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1. Inleiding en beschrijving organisatie 
SIGHT Landscaping b.v. (hierna te noemen SIGHT) is een landelijke 
groenvoorziener gespecialiseerd in advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer 
van buitenruimtes. 
Wij verzorgen de buitenruimtes voor: 

• Overheid 
• Zorg 
• Hotels en recreatie 
• Bedrijven en instellingen: 

 
Opdrachten ontstaan uit inschrijvingen middels openbare aanbesteding of 
onderhandse gunning. Door het behalen van de CO2-Prestatieladder niveau 5 kan 
een gunningsvoordeel verkregen worden. Er zijn de afgelopen jaren diverse 
projecten gescoord waarbij een CO2 gunningsvoordeel is verkregen. Deze projecten 
zijn in dit dossier specifiek beschreven. 
 
Duurzaam ondernemen is een vast onderdeel van de bedrijfscultuur. SIGHT vindt het 
dan ook van belang om dit middels certificering, ISO 14001, FIRA en CO2-
Prestatieladder niveau 5, tot uiting te laten komen. Van al onze wordt dan ook 
verwacht dat zij positief bijdragen aan aspecten die duurzaamheid en reductie van 
CO2 uitstoot, ten goede komen. SIGHT zal hen, middels startwerkgesprekken, 
toolboxen en/of nieuwsbrieven, informeren over vorderingen en stand met betrekking 
tot vastgestelde doelstellingen.  
 
SIGHT is onderdeel van een fiscale eenheid, waarbij het moederbedrijf Elkarij BV 
diverse dochterondernemingen bestuurd. Dit concern wordt niet binnen het 
toepassingsgebied betrokken omdat de activiteiten van het concernbedrijf te ver af 
staan van de activiteiten van SIGHT. Daarnaast staat iedere dochteronderneming op 
zich waardoor er geen sprake is van operationele, financiële en juridische controle 
tussen de verschillende dochterondernemingen. Organisatorische grens is bepaald 
volgens de laterale methode. Gezien de geringe omvang van deze C-bedrijven, die 
overigens ook geen invloed uit kunnen oefenen op de reductiedoelstellingen, maken 
zij geen onderdeel uit van de te certificeren BV (SIGHT Landscaping b.v.). 
 
Voor 1 project is tot het einde van betreffend contract (datum afhankelijk of 
opdrachtgever wel/geen gebruik maakt van optiejaren) een zogenoemde 
“combinatie” aangegaan met derde partij. Binnen het contract is vastgelegd welke 
werkzaamheden voor welke partij zijn. Dit is inclusief CO2 belasting. Binnen de 
footprint van SIGHT zijn alleen die gegevens meegenomen die contractueel aan 
SIGHT toebehoren. 
 
SIGHT heeft, naast de hoofdvestiging in Harderwijk, 5 nevenvestigingen en een 
aantal opstappunten. Zowel de hoofdvestiging als nevenvestigingen bestaan uit een 
kantoorruimte, onderhoudsruimte/werkplaats en  
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loods voor opslag materieel. Opstappunten zijn meer verzamelpunten van waaruit 
ploegen vertrekken. Het betreft dan een inpandige ruimte of directie unit die voor 
bepaalde periode, gekoppeld aan de duur van een opdracht c.q. projectlocatie, 
gehuurd wordt. Huur in deze is inclusief gas, water en licht. Voor deze locaties is 
geen uitsplitsing in huur/energie te maken.  
 
Om werkzaamheden uit te kunnen voeren beschikt SIGHT over een eigen 
wagenpark en divers materieel. Groter of niet standaard in te zetten materieel wordt 
bij derden ingehuurd.  
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2. Beleidsverklaring MVO 

2.1 Beleidsverklaring 
Het Management van SIGHT onderschrijft het belang van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Meer informatie: Beleidsverklaring MVO.pdf 
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3. Kwaliteitsmanagementplan voor de inventaris (4.A.2) 
en verantwoordelijke personen: 
 
De Directie is verantwoordelijk voor het te voeren beleid, het vaststellen van 
kwalitatieve en kwantitatieve reductiedoelstellingen en het beschikbaar stellen van 
voldoende budget en middelen om beleid uit te kunnen voeren.  
 
Het is aan Regiomanager om keten initiatieven te initiëren en relevante 
ontwikkelingen te volgen en beheren. 
De Algemeen directeur volgt ontwikkelingen op gebied van in te zetten materieel. Om 
de emissies op een zo accuraat mogelijke wijze te rapporteren wordt gebruik 
gemaakt van het Excelblad “Emissie inventaris”. Vanuit de financiële administratie 
worden overzichten (brandstof, lease verbruik, energie etc.) gegenereerd die als 
basis voor de te registreren gegevens dienen. Binnen deze rekenmodule worden 
verzamelde cijfers 2 keer per jaar omgezet tot sturingsinformatie in ton CO2 
equivalent.  
 
De Regiomanager en de externe adviseur controleren en analyseren de ingevoerde 
gegevens en bevestigen het al dan niet behalen van doelstellingen. Voortgang en 
tussentijdse conclusies worden binnen MT besproken. Op basis van conclusies 
kunnen aanvullende en/of corrigerende maatregelen getroffen worden. Ook kunnen 
doelstellingen (onderbouwd) worden bijgesteld. Nadat de directie de analyse als 
geheel heeft goedgekeurd, worden cijfers intern en extern gepubliceerd. 
 
Jaar evaluatie (op basis van kalenderjaar) en analyse van gegevens worden binnen 
de Management Review besproken. Doelstellingen, en daarbij te nemen 
maatregelen, kunnen worden aangepast en/of bijgesteld. 
 
Bovenstaande is ook vastgelegd in de stuurcyclus.  
 
 
  



   

CO2 Management Plan  8 
   
 
 

4. Energie Management Actieplan (norm 3.B.2/4.B.2): 
 
4.1 CO2 management actieplan 2017; 
 
Actie Evaluatie. 
Alle medewerkers instrueren m.b.t. “Het nieuwe rijden” Vast onderdeel in de toolbox meetings.  

Momenteel oriënterende gesprekken met Mercedes over 
nieuwe wijze van schakelen (met als doel brandstof 
reductie) in de nieuwe Mercedes bussen en het samen 
bedenken van een aanpak om dit te implementeren onder 
de medewerkers.  

Bij te vervangen materieel wordt milieubelasting meegenomen en 
gekozen voor de minst vervuilende mogelijkheid voor uit te voeren 
werkzaamheden. Investeringen conform investeringsplan 

Bij investeringen aandacht voor lichtere machines met 
minder vermogen, bijvoorbeeld bij bosmaaiers. Vanuit 
ergonomisch oogpunt en reductie brandstofverbruik / 
uitstoot. Keuze o.b.v. fabrieksopgave, niet o.b.v. werkelijk 
gebruik omdat dat aan verschillende factoren onderhevig 
is (met name wisselende terreinomstandigheden). 

Kosten auto’s (elektrisch/diesel/benzine) Inzichtelijk proberen te 
maken om zo een andere keus dan financieel binnen lease te 
kunnen maken. 

