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1
1 INLEIDING
1.1

Aanleiding

De missie van Eelerwoude is een groener en natuurlijke omgeving. Hierbij leggen wij met
name de aandacht op het ontwikkelen en in standhouden van een duurzame landelijke
leefomgeving. Een speerpunt van ons beleid is het aspect duurzaamheid volledig in onze
bedrijfsvoering te implementeren
Om dit beleid nog meer vorm en inhoud te geven is Eelerwoude sinds eind 2014
gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Daarmee heeft Eelerwoude
inzicht in haar eigen CO2-emissie en zijn we actief bezig om deze CO2-emissie te
reduceren. Eelerwoude heeft de ambitie om
medio eind 2015 te klimmen naar niveau 4 van
‘Scope 3 emissies zijn indirecte
de CO2-Prestatieladder. Dit betekent dat naast
emissies die een gevolg zijn van de
de eigen directe (scope 1) en indirecte (scope 2)
activiteiten die een bedrijf uitoefent,
CO2-emissies ook de overige indirecte (Scope
maar die voortkomen uit bronnen
3) emissies worden meegenomen. Naast de
die geen eigendom van het bedrijf
eigen CO2-huishouding gaan we voortaan ook
zijn noch beheerd worden door het
binnen onze projecten, samen met al onze
bedrijf.’
partners, actief stimuleren om ook daar de CO2emissies te reduceren.
In een afzonderlijk document is beschreven welke projectactiviteiten direct of indirect
leiden tot scope 3 emissies. Dat leidt tot dit document waarin de meest materiële
emissies zijn beschreven ten behoeve van scope 3.

1.2

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de methode waarmee de scope 3 CO2-emissies van Eelerwoude
zijn geïnventariseerd en de manier waarop van een van de meeste materiële scope 3
emissies is uitgewerkt. In hoofdstuk 3 en 4 zijn de resultaten van de inventarisatie
beschreven. In hoofdstuk 5 is de inventarisatie vertaald in een rangordebepaling van de
meeste materiële scope 3 emissies en de keuze gemaakt voor een ketenanalyse. De
uitwerking van de ketenanalyse is te vinden het afzonderlijke rapport van de
Ketenanalyse.

2
2 WERKWIJZE
In dit hoofdstuk lichten wij toe hoe de meest materiële scope 3, CO2-emissies zijn
geïdentificeerd en hun rangorde is bepaald. Hoe vervolgens voor een van de meeste
materiële emissies een ketenanalyse is uitgevoerd die heeft geleid tot het vaststellen van
verbetermaatregelen en doelstellingen. Deze werkwijze komt voort uit de voorgeschreven
methodes voor het voldoen aan de eis A.4.1 uit het handboek 3.0 van de CO 2Prestatieladder.

2.1

Identificeren van sectoren en activiteiten

Relevante sectoren zijn geïdentificeerd waarbij is aangesloten bij de organisatie-indeling
zoals die binnen Eelerwoude wordt gehanteerd.

2.2

Interviewen kennisdragers binnen organisatie

Op basis van de sectorindeling zijn per sector medewerkers geïdentificeerd die inzicht
kunnen geven in de verschillende projecten en de daarbij behorende activiteiten waarbij
CO2-emissies ontstaan. In interviews zijn deze medewerkers gevraagd naar de producten
en diensten, klanten en de CO2-belasting van de sector en de activiteiten.

2.3

Inventarisatie scope 3 emissies en rangorde bepalen

De informatie uit de interviews is ingevuld in een voorgeschreven tabel, zodat er een
rangorde kon worden bepaald voor de meest materiële scope 3 CO2-emissies.

2.4

Selectie van een projecten voor ketenanalyse

Volgens de definities van de CO2-Prestatieladder is Eelerwoude een klein bedrijf en dient
als zodanig één ketenanalyse voor één van de twee meest materiële emissies te maken.
De volgende factoren hebben een rol gespeeld bij de keuze: de mate van (indirecte)
keteninvloed, de aanwezigheid van alle binnen Eelerwoude geïdentificeerde scope 3
CO2-emissiebronnen, de verwachte potentie en haalbaarheid van reductiemaatregelen
en de relatieve omvang van deze projecten binnen de totale activiteiten van Eelerwoude.

