren kantoorgebouw (muren en dak). 
 

1 Bij verbouw (verwarmde) 
ruimtes muren laten 
isoleren. 
 

2030 --- 

15 Schaftketen duurzaam verwarmen. 
 

2 Elektrische verwarming 
 
 

2019 
 

Ja 

16 Inzet schonere brandstof handmachines. 
 

1 Gebruik van Aspen 
(Acylaatbrandstof)  voor 
handmachines. 
 

2005 
 

Ja 

17 Inzet schonere brandstof voertuigen en 
machines. 
 

1 Gebruik dieselolie met 
lagere CO2 uitstoot 
(Wave machines). 
 

2018  
tot 2020 

= 75% 
 

Ja 

18 Vervang handmachines met 
brandstofmotor door  
elektrisch aangedreven machines. 
Elektrificeren van gereedschappen. 
 

1 Elektrische machines met 
batterypack. 

2018-2021 
= 75% 

Ja 

19 Vervangen voertuigen en werktuigen door 
zuinige werktuigen. 
 

1 Aankoop voertuigen / 
machines met lagere CO2 
uitstoot. 
 

2018 Ja 

20 Vervang voertuigen en machines voor 
schonere machines en voertuigen (Euro 
klasse en Stage). 
 

1 Aankoopbeleid doorvoeren. 
1) 100% euro 6 
2) 100% Stage 4 final 

1 - 2024 
= 39% 
2 - 2026 
= ? 

Ja 

21 Vervangen personenauto’s met 
verbrandingsmotor door hybride of 
aangedreven voertuigen. 

1 Aankoopbeleid doorvoeren. 2014 Ja 
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Nr Maatregel Scope Actie Gerealiseerd Bijdrage aan 
reductie* 

22 Vervangen personenauto’s met 
verbrandingsmotor door  elektrisch 
aangedreven voertuigen. 
 

1 Aankoopbeleid doorvoeren. 
 
PW 100% EV 

2025 
= 33% 

Ja 

23 Vervang werkbussen door elektrische / 
hybride voertuigen. 
 
 

1 Aankoop elektrische 
werkbussen. 

10% EV 
2025 

20% EV 
2030 

 
 
 

--- 

24 Aardgasauto’s gaan gebruiken 
(personenauto’s en werkbussen op CNG). 
 

1 Aankoop aardgasauto’s 
(personenauto’s en 
werkbussen). 
 

10% in 2025 
= 7% 

Ja 

25 Aannamebeleid gericht op medewerkers 
die nabij kantoor of ‘vaste’ werklocatie 
wonen. 
 

1/ 3 Aanname beleid invoeren en 
meetbaar maken. 
 

2015 Ja 

26 Carpoolen stimuleren. 
 

1 Stimuleringsregeling 
carpoolen invoeren. 
 

2010 Ja 

27 Van-poolen stimuleren. 
 

3 Stimuleringsregeling 
vanpoolen invoeren. 
 

2010 Ja 

28  Band op spanning. 
 

1 Periodiek onderhoud (alle 
voertuigen met 
luchtbanden) tevens 
aanwijsbaar richten op 
bandenspanning. (E-driver). 
 

2015 Ja 

29 Toepassen energiezuinige rijstijl / het 
nieuwe rijden. 
 

1 E-driver voertuigen en 
machines. 
(Gedragstraining) 
 

2016 Ja 

30 Brandstofbesparende apparatuur 
toepassen. 
 

1 / 3 Standaard uitrusting 
voertuig afstemmen op 
brandstofbesparende 
middelen (e-meter, 
(adaptive) cruisecontrol).  
 

2015 Ja 

31 Programma voor monitoren van 
brandstofverbruik. 
 
 

1 / 3 E-driver voertuigen en 
machines. (Registratie en 
analyse). 
 

2016 Ja 

32 Routeplanner en/of navigatie zakelijk 
verkeer. 
 

1 / 3 Personenauto’s voorzien van  
navigatie (1) 
Werkbussen voorzien van 
navigatie (2) 
Wave voorzien van 
intelligente navigatie (3) 
 

100% per 
eind:  

(1) – 2014 
(2) -2016 
(3) -2017 

Ja 

33 Besparing op uitbesteed transport (aan- en 
afvoer optimalisatie / reductie 
leveringsfrequentie 
 
 

3 Project  CO2 reductieplan 
opstellen. 

Project-
gunning 

--- 



Voortgangsrapportage 

Kalenderjaar 2020 
 

Datum: 19-03-’21 ⓫ Pagina 6 van 7 

Nr Maatregel Scope Actie Gerealiseerd Bijdrage aan 
reductie* 

34 Inhuur duurzaam bemand materieel. 
 
 

3 Meetbaar reductieplan 
opstellen. 

2021 --- 

35 Het nieuwe stallen toepassen voor vdH en 
inhuur. 
 

1/ / 3 Toepassen op afstanden > 
50 km bij snelverkeer. 
 