In 2018 is het gehele wagenpark omgezet naar 
Mercedes. Hierbij is de meest milieuvriendelijke variant 
gekozen.  
 
Er is een volledig elektrische Nissan bus aangeschaft en 
er staat er één in de planning.  

Performance indicatoren m.b.t. brandstofverbruik bepalen voor 
handmachines, zelfrijdend materieel. Bedrijfsbussen en 
managementauto’s. 

KPI’s worden bepaald op basis van een pilot met het 
nieuwe systeem (GPS buddy). De grenswaarden worden 
op basis van de pilot vastgesteld. Start 2018. 
 

Medewerkers op basis van tankinformatie informeren m.b.t. 
persoonlijk gebruik 

Tankinformatie wordt opgevraagd bij Leaseplan en 
opgestuurd naar medewerkers. 
 

Campagne “Banden op spanning” Bandenspanning controle tijdens Werkplekinspecties. 
Uitvoerders uitrusten met banden spanningsmeter. Op 
vestiging Harderwijk bandenpomp plaatsen met bord wat 
het aan CO2 reductie oplevert als de banden op spanning 
zijn. Aandacht aan schenken in toolbox en op 
informatieborden op de vestigingen.  
 
Banden spanningsmeters zijn uitgeleverd aan de 
uitvoerders/projectleiders/regiomanagers.  
 
De bandenpomp staat op de planning voor 2018. 

ArcGis In ieder contract waar planning van belang is wordt Arcgis 
vanaf 2017 toegepast. Door de efficiëntere werkwijze zal 
brandstof worden bespaard.   

Inzet fietsen op projecten Voor het schouwen van werkzaamheden door uitvoerders 
worden steeds vaker fietsen ingezet i.p.v. auto’s. In 2017 
zetten we, op de contracten Universiteit Utrecht, 
Gemeente Leusden, Gemeente Amersfoort, BWRI, 
Gemeente Westervoort en Defensie in totaal 7 fietsen in.  
 
Voor 2018 is het doel om weer minimaal 3 nieuwe 
(elektrische) fietsen aan te schaffen. 
 

Scope 2  

Op 75% van alle kantoren groene stroom uit Nederland inkopen 
(zie ook maatregelenlijst) 

Alle stroom wordt in 2018 groen ingekocht.  
 

Mogelijkheid bekijken om qua kantoorruimte in te krimpen Vestiging Harderwijk: Bovenverdieping is verhuisd naar 
de benedenverdieping. Kantoorruimte is verminderd. 
Vestiging Nieuwerkerk: Wordt verhuisd naar nieuwe 
locatie.  
Vestiging Duiven: Verhuisd naar nieuwe locatie in 
Arnhem. Kantoorruimte verminderd. 
 
Na diverse verschuivingen staan er momenteel geen 
projecten met betrekking tot de wijziging van 
kantoorruimten op de planning. 
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Voortgang 
 
Voor de periode 2018 tot en met 2022 is er een nieuwe doelstelling vastgesteld. 
Deze periode krijgt tevens een nieuw referentiejaar. Gezien de activiteiten met 
betrekking tot de nieuwe wijze van onkruidbestrijding vanaf 2017 stabiel blijven willen 
we dit jaar als referentiejaar vaststellen. Omdat het meeste laaghangende fruit is 
geplukt is er gekozen om ook voor de volgende periode van 5 jaar een doelstelling 
van 5% vast te stellen. Daarbij wordt een strategie aangehouden om ieder jaar 1% te 
reduceren. De uitwerking van deze doelstelling is als volgt: 
 
Scope 1: 5% CO2-reductie in 2023 ten opzichte van 2017, gerelateerd aan de omzet 
en het aantal gewerkte uren. Uitgangspunt is 1% CO2-reductie per jaar. 
Scope 2: 0% CO2-reductie in 2013, gerelateerd aan de omzet en het aantal 
gewerkte uren.  
 
Voor scope 2 is er geen reductie benoemd omdat de CO2-uistoot in scope 2, met 
name door de inkoop van groene stroom uit Nederland, nihil is.  
 
Er wordt een nieuw dossier opgesteld op basis van het nieuwe referentiejaar en de 
nieuwe doelstellingen. 

5. Energie beoordeling (1.B.2.) 
 
5.1 Introductie 
Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische 
energieverbruiken van SIGHT Landscaping bv in kaart te brengen. Deze beoordeling 
geeft minimaal 80% van de energie stromen weer. Zo zijn door deze analyse de 
grootste verbruikers geïdentificeerd en kan daar individueel op gestuurd worden. 
Daarop kunnen de belangrijkste processen die bijdragen aan CO2-uitstoot effectief 
aangepakt worden.  
 
De 80% grootste emissiestromen in 2017 van SIGHT Landscaping bv zijn: 

- Wagenpark diesel    50% 
- Bedrijfsmiddelen diesel  30% 
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5.2 Trends en energiebeoordeling afgelopen jaren 
De afgelopen jaren zijn energieaudits uitgevoerd over het brandstofverbruik van 
SIGHT Landscaping BV. Daaruit zijn de volgende conclusies en verbeterpunten naar 
voren gekomen.  
 
Conclusie: 

Diesel is en blijft voor de grootste CO2 uitstoot zorgen. Deze brandstof wordt in 
zowel bedrijfsbussen als bedrijfsmaterieel gebruikt. Er is een nieuw 
monitoringssysteem ontwikkeld (Arcgis) waarmee het verbruik nauwkeurig 
gemonitord kan worden. Omdat de periode waarvoor de doelstellingen en 
maatregelen zijn vastgesteld is verlopen worden er in 2018 nieuwe vastgesteld. 
Uiteraard is het brandstofverbruik hierin een belangrijke factor. 
 

 
 
5.3 Energiebeoordeling  
Op basis van de resultaten van de energiebeoordelingen en de 
noodzaak/mogelijkheid tot meer inzicht in het verbruik van werkbussen, is ervoor 
gekozen dit jaar het energieverbruik hiervan nader te onderzoeken. 
 
5.4 Resultaat van de energiebeoordeling 
In dit document is er een overzicht gemaakt van de verschillende verbruikers en 
kunnen we zien wat de gemiddelde verbruiken zijn van deze wagens. De 
grootverbruikers voor SIGHT Landscaping zijn: 
 
- Dieselverbruik bedrijfsbussen 
- Dieselverbruik (zelfrijdend) materieel 

 
Om in de toekomst een beter inzicht in de grootste verbruikers te krijgen, kan het 
volgende verbeterd worden: 
 
- Voorbeeld: betere brandstofregistratie systemen zodat er meer inzicht in de 

verbruiken van auto’s, bussen en materieel kan worden verkregen. 
 

5.5 Reductie potentieel 
Het reductie potentieel is het meest effectief te behalen door middel van: 
- Blijven investeren in nieuw, zuiniger wagenpark 
- Werken met accu-/elektrisch materieel 
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6. Interne controle (2.A.3) 
 
6.1 Introductie 
De interne controle over het jaar 2017 is uitgevoerd door Danny van Vugt. Hij is 
procesmatig niet bij het uitvoeren van het CO2-reductiesysteem betrokken. Daardoor 
is het voor hem mogelijk om met een frisse, kritische en onafhankelijke blik naar de 
emissie-inventaris en het management plan te kijken. Deze interne controle is 
uitgevoerd op 10-05-2018. 
 