2.5

Uitwerken ketenanalyse en verbetermaatregelen

De gekozen ketenanalyse is verder uitgewerkt volgens de structuur van de
‘Corporate Accounting and Reporting Standard’ [GHG-protocol]. De uitkomsten hebben
geleid tot het voorstellen van een aantal verbetermaatregelen.

2.6

Doelstellingen en vervolg

De inventarisatie en de ketenanalyse zijn gepresenteerd aan de Directie van Eelerwoude.
In dit overleg zijn een aantal actiemaatregelen en scope 3 doelstellingen vastgesteld. De
voortgang van deze maatregelen en de bereikte resultaten worden gevolgd door het
toepassen van de PDCA-cirkel met als doel het uiteindelijk bereiken van de
doelstellingen.

3
3 ORGANISATIE
3.1

Teams

De medewerkers van Eelerwoude zijn georganiseerd in 4 teams, die over de vestigingen
verdeeld zijn, zie figuur 1. Alleen team Rentmeesters is niet vertegenwoordigd in de
vestiging in Diever. Daarnaast is er een team Markt, dat zich bezig houdt met acquisitie
en marktontwikkelingen bij de marktsegmenten, zie 3.3.

Klantsegmenten

TBO’s

Diever

Goor

Culemborg

Techniekers

PO2

Planologen en ontwerpers

Overheden

Ecologen

Grondzaken

Rentmeesters

Marktkansen

Figuur 1. Organisatie van Eelerwoude: medewerkers zijn ingedeeld in een team met een bepaalde vakdiscipline
(blauw). Deze teams zijn verdeeld over de vestigingen (groen). Vanuit de teams zitten er medewerkers in het
team ‘Markt’(oranje) dat acquisitie voert bij de klantsegmenten (geel; zie 3.3) en marktkansen signaleert.

In tabel 1 staat welk percentage van de omzet elk team draait, gemeten over de eerste
helft van 2015. Dit is representatief voor Eelerwoude de afgelopen jaren. De directie (3
personen) werkt mee in het bedrijf maar is niet toegekend aan één team en valt onder
overhead. Vaak werken mensen uit meerdere teams aan hetzelfde project. Het project
wordt dan toegekend aan het team dat in het project de meeste omzet draait. Het project
‘Stroomlijn’ (zie hoofdstuk 3.3.5). een project waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel
verkregen is, is toegekend aan team Techniekers omdat hier het zwaartepunt ligt. Er
werken ook diverse rentmeesters, ecologen en ontwerpers aan.
Tabel 1. Omzetpercentage per team (t.o.v. totaal), over 1e half jaar 2015 (representatief)

Team
Rentmeesters
Ecologen
Planologen/Ontwerpers
Techniekers
Overhead

3.2

Omzetpercentage
(%)
15
13
30
36
6

Diensten en producten

In hoofdstuk 4 zijn per team de belangrijkste werkzaamheden beschreven. Een
totaaloverzicht van onze diensten en producten staat in bijlage 1 (conform
www.eelerwoude.nl d.d. 1 april 2015).

3.3

Positie van Eelerwoude

Deze paragraaf beschrijft in welke klantsegmenten Eelerwoude een grote positie heeft. In
paragraaf 3.3.1 tot en met 3.3.5 worden enkele diensten toegelicht die typerend zijn voor
onze werkzaamheden. Eelerwoude onderscheidt de volgende vier klantsegmenten:
- Terreinbeherende organisaties (TBO’s)
- Particulieren (PO2)
- Overheden
- Grondzaken
In bijlage 2 is voor 2014 de omzet per klantsegment aangegeven als percentage van de
totale omzet. De tien grootste klantgroepen staan in tabel 2.
Tabel 2. Tien grootste klantengroepen