Toepassen op afstanden > 
25 km bij langzaamverkeer. 
 

2015 Ja 

36 Stimuleren thuiswerken / teleconferencing. 
 
 
 
 
 

1 20% thuiswerk 
kantoormedewerkers. 
 
25% regulier overleg middels 
teleconferencing directie en 
projectleiders. 
 

2021 Ja 

37 Programma voor monitoren van 
brandstofverbruik uitbesteed loonwerk. 
 

3 CO2- en / of 
verbruiksrapportage top 5 
loonwerkers  
 

2021 --- 

38 Schaftketen verwarmen met duurzame 
energie 
 

2 Afnemen groene- / 
zonnestroom 

2023 --- 

 

*) Reductie energieverbruik en of CO2 emissie 

 

Ketenanalyse 
De ketenanalyse is uitgevoerd, de rapportage is door kennisinstituut Search in 2015 becommentarieerd. De aanbevelingen 
zijn doorgenomen met Search en overgenomen in de bedrijfsinterne actielijst en worden opgevolgd. De hierop volgende 
review heeft opgeleverd dat doelstellingen om binnen de keten CO2 reductie te realiseren in de praktijk zijn behaald. 
Per 2021 is een nieuwe ketenanalyse opgesteld na de bepaling van de meest materiele emissie scope 3, deze ketenanalyse 
is opnieuw becommentarieerd door kennisinstituut SGS Search. Onderwerp van de ketenanalyse betrof ‘uitbesteed 
loonwerk’.  
Naar aanleiding van deze ketenanalyse zijn enkele doelen en maatregelen voor 2021 en verder bepaald om de doelstelling 
van 2% reductie in 2024 ten opzichte van 2020 te kunnen realiseren. Er is gekozen voor 2024 daar dit het volgende 
hercertificeringsjaar betreft. 
 

Verbetervoorstellen 
 

Er zijn in 2020 zijn verder geen andere nieuwe concrete verbetervoorstellen binnengekomen/ontvangen. 
 

Externe beoordeling 
 

Certificeerder van de CO2 prestatieladder betreft Tüv, deze heeft vanaf 2015 jaarlijks de audit uitgevoerd. Uit de laatste 
tussentijdse audit gehouden op 28 en 29 november 2019 zijn geen afwijkingen en / of verbeterpunten naar voren gekomen.  
 

Voortgangrapportage projecten met gunningsvoordeel 
 

Er is eind 2018 één opdracht (bestaand uit drie deelopdrachten) aangenomen met gunningsvoordeel. Dit project is gestart 
per 2019. CO2-besparingspotentieel ligt verschillend per deelproject tussen 41 en 45%. De doelen zijn tot heden behaald. 
Eind 2019, met de start op 1 januari 2020 en 1 april 2020 zijn twee projecten met gunningsvoordeel aangenomen, waarvan 
één samen met een combinant. CO2-besparingspotentieel is 50, respectievelijk 70%.  
 

Besluitenlijst naar aanleiding van deze voortgangsrapportage 
 

Nr. Besluit 

- Geen 
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Actielijst naar aanleiding van deze voortgangsrapportage 
 

Nr. Actie Door Voor 

1 Voor scope 2 energie reductiedoelen richten op energiebesparing, daar CO2 
emissie reeds nihil is door het toepassen van groene energie. 
 

Directie 01-07-‘21 

2 Voor scope 1 een nieuwe uitdagende doelstelling formuleren daar de 
geformuleerde doelstelling tot heden ruimschoots is behaald. 
 

Directie 01-04-‘21 

3 Emissieklasse in kaart brengen van machines (reeds gedaan voor voertuigen). 
 
 

KAM 
manager 

01-07-‘21 

 
Wekerom,  
 
 
 
Dhr. P. v.d. Haar 
(directeur) 