Voor het beoordelen van het CO2-reductiesysteem is er intern een onafhankelijke 
controle gedaan op de onderstaande punten: 
 
- De emissie-inventaris  (Emissie inventaris 2016 -2017 ) 
- De energiebeoordeling  (Hoofdstuk 5 van dit document) 

 
6.2 Bevindingen op het meten van gegevens en de CO2 footprint 
De bevindingen van de emissie-inventaris (document Emissie-inventaris 2017): 
- Zijn alle relevante emissiestromen in kaart gebracht? Ja 

- Is de wijze waarop de gegevens voor de emissie-inventaris verzameld 

reproduceerbaar en transparant in de documentatie beschreven?  Ja. 

- Zijn eventuele berekeningen aan de emissies (zoals het nemen van 

gemiddelden voor ontbrekende facturen etc.) en onzekerheden onderbouwd? 

Ja 

- Is er gebruik gemaakt van de meest recente emissiefactoren (zoals die op 

co2emissiefactoren.nl staat? Ja 

- Zijn er in de afgelopen periode wijzigingen geweest in de organisatiestructuur 

en/of werkzaamheden die een significante impact hebben op de CO2 

footprint? Nee. 

- Zullen er in de komende periode wijzigingen komen in de organisatiestructuur 

en/of werkzaamheden die een significante impact hebben op de CO2 

footprint? Per 2016 is de inzet van chemische middelen buiten de landbouw 

verboden. Onkruidbestrijding chemisch is binnen 2-3 rondes per jaar uit te 

voeren. Voor alternatieve methoden komt dit op 6-8 rondes per jaar. Dit leidt 

tot een verhoging van de hiermee gepaard gaande brandstof met een factor 

minimaal 2. Daarnaast bestaat de  alternatieve bestrijding uit thermische 

bestrijding. Ook voor het verwarmen van lucht/water is energie nodig dat voor 

een verhoging van de CO2 uitstoot zal leiden. Daarnaast hebben 

weersomstandigheden voor groeizaam weer gezorgd waardoor het gras 

frequent gemaaid diende te worden en het onkruidregelmatig bestreden. Zijn 

deze veranderingen beschreven in dit document? Ja, zie boven.  

- Is de energiebeoordeling geactualiseerd, zijn de verbeterpunten van de vorige 

beoordeling in de afgelopen periode uitgevoerd en/of zijn nieuwe 

verbeterpunten geformuleerd? Ja deze zijn meegenomen. 

- Overige bevindingen N.v.t. 
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6.3 Bevindingen op het analyseren en monitoren van de CO2-uitstoot 
De bevindingen over het management plan (document: CO2 management 

plan): 
- Is het referentiejaar nog steeds toepasbaar of zijn er dermate 

veranderingen (zoals verhuizing naar een nieuw pand) dat een nieuw 

referentiejaar opgesteld dient te worden? Het dossier zal voor de 

komende 5 jaar worden vernieuwd. Bij deze vernieuwing zal er een 

nieuw referentiejaar worden aangehouden. Dit komt door de veranderde 

werkwijze in de onkruidbestrijding.  

- Zijn veranderingen in de organisatiestructuur verwerkt in de TVB matrix? 

Er zijn geen specifieke veranderingen. 

- Wordt er door de CO2 verantwoordelijke gelet op de continue 

verbetering van inzicht in de CO2-emissies en het meten daarvan 

middels de jaarlijkse energiebeoordeling?  Ja 
- Wordt er blijvend gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor CO2-

reductie, ook vanuit de energiebeoordeling, en worden deze 

opgenomen in de inventarisatie van reductiemaatregelen en waar 

mogelijk in het reductieplan? Ja, waar mogelijk 
- Is het reductieplan nog actueel en zijn de maatregelen realiseerbaar met 

de gestelde middelen en binnen het gestelde tijdspad? Beschreven 

maatregelen zijn realiseerbaar. Wegens de wettelijke wijziging m.b.t. de 

werkmethode bij onkruidbestrijding moet een mogelijkheid tot reductie 

nog blijken. 
- Worden de verbruiksgegevens juist gemeten zodat voorgang van de 

reductiedoelstellingen concreet aantoonbaar is? Ja 
- Is het bedrijf/de CO2 verantwoordelijke op de hoogte van CO2-reductie 

in de branche en wordt dit gespiegeld aan het eigen CO2-reductiebeleid 

om zodoende het eigen beleid te kunnen verbeteren? Lastig omdat 

weinig tot geen gegevens vanuit branche beschikbaar zijn. Deze worden 

niet centraal geregistreerd en/of gepubliceerd. 
- Worden afwijkingen in het CO2-reductiebeleid geïdentificeerd middels 

een interne audit en tijdig opgelost?  Ja 
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6.4 Conclusie 
Met een onafhankelijke blik is er gekeken naar het CO2-reductiesysteem van SIGHT 
Landscaping bv. Uit deze beoordeling is gebleken dat: 
- Registratietabellen op compleetheid en doorrekenen gecheckt moeten worden 

- Alert zijn op impact wetswijziging op CO2 uitstoot  

 
De conclusies van deze onafhankelijke energiebeoordeling zullen meegenomen 
worden in de interne audit en de directiebeoordeling/MT overleg. 
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7. Onzekerheden 
 
 
a) Zoals bij punt 3 aangegeven is er geen overzicht van energie verbruik op 
steunpunten. Deze steunpunten hebben geen eigen energiemeters, te betalen huur 
is inclusief gas, water en licht. 
 
b) Propaangas is niet meegenomen binnen registratie. Dit wordt specifiek gebruikt 
voor het branden van onkruiden. Gezien de geringe omvang van deze werkmethode, 
is de uitstoot binnen het geheel als nihil te beschouwen. Wegens een wetswijziging 
dient de werkmethode echter aangepast te worden. Dit kan van invloed zijn op het 
verbruik van propaan. In 2015 wordt op basis van facturen een registratie 
bijgehouden. Het verbruik wordt steeds minder maar wel geregistreerd. 
 
c) Op vestigingen met een werkplaats is een lasapparaat aanwezig. Binnen de 
werkplaats is het lassen van materieel ook incidenteel en daarmee de CO2 uitstoot te 
verwaarlozen. Ook nu niet binnen registratie opgenomen. 
 
d) Voor een aantal werkzaamheden wordt materieel extern ingehuurd. Dit gebeurt bij 
voorkeur bij bedrijven die een eigen “footprint” invullen en bijhouden. Verbruik van 
ingehuurd materieel op SIGHT projecten is alleen dan meegenomen wanneer 
verbruik op de factuur inzichtelijk is gemaakt. 
 
e) Er wordt sporadisch gebruik gemaakt van het OV. Dit betreft een enkele reis per 
jaar. Deze reizen worden nu niet opgenomen in de CO2-Footprint omdat de impact 
nihil is. 
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8. Communicatieplan 
In dit deel van het document wordt aangegeven op welke momenten er wordt 
gecommuniceerd over het CO2-reductiesysteem van Sight Landscaping. Daarnaast 
wordt een overzicht gegeven van actieve deelname aan initiatieven. 
 