Klantsegment
Overheden
Overheden
PO2
Overheden
Grondzaken
PO2
Grondzaken
Overheden
Overheden

Klantgroep
Ministerie (RWS)
Provincie Overijssel
Ondernemers / ontwikkelaars
Provincie Friesland
Landgoederen klassiek
(particulier)
Particulieren
Landgoederen particulier
(vermogend)
Waterschap
Gemeenten

Provincie
Utrecht
Overijssel
Overijssel
Friesland
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Gelderland

Grondzaken

Grondzaken

Groningen

3.3.1 Inrichten nieuwe natuur (TBO’s en overheden)
In de inrichting van nieuwe natuur in Nederland is Eelerwoude een grote speler. Wij
schrijven regelmatig in bij Europese aanbestedingen. Een deel van de inschrijvingen
wordt ook opdracht. In veel van deze opdrachten heeft Eelerwoude de rol van
bestekschrijver, directie en toezichthouder. Dit doen de Techniekers. Hun omzet is circa
10% van de totale omzet van elk project. Zij kunnen vervolgens advies geven aan de
opdrachtgever / initiatiefnemer over te stellen voorwaarden aan de wijze van uitvoeren
(de overige 90%).
3.3.2 Natuurschoonwet (PO2)
Eelerwoude is één van de grootste partijen bij de aanvragen in het kader van de
Natuurschoonwet (NSW) in Nederland. Een gehonoreerde aanvraag leidt tot de aanplant
van bos, waarmee CO2 wordt vastgelegd. Een relatief geringe inspanning van onze
Rentmeesters (twee dagen) heeft daarmee een groot effect op de CO2 opslag.
3.3.3 Soortmanagementplan (PO2)
De Ecologen lopen voorop in het ontwikkelen van het soortmanagementplan (SMP). In dit
plan worden de verblijf-/groeiplaatsen van beschermde soorten in beeld gebracht.
Vervolgens kan een ontwikkelaar of overheid daar vooraf rekening mee houden bij een
ruimtelijke ontwikkeling.
De Ecologen zijn een relatief grote speler op het vlak van de onderzoeken in het kader
van de Flora- en faunawet. Deze markt is erg versnipperd, dus het absolute
marktaandeel is vrij klein (schatting 5%).
3.3.4 Oost Nederland (TBO’s, PO2, overheden)
Eelerwoude heeft een groot netwerk in Oost Nederland. Het grootste deel van onze
omzet draaien wij in Overijssel. Binnen onze diensten zijn wij daar de grootste speler.
Middels ons netwerk kunnen wij dingen in gang zetten. Zo gaat onze nieuwsbrief naar
4.500 mensen. Nieuwe ideeën om CO2 uitstoot te beperken of CO2 op te slaan kunnen
wij eenvoudig in deze regio uitrollen, middels ons grote klantenbestand. Dit kan een
enorme impact hebben.
3.3.5 Stroomlijn (Overheden)
Het project Stroomlijn is 17% van de omzet in 2014. Rijkswaterstaat (RWS) is daarmee
voor Eelerwoude de grootste opdrachtgever van 2014 en 2015. Andersom is het project
Stroomlijn voor RWS (€ 5.200.000,-) een zeer klein percentage (circa 0,1 %) van het
werk dat zij uitbesteden.

4
4 INVENTARISATIE
Op basis van de teamindeling (paragraaf 3.1) zijn medewerkers geïnterviewd over de
verschillende diensten, producten en markten binnen hun teams en de relatie met CO 2emissie. Doel was om de onderbouwing te vormen voor de rangorde van de
verschillende groepen van projecten (hoofdstuk 4). Hierbij zijn scope 1 en 2 emissies
buiten beschouwing gelaten omdat deze onder trede 3 vallen. Bij elk team
corresponderen de nummers van de verschillende subparagrafen met elkaar.