8.1 Externe belanghebbenden 
Hieronder worden de externe belanghebbenden opgenoemd. Dit zijn partijen die 
belang hebben bij reductie van energie en van de meest materiële CO2-emissies. 
Tevens zijn het potentiële partners om mee samen te werken aan CO2-reductie. 
Communicatie aan de externe belanghebbenden vindt plaats via de website van 
SIGHT en via externe mailing.  
 

Externe belanghebbenden Belang CO2-beleid & kennisniveau 

Opdrachtgevers Gemeente Amersfoort 
Ministerie van Defensie 
ASSET Rail 
GasUnie 

Opdrachtgevers ‘Bokashi 
projecten’ 

Gemeente Amersfoort 
Gemeente Leusden 
Universiteit Utrecht 

Partners in uitvoering Gresbo 
Krinkels 
Grift Grondwerk Cultuurtechniek 

Leveranciers Timeflex (Inhuur personeel) 
AB Oost (Inhuur personeel) 
Biomass (Afvalverwerking) 
Van Werven (Afvalverwerking) 
Groene Hart Service B.V. (Detachering) 
Herenbos personeelsdiensten Almere 
Optigroen Dak & Gevelbegroeiing 
Buiter Beton 
Van der Poel Bosbouw 

Project met gunningvoordeel 
Schaarsbergen 

Ministerie van Defensie 
Voor de leveranciers zie het overzicht bij ‘leveranciers’ 

Project met gunningvoordeel 
onderhoud Amersfoort 

Gemeente Amersfoort 
Voor de leveranciers zie het overzicht bij ‘leveranciers’ 

 

8.2 Interne belanghebbenden 
Interne belanghebbenden zijn de medewerkers en het management van SIGHT. 
Deze zullen op de hoogte gehouden worden via nieuwsberichten op de 
intranet/nieuwsbord en de interne mail. Het management zal daarnaast betrokken 
zijn bij de besluitvorming van de te nemen reductiemaatregelen, de voortgang van de 
CO2-reductie en overige hoofdzaken van het CO2-reductiebeleid. 
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8.3 Projecten met gunningvoordeel 
Communicatie over het CO2-beleid van Sight Landscaping betreft niet alleen het 
beleid van het bedrijf als geheel, maar ook het beleid ten aanzien van projecten die 
aangenomen zijn met gunningvoordeel. Bij deze projecten zal specifiek 
gecommuniceerd worden over de CO2-uitstoot van het project als ook over de 
doelstelling en de voortgang in CO2-reductie. Dit zal hoofdzakelijk gebeuren via de 
algemene communicatieberichten van het bedrijf. Waar nodig wordt dit aangevuld 
met communicatie via het werkoverleg van het project. 
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8.4 Communicatieplan 
WAT 
(Boodschap) 

WIE 
(Verantwoordelijke 
en uitvoerders) 

HOE 
(Middelen) 

DOELGROEP 
 

WANNEER 
(Planning & 
frequentie) 

WAAROM 
(Communicatiedoelstelling) 

CO2 footprint Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Intranet, 
interne mail en 
toolbox 

Intern Februari / 
september 

Bekendheid van de CO2 
footprint intern vergroten. 

CO2 footprint Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Website en 
leveranciersge
sprekken 

Extern Februari / 
september 

Bekendheid van de footprint 
onder externe partijen 
vergroten. 

CO2-
reductiedoelstellingen, 
subdoelstellingen, 
maatregelen en 
energiemanagement 
programma 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Intranet, 
interne mail en 
toolbox 

Intern Februari / 
september 

Bekendheid van de doelstelling 
en maatregelen onder 
medewerkers vergroten. 

CO2-
reductiedoelstellingen, 
subdoelstellingen, 
maatregelen en 
energiemanagement 
programma 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Website en 
leveranciersge
sprekken 

Extern Februari / 
september 

Bekendheid van de doelstelling en 
maatregelen onder externe partijen 
vergroten. 
 

f Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Intranet, 
interne mail en 
toolbox 

Intern Februari / 
september 

Betrokkenheid medewerkers 
stimuleren en medewerkers 
aanzetten tot CO2-reductie. 
 

CO2-reductietips, 
huidig energiegebruik 
en trends het bedrijf en 
projecten 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Website en 
leveranciersge
sprekken 

Extern Februari / 
september 

Betrokkenheid externe 
belanghebbenden stimuleren. 
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8.5 Website 
Op de website van Sight Landscaping is een pagina ingericht over het CO2-
reductiebeleid van het bedrijf. Op deze pagina wordt de nodige informatie over het 
CO2-beleid weergegeven en zijn de laatste versies van de documenten terug te 
vinden. 
 

Tekstuele informatie 
Op de CO2-Prestatieladder pagina op de website bevindt zich te allen tijde up-to-date 
informatie over: 
• Het CO2-reductiebeleid; 
• De CO2 footprint; 
• De CO2-reductiedoelstellingen (en de voortgang hiervan); 
• De CO2-reductiesubdoelstellingen (en de voortgang hiervan); 
• De CO2-reductiemaatregelen (en de voortgang hiervan); 
• Acties en initiatieven waarvan SIGHT deelnemer of oprichter is; 
• Een verwijzing naar de bedrijfspagina op de website van de SKAO; 

De voortgang zal beschreven worden middels het publiceren van de halfjaarlijkse 
communicatieberichten. Om daadwerkelijk transparant te kunnen zijn over deze 
voortgang, zullen de communicatieberichten minimaal twee jaar op de website 
zichtbaar blijven. 
 

Gedeelde documenten 
Tevens bevinden zich op deze pagina te allen tijde de meest actuele versies van 
onderstaande documenten (te downloaden als PDF). 
• Communicatiebericht   (eis 3.C.1) 
• Het CO2-reductieplan   (eis 3.B.1) 
• Het CO2 Management Plan (eis 2.C.3 & 3.B.2) 
• Actieve deelname initiatieven (eis 3.D.1) 
• Certificaat CO2-Prestatieladder 

Website SKAO 
Op de website van de SKAO bevinden zich te allen tijde de meest actuele versies 
van onderstaande documenten: 
• Actieve deelname initiatieven (eis 3.D.1) 
• Ingevulde maat regelenlijst 

Op de website van de SKAO dienst elk document een PDF te zijn, met vermelding 
van een versienummer, een handtekening van de autoriserende verantwoordelijke 
manager en de autorisatiedatum. 
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9. Sector- keteninitiatieven (3.C.1/3.D.1/4.C/4.D/5.C): 
 
In 2014 heeft SIGHT zich aangesloten bij Stichting Nederland CO2 Neutraal. Binnen 
dit initiatief worden bedrijven uitgedaagd om zich echt in te spannen voor CO2 
reductie. Bedrijven committeren zich publiekelijk aan dit doel middels het 
ondertekenen van een intentieverklaring. SIGHT ziet als voordeel dat dit initiatief 
sector en branche overschrijdend is. SIGHT is ingedeeld binnen een werkgroep 
“Wagenparkbeheer”. Binnen deze werkgroep worden o.a. in de praktijk nuttig 
bewezen initiatieven gedeeld. Dit middels een bedrijfspresentatie van een 
deelnemer. Notulen van deze bijeenkomsten zijn voor handen. 
 
In 2015 is SIGHT aangesloten bij Bedrijven Kring Harderwijk. De Regiomanager 
heeft zitting in de werkgroep “Duurzaamheid”. Deze werkgroep heeft tot doel het 
bewustzijn omtrent duurzaamheid te vergroten en gezamenlijk komen tot een aantal, 
relatief eenvoudig, in en uit te voeren maatregelen voor ondernemers. Middels de 
site van de bedrijvenkring wordt e.e.a. gecommuniceerd 
 
Genoemde initiatieven zijn er met name op gericht om de CO2 uitstoot te reduceren. 
Daarnaast kan gekozen worden voor maatregelen c.q. aanpassingen waarbij een 
verhoogde opname van CO2 en fijnstof uit de omgeving wordt gerealiseerd.  
 
Zo is SIGHT bijvoorbeeld jaarlijks actief betrokken bij de landelijk boomfeestdag. 
Tijdens deze dag worden in diverse gemeenten bomen geplant. SIGHT stelt bomen 
beschikbaar die door scholieren uit betreffende gemeente geplant worden. Naast 
bomen stelt SIGHT ook medewerkers, materieel en overige materialen beschikbaar 
om het planten en het aanslaan van de bomen te optimaliseren. 
 
Overige, met name maatschappelijk gerelateerde initiatieven (MVO) zijn en worden 
gepubliceerd op www.fira.nl. FIRA voorziet als platform in een digitaal register 
waarbinnen aangesloten bedrijven hun MVO-prestaties (waaronder keteninitiatieven 
m.b.t. CO2-reductie) zichtbaar kunnen maken aan (potentiële) opdrachtgevers. FIRA 
verifieert en controleert opgevoerde informatie zodat een betrouwbare weergave van 
initiatieven ontstaat. FIRA bevordert hiermee transparantie. (3.D.1). SIGHT heeft in 
het FIRA platform een Basic Report opgesteld.  
 
Wanneer men inhoudelijke verdere informatie m.b.t. genoemde initiatieven verlangd, 
kan men contact opnemen met: 
 
 Regiomanager  0341-436 436 
 KAM-coördinator  0341-436 436 
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10. Stuurcyclus 
Het CO2 beleid kent cycli van een half jaar, waarin de volgende zaken 
geïnventariseerd worden: 
- de gegevens voor de CO2 footprint verzameld worden;  
- beoordeeld wordt of de emissiefactoren nog actueel zijn; 
- er significante veranderingen in het bedrijf zijn die een impact op de footprint 

hebben; 
- beoordeeld wordt of herberekening van emissies van voorgaande jaren vanwege 

deze veranderingen nodig is; 
- de voortgang van de CO2-reductie en behalen van de doelstelling bepaald wordt.  
 
Vervolgens wordt beoordeeld of sturing op de doelstelling en maatregelen nodig is, in 
de vorm van het aanscherpen van de doelstelling wanneer deze (te) eenvoudig 
behaald wordt, of in de vorm van het nemen van extra maatregelen wanneer 
bepaalde maatregelen niet mogelijk bleken te zijn en de doelstelling niet gehaald 
dreigt te worden. Hierover wordt vervolgens intern en extern gecommuniceerd. 
Daarnaast wordt de nuttige toepassing van het sector- of keteninitiatief in de 
afgelopen periode geëvalueerd. Hieronder is een zogenoemde PCDA-cyclus 
weergegeven, waarin de verschillende fasen van het CO2-reductiebeleid zijn 
weergegeven. 
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10.1 TVB Matrix 
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Inzicht         
Verzamelen gegevens emissie-inventaris halfjaarlijks     X X 
Collegiale toets op emissie-inventaris halfjaarlijks     X  
Accorderen van emissie-inventaris jaarlijks    X   
Opstellen emissie-inventaris rapport jaarlijks   X    Evaluatie op inzicht: energiebeoordeling jaarlijks  X  X   
Reductie         
Uitvoeren onderzoek naar energiereductie halfjaarlijks  X X X   
Bepalen CO₂-reductiemaatregelen halfjaarlijks  X  X  X 
Bepalen CO₂-reductiedoelstellingen jaarlijks  X  X   Accorderen van doelstellingen jaarlijks    X   Realiseren CO₂-reductie doelstellingen continu  X  X  X 
Monitoring & evaluatie voortgang CO₂-reductie halfjaarlijks  X X X   
Communicatie         Aanleveren informatie nieuwsberichten halfjaarlijks  X X    Actualiseren website halfjaarlijks X      Actualiseren pagina SKAO-website jaarlijks  X     Bijhouden interne communicatie halfjaarlijks  X     Goedkeuren van interne communicatie halfjaarlijks    X   Goedkeuren van externe communicatie halfjaarlijks    X   
Participatie         Inventarisatie mogelijk relevante initiatieven halfjaarlijks  X X    Besluit deelname initiatieven jaarlijks    X   Deelname aan sectorinitiatieven continu  X     
Overig         Eindredactie  CO₂-dossier continu    X   Voldoen aan eisen  CO₂-Prestatieladder continu  X X    Uitvoeren Interne Audit CO₂-reductiesysteem halfjaarlijks  X X    Rapporteren aan management halfjaarlijks  X     Besluitvorming over  CO₂-reductiebeleid halfjaarlijks    X   
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11. CO2 Footprint SIGHT (3.C.1): 

11.1 Berekende GHG emissies 
 

Scope 1 2014 2015 2016 2017 

Gasverbruik 59,00 64,00 74,47 85,61 

Brandstofverbruik wagenpark (diesel) 855,00 1.158,00 1.199,97 1.168,71 

Brandstofverbruik wagenpark (LPG) 
 

- 3,83 4,12 

Brandstofverbruik wagenpark (benzine) 17,00 10,00 18,26 21,52 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 1.300,00 717,49 815,25 718,74 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (LPG) 68,00 0,63 5,46 6,78 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (Benzine) 147,00 84,00 69,51 63,10 

Extra brandstofverbruik door branden ipv spuiten 
 

125,51 254,29 246,86 

Extra LPG verbruik door branden ipv spuiten 
 

67,37 136,49 132,51 

Propaan 
 

2,00 1,04 1,74 

Motormix / benzine 
  

91,71 91,49 

Olie / smeermiddelen 
 

4,00 8,90 12,61 
Scope 2     

Elektraverbruik 75,00 51,00 112,96 109,77 

Stadswarmte 1,00 2,00 2,62 1,38 

Zakelijke km privé auto's (brandstoftype onbekend) 11,00 15,00 14,76 12,20 

Vliegreizen < 700 
  

0,60 
 Vliegreizen 700 - 2500 

    Vliegreizen > 2500  
    TOTALE TONNAGE CO2-UITSTOOT: 2.533,00 2.301,00 2.810,12 2.677,13 

 
 91% 111% 106% 

     Kengetal (omzet) €     24.637.614 €   22.425.620 €    23.682.378 €  23.514.438 

Ton CO2  per  € 100.000,- 10,28103 10,26059 11,86587 11,38506 
Relatieve CO2 uitstoot in % tov het referentiejaar 0% -0,20% 15% 11% 

     Gewerkte uren 549730 487963 473000 457491 

Relatieve CO2 uitstoot: 4,60772 4,71552 5,94106 5,85177 
Relatieve CO2 uitstoot in % tov het referentiejaar 0% 2,34% 28,94% 27,00% 

Verdling projecten 
  

2.619,47 2.480,38 

Verdeling kantoor 
  

190,06 196,75 
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11.2 Verbranding biomassa 
Er heeft geen verbranding van biomassa plaatsgevonden. 
 