4.1

Rentmeesters

De rentmeesters zijn verantwoordelijk voor 15 % van de omzet van Eelerwoude
Geïnterviewd: Patrick de Groot
4.1.1 Diensten & producten
1. Bosbeheer
2. Aanvraag natuurschoonwet (NSW) en certificering
3. Pachtzaken
4.1.2 Omschrijving van de activiteiten waarbij CO2 vrij komt
1. Het materieel en mechanische handelingen: eindkap, onderhoud en transport. Hier
heeft Eelerwoude weinig invloed op
1. Vastgelegde CO2 in de vorm van houtige massa wordt verwerkt. Waar dit gebeurt
(afstand tot de bron) en wat er mee gebeurd (bouw, papier, biomassa) bepaalt in grote
mate wat er met de vastgelegde CO2 gebeurd. Hier heeft Eelerwoude enige invloed op.
1. De rentmeesters plannen ook nieuwe bosaanplant en herplant, waarmee CO2 wordt
vastgelegd. Hierbij speelt het type en de herkomst van het plantmateriaal en de
standplaats en materieel van de aannemer enige rol. Voor wat betreft de aanplant heeft
boomsoort (groeisnelheid en houtsoort / mogelijk eindproduct) een rol. Bij de
werkzaamheden betreft het wederom materieel en afstand. Eelerwoude heeft hier enige
invloed op.
2. In het kader van de meeste NSW aanvragen wordt beplanting aangebracht en
landbouwgrond omgevormd naar natuur. Eelerwoude heeft redelijk invloed op wat voor
type natuur dit wordt, hoe en door wie het wordt aangelegd.
3. Pachtzaken betreft werk dat wij uitvoeren namens grondeigenaren. Hierin handelen wij
namens de eigenaar en hebben wij weinig tot geen invloed op de gestelde, bijzondere of
extra, randvoorwaarden, omdat dit invloed heeft op de pachtprijs.
4.1.3 Klanten
De rentmeesters werken vooral voor particulieren en voor enkele grootgrondbezitters als
Tennet en provincie Overijssel.

4.1.4

Relatief belang van CO2-belasting van de sector en invloed van de
activiteiten
De invloed van de activiteiten van Eelerwoude richt zich met name op het afvoeren van
vastgelegde CO2 bij beheeractiviteiten en het vastleggen van CO2 door aanplant . Door
ontbossing (meer afvoer dan aanplant) te voorkomen worden negatieve effecten op de
(wereldwijde) hoeveelheid CO2 vermeden. Daarnaast bepaalt de bestemming van het
hout in sterke mate of de CO2 weer vrij komt of vastgelegd blijft in vervolgproducten.
De invloed van het verbruik van energie door materieel is vanwege de relatief beperkte
mate van uitvoering klein, wel zijn er CO2-emissies te verminderen door het vermijden
van transport en de inzet van energiezuinig materieel. In de meeste gevallen wordt al
gekozen voor lokale aannemers waardoor onnodig transport wordt voorkomen.
De rentmeesters voeren de wensen van de opdrachtgevers uit. Zij oefenen nu geen tot
weinig invloed uit op de keuzes die de opdrachtgevers maken ten aanzien van de
gevolgen voor CO2 uitstoot of vastlegging. De opdrachtgevers bepalen de keuzes vrijwel
uitsluitend op basis van financiën en wetgeving (verplichtingen).
4.1.5 Potentiële invloed van Eelerwoude op de CO2 uitstoot
De geregistreerde oppervlakte aan bos- en natuurterreinen in Nederland bedraagt circa
300.000 hectare. Circa 55% van het bos (groter dan vijf hectare) is in het bezit van
publiekrechtelijke organisaties, met name Staatsbosbeheer, Dienst Domeinen, Ministerie
van Defensie, provincies, gemeenten en waterschappen. De overige circa 45% is
privaatrechtelijk bosbezit. Dat betreft particulieren zoals landgoedeigenaren en
organisaties zoals Natuurmonumenten. Het aandeel bos in handen van organisaties voor
natuurbehoud is toegenomen tot bijna 25%, het aandeel bos van particulieren stabiliseert
rond de 20% [bron: CBS,PBL, Wageningen UR (2014)]
Eelerwoude is in Overijssel marktleider als traditioneel rentmeesterskantoor. Daarmee is
de potentiële invloed in Overijssel groot. De opdrachtgevers zijn echter meestal
gebonden aan economische of juridische uitgangspunten. Daarmee is het een zeer
constante en onveranderlijke markt.