11.3 GHG verwijderingen 
Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaatsgevonden. 
 
11.4 Uitzonderingen 
Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol. 
 
11.5 Belangrijkste beïnvloeders 
SIGHT Landscaping heeft geen individuele personen benoemd die een dermate 
invloed op de CO2 footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele 
persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint. 
 
11.6 Toekomst 
De emissie in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2017. De 
verwachting is dat deze emissie in het komende jaar, 2018, niet aan grote 
verandering onderhevig zal zijn.  
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11.7 Significante veranderingen 
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven geldt 2014 als basisjaar. Door de gewijzigde wijze 
van onkruidbestrijding is gebleken dat er veel meer CO2 uitstoot in 2016 en 2017 is. 
Waar normaliter 2 keer per jaar chemisch bestrijden voldoende is, wordt er met de 
alternatieve milieuvriendelijke methode 7x per jaar bestreden. Daarbij komt dat er 
een grotere machine met een zware verbrandingsmotor ingezet dient te worden en 
de werkzaamheden ook nog langer duren dan met de traditionele onkruidbestrijding.  
Door deze wijziging van type bestrijding is de CO2 doelstelling van 5% in 2017 ten 
opzichte van 2014 niet behaald. De verklaring is echter eenvoudig en daarom 
hebben we doorgerekend wat de exacte impact is van deze wijziging: 
 
 

  
Weedcontrol / 
Branden 

Verbruik 
(Diesel per 
uur)* 

Totaal 
verbruik diesel 

Conversie 
factor Ton CO2 

LPG 
verbruik 

Conversie 
factor 

ton 
CO2 

Totaal 
ton CO2 

 2015    10.362  3,75            38.858        3.230  125,51 3,6 1806 67,4 192,88 
 2016    20.994  3,75            78.728        3.230  254,29 3,6 1806 136,5 390,78 
 H1-2017      9.894  3,75            37.103        3.230  119,84 3,6 1806 64,3 184,17 
 2017    20.381  3,75            76.429        3.230  246,86 3,6 1806 132,5 379,37 
 

        
0 

  

  
Weed-it / 
Spuiten 

Verbruik 
(benzine 
per uur)* 

Totaal 
verbruik 
benzine 

Conversi 
efactor Ton CO2 

     2015         6.039  0,8              4.831        2.740  13,24 
     2016            791  0,8                 633        2.740  1,73 
     H1-2017            593  0,8                 474        2.740  1,30 
     2017            990  0,8                 792        2.740  2,17 
     

  
 
 
Er zijn een aantal nieuwe projecten aangenomen waarbij spuiten is toegestaan i.v.m. 
de veiligheid. De afname van het aantal uren zal hierdoor stagneren in het jaar 2018. 
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Als we het effect van de veranderde bestrijdingswijze meenemen is er een reductie 
behaald van 5% ten opzichte van 2014. Dit percentage is gerelateerd aan de omzet. 
Daarmee kan geconcludeerd worden dat SIGHT haar doelstelling heeft behaald!! 
 
 
 
  

 2014 2015  2016 2017 
Totale CO2 uitstoot zonder branden 2.533,00 2.108,12 2.419,34 2.297,76 
Totale CO2 uitstoot per € 100.000 omzet 10,28103 9,40050 10,21576 9,77169 
Relatieve CO2 uitstoot in % tov het referentiejaar 

0% -8,56% -1% -5% 
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12. Voortgang ketenanalyses 
In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de ketenanalyses verder toegelicht. De 
ketenanalyses zijn opgesteld aan de hand van de dominantieanalyse. De laatste 
dominantie analyse is opgesteld in het jaar 2016. 
 
 12.1 Ketenanalyse motorische- vs elektrische heggenscharen 
 
Sight heeft zichzelf het doel gesteld dat over 3 jaar 20% van alle heggenscharen die 
in het bezit zijn van Sight uit elektrische heggenscharen bestaat. Over 5 jaar moet dit 
percentage zijn gestegen tot 30%. Beide doelstellingen hebben het jaar 2015 als 
referentiejaar. 
 
Een simulatie van de maatregelen: 
 

 Elektrisch Motorisch 
2015 10 % 90 % 
2016 15 % 85 % 
2017 20 % 80 % 
2018 25 % 75 % 
2019 30 % 70 % 

 
 
Situatie 2017: 
In 2017 bezit Sight 213 heggenscharen in totaal. Hiervan zijn er 39 elektrisch. Dit 
komt neer op 18,3%. Sight heeft hiermee de gestelde doelstelling voor het jaar 2017 
behaald.  
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12.2 Ketenanalyse (hergebruik) ‘afval’ in projecten 
 
Sight Landscaping heeft in 2016 een ketenanalyse opgesteld over het hergebruik 
van afval in projecten. Sight is hiermee voortvarend aan de slag gegaan en heeft 
hiervoor een nieuwe methodiek toegepast genaamd ‘Bokashi’. 
 
Onderstaand wordt de methodiek beschreven: 
’Bokashi’, is een proces dat het doel heeft om organische materialen (groenafval) te 
fermenteren, om zodoende hoogwaardige bodembemesting over te houden. 
Bokashi is een Japans woord en betekent: Goed gefermenteerd materiaal. Het 
Bokashi fermentatieproces wordt reeds door verschillende gemeenten, 
waterschappen en agrariërs toegepast. Fermenteren is een eenvoudig proces en is 
met de geringe CO2 uitstoot een duurzame en milieuvriendelijke toepassing.  
 
Het fermentatieproces 
Belangrijk om te weten is dat fermenteren niet 
hetzelfde is als composteren.  
Het fermentatieproces gebeurt in een 
zuurstofarme (anaeroob) omgeving. Voor het 
fermentatieproces worden een surplus 
bacteriecultuur, kleimineralen en kalk 
toegevoegd. Het is belangrijk dat deze 
toegevoegde stoffen goed worden gemengd 
alvorens het wordt afgesloten. 
 
Het afval wordt met behulp van een 
silagemachine (zie figuur 1 en figuur 2) in 
slurven verwerkt. Deze machine vermaalt in 
dit geval het bladafval en mengt de 
toegevoegde materialen en bacteriën. Door 
het bladafval in slurven te persen, wordt de 
zuurstof afgedreven. Een kraan wordt ingezet 
om de kleimineralen, schelpenkalk en 
bacteriën over het bladafval te verspreiden en 
het geheel te mengen. Vervolgens wordt het 
mengsel met een voorlader in de 
silagemachine gereden. 
  
Gebruik in plantsoenen 
Op hoofdlijnen wordt een onderscheid gemaakt in het toepassen van bladaarde als 
mulchlaag en het doorfrezen van de bodem met bladaarde. 
 
Met het aanbrengen van bladaarde wordt een meer verzorgd beeld gecreëerd (zie 
figuur 3 en figuur 4) van de plantvakken. Volgens de methode groeit er tevens ook 
minder onkruid in de vakken waarin de bladaarde is verwerkt. Daardoor hoeft er 
minder vaak te worden geschoffeld. Door de bladaarde laag wordt de wortelzone 
beter beschermd tegen directe zon en wordt water beter vastgehouden. De laag is 
goed voor het bodemleven. In de proefvakken met bladaarde lijken de planten voller 
te worden en is het blad groener. 
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Bovendien blijkt dat bladaarde, 
gecombineerd met eigen compost, zeer 
geschikt is als potgrond. 
 
Pilot 
Sight is al bezig geweest met enkele 
proefhopen in Amersfoort, Leusden en 
Utrecht. Aangezien er weinig ervaring is 
met het fermenteren van bladafval, is 
gekozen voor verwerking van het 
bladafval van Leusden in slurven met 
behulp van een silagemachine, en in 
Utrecht door middel van verspreiding op 
plastic zonder silagemachine (figuur 5 en 6). 
 
Resultaat 
Het fermenteringsproces duurt ongeveer 15 weken waarna de zak opengemaakt 
wordt (zie figuur 7 en 8). 
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De volgende projecten zijn inmiddels uitgevoerd: 
 

Locatie m3 ton 

 
Zeeschelpkalk 

(kg) 
Kleimineralen 

(kg)  
Microferm 

(L) 
Jerrycans 
Microferm  

Amersfoort Tuin der 
verbinding  80 40 400 400 160 8 
Leusden   500 250 2500 2500 1000 50 
Universiteit Utrecht 250 125 1250 1250 500 25 
Grift 15 7,5 75 75 30 1,5 
Totaal 845 422,5 4225 4225 1690 84,5 
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13. Voortgang Scope 3 strategieën 
 
 
Strategie Reductiedoelstelling Plan van aanpak maatregelen Voortgang 2017 
Het maken van 
bindende 
afspraken met 
onderaannemers 

5% CO2 reductie 
realiseren in de 
keten in 2019 ten 
opzichte van 2014. 

Zie plan van aanpak behorende 
bij de ketenanalyses voor het 
concrete plan van aanpak bij 
deze scope 3 emissies. 

Dit is onderdeel van de 
voortgang van de ketenanalyses. 

Targets stellen 
om afvalreductie 
te realiseren 

SIGHT Landscaping 
wil dat over 3 jaar 
20% van de totale 
hoeveelheid afval op 
bepaalde projecten 
wordt hergebruikt. 
Over 5 jaar moet dit 
percentage zijn 
gestegen tot 25%. 
Beide doelstellingen 
hebben het jaar 
2016 als 
referentiejaar.  

Q1-2018 - inzichtelijk maken 
hoeveelheid ton groenafval is 
omgezet tot bodembemesting 
in 2017. 

Zie voortgangsrapportage 2017 - 
'Bokashi' project. Pagina 30 en 
31. 

Verminderen van 
de hoeveelheid 
woon-werk 
kilometers 

Hier wordt geen 
concrete doelstelling 
aan gekoppeld. 

Continu: Medewerkers 
stimuleren om te carpoolen of 
om lopend of met de fiets naar 
het werk te komen. 

Carpoolen wordt nog steeds 
gestimuleerd en veel toegepast. 
Met name door de medewerkers 
die werkzaam zijn op de 
projecten. Hier wordt continu op 
aangestuurd tijdens de Toolbox 
meetings. 
 
In de planning wordt er ook 
sterk rekening gehouden met de 
mogelijkheid om samen te 
rijden. 
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14. Voortgang projecten met gunningsvoordeel 
• Carpoolen waar mogelijk. Medewerkers zoeken constant naar de optimale route waarbij 

veel gebruik wordt gemaakt van carpool plaatsen. 
• Gebruik maken van elektrisch gereedschap. Zoals in de ketenanalyse is beschreven 

wordt er steeds meer gebruik gemaakt van elektrisch gereedschap. Het percentage 
elektrisch gereedschap zal de komende jaren oplopen. 

• Er worden zoveel als mogelijk nieuwe machines ingezet op het werk. Deze afspraken zijn 
ook gemaakt met de onderaannemers. 

• Aanschaffen van een fiets om het schouwen niet meer met de auto/bus te hoeven doen.  
• Er is een container aangeschaft voor op het werk. Hierdoor kan het materiaal niet alleen 

eenvoudig worden geteld, het scheelt ook veel kilo’s die niet elke dag in de bus vervoert 
te hoeven worden. 

• Het afval wordt zoveel mogelijk gestort op de werkplek. Het gaat hierbij om groenafval 
dat eenvoudig kan worden opgenomen door de natuur. Dit afval hoeft hierdoor niet te 
worden afgevoerd. Dit scheelt in CO2-uitstoot voor het transport en de verwerking. 

• Met de opdrachtgever zijn afspraken gemaakt over de inzet van duurzame materialen. 
Hierdoor zullen herhaalwerkzaamheden worden verminderd. 

• Er loopt een pilot op een nieuw project in Amersfoort waar een elektrische bus is ingezet. 
Op basis van dit project wordt overwogen om ook op dit project elektrisch vervoer in te 
zetten. 

• In het kader van de reductie van het woon-werk verkeer is personeel ingezet op het 
project dat in de omgeving (Amersfoort) woont. 