4.2

Ecologen

De ecologen zijn verantwoordelijk voor 13 % van de omzet van Eelerwoude.
Geïnterviewd: Gerard Lubbers en Diliana Welink.
4.2.1 Diensten & producten
1. Inventariseren van flora en fauna en toetsen van ontwikkelingen aan natuurwetgeving
en aanvragen van ontheffing en vergunning. Ecologische begeleiding van de uitvoering
van inrichtingsprojecten
2. Adviezen voor inrichting en beheer van terreinen
4.2.2 Omschrijving van de activiteiten waarbij CO2 vrij komt
1. Inventarisaties, ecologische toetsen en begeleiding van de uitvoering heeft geen
directe link met CO2 uitstoot. Aanwezigheid van Flora en fauna en wetgeving & beleid zijn
vaak leidend bij deze adviezen. Aangezien het om een weergave dan wel analyse /
toetsing van de feiten gaat, welke gebonden is aan regels heeft Eelerwoude geen invloed
op de eventueel uitgestoten CO2
2. Bij adviezen voor inrichting en beheer van terreinen wordt uitgegaan van een zo
beperkt mogelijke verstoring van de natuur. De daarvoor benodigde machines
produceren CO2. Alle adviezen komen tot stand middels bureauwerk. Bij dergelijke
projecten wordt regelmatig landbouwgrond omgevormd naar natuur. Hierdoor wordt de
beheerintensiteit verminderd. Eelerwoude heeft weinig tot geen invloed op de
uiteindelijke inrichting maar een redelijke invloed op de methode van inrichten.
4.2.3 Klanten
Klanten zijn particulieren, gemeenten, waterschappen, provincies, ondernemers en
ontwikkelaars.
4.2.4

Relatief belang van CO2-belasting van de sector en invloed van de
activiteiten
Alle ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de natuurwetgeving. Beheer
van groen en natuur is een belangrijk onderdeel van de begrotingen van overheden en
essentieel voor de gezondheid van de bevolking. De invloed van de activiteiten waarbij
CO2 vrijkomt is niet zo groot en richt zich op het efficiënt inzetten van energiezuinige
machines of het realiseren van natuur door het juist achterwege laten van machines.
4.2.5 Potentiële invloed van Eelerwoude op CO2 uitstoot
2. De uiteindelijke inrichting wordt bepaald door beleid en (potentiële) aanwezigheid van
diersoorten. De gevolgen van voorgestelde maatregelen op de CO 2 uitstoot zouden
inzichtelijk gemaakt kunnen worden waardoor men tot een andere afweging komt dan
zonder deze informatie. Aangezien het thema aansluit bij de belevingswereld van de
doelgroep zou dit invloed kunnen hebben op de keuze. De ecologen kunnen in hun
producten ook adviezen opnemen voor beperking van de CO 2 uitstoot of het vergroten
van de CO2 vastlegging. Voor wat betreft de manier waarop de natuur wordt aangelegd
hebben de ecologen invloed. Ook hierbij vindt de afweging vaak plaats op basis van de
meest efficiënte methode. Bij natuurbouw gaat het soms om processen die meerdere
decennia duren voordat het (eind)resultaat is bereikt. Als meewegen van het CO2 aspect
hier nadelige effecten op heeft is het niet waarschijn lijk dat de klant een andere keuze
maakt. Het aandeel van Eelerwoude van de markt op dit gebied in Nederland is naar
verwachting niet groot. Er zijn tal van concurrenten op de markt actief.

4.3

Planologen en Ontwerpers

Het relatieve belang van dit team is voor Eelerwoude groot: 30% van de omzet.
Geïnterviewd: Gerrit Kersten (planoloog) en Sijtse Jan Roeters (ontwerper)
4.3.1 Diensten & producten
1. Vergunning- en bestemmingsplanprocedures
2. Inrichtingsplan / ontwerp voor tuinen, landgoederen en natuurontwikkeling
3. Bijbehorend beheeradvies, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in
totstandkomingsbeheer en eindbeeldbeheer.
4.3.2 Omschrijving van de activiteiten waarbij CO2 vrij komt
1. De planologen worden in het eerste stadium bij ontwikkelprojecten betrokken zij
begeleiden een groot deel van het proces. Hierbij vinden overleggen plaats, vaak ter
plekke of op het gemeentehuis. Het feitelijk opstellen van vergunningen en
bestemmingsplannen is hoofdzakelijk (digitaal) kantoorwerk.
1. Bij het opstellen van vergunningen en bestemmingsplannen wordt soms door externe
partijen (bureau)onderzoek verricht. Bijvoorbeeld naar archeologie of geluid. Voor deze
onderzoeken worden met name reiskilometers gemaakt door de betreffende
onderzoeksbureau.
1. De onderzoeksmethode is vaak voorgeschreven door wetgeving. Daardoor is hier
weinig tot geen variatie mogelijk in het type onderzoek. Wel zou de onderzoeksmethode
kunnen verschillen. Hier is echter geen inzicht in. Meestal betreft het grotendeels
bureauonderzoek2. In de ontwerpen en adviezen worden keuzes gemaakt voor
materialen, vegetatietypen en gebruik van terreinen. Bij de productie en verwerking van
bijvoorbeeld verhardingsmaterialen komt CO2 vrij.
2. De manier waarop het advieswerk tot stand komt, veroorzaakt CO2 uitstoot. De
programma’s die worden gebruikt, Adobe en GIS, vergen relatief zware computers met
veel stroomverbruik.
2. Daarnaast printen de ontwerpers vaak meer dan andere teams, om een indruk te
hebben van het eindresultaat en ten behoeve van ‘praatplaten’ bij besprekingen. Hier
hebben zij veel invloed op door op een andere manier te presenteren of hun werkwijze
aan te passen.
3. Het totstandkomingsbeheer is vaak onderdeel van de aanbesteding en wordt bepaald
door het budget en het gewenste eindbeeld. Het is vaak een relatief CO2 intensief proces,
maar van korte duur. Hier hebben de ontwerpers weinig tot geen invloed op.
3. Het eindbeeldbeheer dat een bepaald vegetatietype vergt, levert uitstoot van CO 2.
Soms gaat het om minimale handelingen per keer. Doordat dit beheer soms enkele
decennia voortduurt kunnen de gevolgen van een besparing op dit onderdeel groot zijn.
Zowel op gebied van CO2 als kosten.
3. Het type grondgebruik heeft invloed op de hoeveelheid CO 2 die de bodem vasthoudt,
met name in de vorm van organisch stof.
4.3.3 Klanten
Klanten zijn particulieren, gemeenten, waterschappen, provincies, ondernemers en
ontwikkelaars.