 
Onderstaand zijn de eerste CO2-Footprints met betrekking tot de projecten 
weergegeven. De CO2-Footprints worden constant bijgehouden en halfjaarlijks 
gepubliceerd op de website. 
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Emissie inventaris 2016 Integraal onderhoud Amersfoort wijken Schothorst, Liendert, Rustenburg 
Scope 1   omvang eenheid conversiefactor   ton CO2 

Gasverbruik 
 

0 m3 1.884 
 

0,0 
Brandstofverbruik leaseauto's (diesel) 12.509 liters 3.230 

 
40,4 

Brandstofverbruik leaseauto's (benzine) 20 liters 2.740 
 

0,1 
propaangas 

 
688 liters 1.725 

 
1,2 

Smeerolie 
 

0 liters 3.620 
 

0,0 
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 3.183 liters 3.230 

 
10,3 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (LPG) 2.941 liters 1.806 
 

5,3 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine) 1.123 liters 2.740 
 

3,1 

    
Totaal scope 1   60,3 

Scope 2   omvang eenheid conversiefactor   ton CO2 
Elektraverbruik - grijs 

 
0 kWh 526 

 
0,0 

Elektraverbruik - groen 
 

0 kWh 0 
 

0 
Zakelijke km privéauto’s (brandstoftype 
onbekend) 0 km's 220 

 
0 

Brandstofverbruik huur (diesel) 1.357 liters 3.230 
 

4 
Brandstofverbruik huur (LPG) 

 
0 liters 1.806 

 
0 

Brandstofverbruik huur (benzine) 0 liters 2.740 
 

0 

    
Totaal scope 2   4 

Totaal scope 1 en 2 65 
 
Emissie inventaris 2017 Integraal onderhoud Amersfoort wijken Schothorst, Liendert, Rustenburg 
Scope 1   omvang eenheid conversiefactor   ton CO2 

Gasverbruik 
 

0 m3 1.884 
 

0,0 
Brandstofverbruik leaseauto's 
(diesel) 

 
8.407 liters 3.230 

 
27,2 

Brandstofverbruik leaseauto's (benzine) 0 liters 2.740 
 

0,0 
propaangas 

 
0 liters 1.725 

 
0,0 

Smeerolie 
 

0 liters 3.620 
 

0,0 
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 10.150 liters 3.230 

 
32,8 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (LPG) 2.943 liters 1.806 
 

5,3 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine) 1.990 liters 2.740 
 

5,5 

    
Totaal scope 1   70,7 

Scope 2   omvang eenheid conversiefactor   ton CO2 
Elektraverbruik - grijs 

 
4.732 kWh 526 

 
2,5 

Elektraverbruik - groen 
 

0 kWh 0 
 

0 
Zakelijke km priveauto's (brandstoftype 
onbekend) 0 km's 220 

 
0 

Brandstofverbruik huur (diesel) 
 

110 liters 3.230 
 

0 
Brandstofverbruik huur (LPG) 

 
0 liters 1.806 

 
0 

Brandstofverbruik huur (benzine) 
 

0 liters 2.740 
 

0 

    
Totaal scope 2   3 

       Totaal scope 1 en 2 74 
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De cijfers laten nu een daling zien ten opzichte van de vorige versie, maar zijn nog 
steeds aan de hoge kant tegenover 2016. 
Dit is onder meer te verklaren door: 
• Uitbreiding contract met € 30.000 
• Begin 2017 een extra bomenklus uitgevoerd binnen het project, hiervoor zwaar materieel 

ingezet met een verbruik van 2.560 liter diesel (dit is ook apart bijgehouden). Deze klus 
was er in 2016 niet. 

• In 2016 werd de veegwagen gestald in Amersfoort en reed de machinist mee met de 
ploeg. In 2017 is dit niet meer mogelijk en zetten we een veegwagen die dagelijks v.v. 
Harderwijk - Amersfoort rijdt. Dit geeft een toename op het dieselverbruik van 468 liter 
diesel 

• In 2017 zijn er extra maatregelen getroffen i.v.m. de uitzonderlijke groeipiek (meer 
arbeidsuren en extra materieelinzet) 
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Emissie inventaris 2016 Cyclisch Onderhoud Defensie 
Scope 1   omvang eenheid conversiefactor   ton CO2 

Gasverbruik 
 

0 m3 1.884 
 

0,0 
Brandstofverbruik leaseauto's (diesel) 0 liters 3.230 

 
0,0 

Brandstofverbruik leaseauto's (benzine) 0 liters 2.740 
 

0,0 
Brandstofverbruik Leaseauto's (km Diesel) 8.343 km 220 

 
1,8 

propaangas 
 

0 liters 1.725 
 

0,0 
Smeerolie 

 
0 liters 3.035 

 
0,0 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 410 liters 3.230 
 

1,3 
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (LPG) 0 liters 1.806 

 
0,0 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine) 67 liters 2.740 
 

0,2 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (motomix) 609 liters 2.740 
 

1,7 

    
Totaal scope 1   5,0 

    
      Scope 2   omvang eenheid conversiefactor   ton CO2 
Elektraverbruik - grijs 

 
0 kWh 526 

 
0,0 

Elektraverbruik - groen 
 

0 kWh 0 
 

0 
Zakelijke km privéauto’s (brandstoftype 
onbekend) 0 km's 220 

 
0 

Brandstofverbruik huur (diesel) 
 

7.524 liters 3.230 
 

24 
Brandstofverbruik huur (LPG) 

 
1.238 liters 1.806 

 
2 

Brandstofverbruik huur (propaan) 0 liters 1.725 
 

0 
Brandstofverbruik huur (benzine) 1.547 liters 2.740 

 
4 

    
Totaal scope 2   31 

       Totaal scope 1 en 2 36 
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Emissie inventaris 2017 Cyclisch Onderhoud Defensie 
 
Scope 1   omvang eenheid conversiefactor   ton CO2 

Gasverbruik 
 

0 m3 1.884 
 

0,0 
Brandstofverbruik leaseauto's 
(diesel) 

 
0 liters 3.230 

 
0,0 

Brandstofverbruik leaseauto's (benzine) 0 liters 2.740 
 

0,0 
Brandstofverbruik Leaseauto's (km Diesel) 10.577 km 220 

 
2,3 

propaangas 
 

0 liters 1.725 
 

0,0 
Smeerolie 

 
0 liters 3.035 

 
0,0 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 890 liters 3.230 
 

2,9 
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (LPG) 1.481 liters 1.806 

 
2,7 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (benzine) 157 liters 2.740 
 

0,4 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (motomix) 571 liters 2.740 
 

1,6 

    
Totaal scope 1   9,9 

       
       Scope 2   omvang eenheid conversiefactor   ton CO2 

Elektraverbruik - grijs 
 

0 kWh 526 
 

0,0 
Elektraverbruik - groen 

 
0 kWh 0 

 
0 

Zakelijke km privéauto’s (brandstoftype 
onbekend) 0 km's 220 

 
0 

Brandstofverbruik huur (diesel) 
 

13.802 liters 3.230 
 

45 
Brandstofverbruik huur (LPG) 

 
0 liters 1.806 

 
0 

Brandstofverbruik huur (propaan) 
 

0 liters 1.725 
 

0 
Brandstofverbruik huur (benzine) 

 
18 liters 2.740 

 
0 

    
Totaal scope 2   45 

       Totaal scope 1 en 2 54 
 
De CO2-Footprint van het project is in 2017 ten opzichte van 2016 gestegen met 18 ton CO2. 
Dit heeft meerdere oorzaken: 
• Meer werkzaamheden op het project: 

o We hebben ook leegstandsonderhoud van diverse panden (8 panden verspreidt in de 
regio) van Rijksvastgoedbeheer erbij gekregen in 2017. 

o Vaker maaien van ruiggras tereinen incl. afvoeren gras 
• Beter inzicht in bijhouden en schrijven van kilometers/liters door SIGHT en door 

onderaannemers die erop gewezen worden 
• Verandering in wagenpark bij SIGHT 
• Intensievere onkruidbestrijding op verhardingen door SIGHT en door onderaannemers 
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