4.3.4

Relatief belang van CO2-belasting van de sector en invloed van de
activiteiten
Het belang van de sector is groot, omdat ontwikkelprojecten aan het begin staan van een
langjarige wijze van gebruik van de buitenruimte, en daarmee de basis vormt van de
mate waarin de inrichting en het beheer leidt tot CO2-emissies. De invloed van de
activiteiten op de CO2 uitstoot is groot, omdat het advies daadwerkelijk uitgevoerd wordt
en zowel de keuze voor materialen, beheer als verkeersbewegingen betreft.
Het aandeel van Eelerwoude van de markt op dit gebied in Nederland is naar
verwachting niet groot. Er zijn tal van concurrenten op de markt actief.
4.3.5 Potentiële invloed van Eelerwoude op CO2 uitstoot
1. Voor wat betreft de vergunning en bestemmingsplanprocedures is het CO2 aspect niet
materieel. Naast het eigen zakelijk verkeer met privé auto’s (scope 2) en zakelijk verkeer
van derden (Scope 3) valt er weinig te besparen. Bij de keuze uit onderzoeksbureaus kan
rekening gehouden worden met het kiezen van een partner die dichtbij de projectlocatie
ligt.
2. Momenteel valt het stroomverbruik voor de computers onder scope I en 2. Mogelijk dat
het serverpark en daarmee een deel van het stroomverbruik naar de ´Cloud´ gaat
waardoor het verbruik hier schijnbaar afneemt. Feitelijk wordt het verplaatst naar van
Scope 2 naar Scope 3. Per saldo wordt er nog wel op vooruitgegaan.
2. Op de eigen werkzaamheden (printen en gebruik van programma’s) heeft Eelerwoude
veel invloed. We kunnen zelf kiezen uit een duurzaam serverpark en onze werkwijze zo
instellen dat we minder papier verbruiken. Bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van
presentaties op scherm.
2. Voor wat betreft de daadwerkelijke inrichting van terreinen is er redelijk wat invloed uit
te oefenen. Zowel op gebied van vormgeving als materiaalgebruik geven de
landschapsontwerpers en architecten van Eelerwoude advies.
3. Het totstandkomingsbeheer is vaak afhankelijk van het beschikbare materieel en het
gewenste eindbeeld. Het eindbeeldbeheer is grotendeels afhankelijk van het ontwerp.
Met de inrichting / ontwerp van het gebied kan hier al rekening mee worden gehouden.
Eelerwoude heeft hier veel invloed op. (Een regulier grasveld wordt circa dertig keer per
jaar gemaaid. Een extensief grasland slechts één á twee keer per jaar.)

4.4

Techniekers

Het relatieve belang van de sector is voor Eelerwoude groot: 36% van de omzet.
Geïnterviewd: Arnoud Doornbos en Nop Otten
4.4.1 Diensten & producten
1. Opstellen Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO)
2. Opstellen bestekken
3. Aanbesteding verzorgen (opstellen inschrijvingsvereisten)
4. Directie en toezicht
4.4.2 Omschrijving van de activiteiten waarbij CO2 vrij komt
1. De keuze voor inrichtingsmaatregelen en het gebruik van een terrein kan ook invloed
hebben op de CO2 uitstoot (bijvoorbeeld de keuze tussen bagger verpompen of
vervoeren of de keuze tussen bos kappen versus bos laten staan). Een deel van deze
keuzes worden gemaakt in het voortraject (door de ontwerpers). Met name op
materiaalkeuze en manier van uitvoeren heeft Eelerwoude in dit stadium invloed.
2. De techniekers maken werkbeschrijvingen voor de inrichting van natuurgebieden. Bij
die inrichting komt direct CO2 vrij inde vorm van uitlaatgassen. Bij natuurbouw is
grondverzet vaak een grote post. elementen en verharding worden toegepast. Bij de
productie daarvan komt ook CO2 vrij. Ook wordt beplanting verwijderd of aangebracht. De
werkwijze zelf wordt vaak bepaald door de aannemer. De eisen aan kwaliteit en uiterlijk
van het gebruikte materiaal wordt wel in het bestek beschreven.
3. Het verzorgen van de aanbesteding is een relatief beknopt werk en gebonden aan
strikte regels. Er vinden weinig tot geen materiële emissies plaats en Eelerwoude heeft
hier geen invloed op.
4. Tenslotte vergt met name directie en toezicht veel verkeersbewegingen (Scope 2).
4.4.3 Klanten
Klanten zijn voornamelijk terreinbeherende organisaties waterschappen en provincies en
in mindere mate gemeenten, ondernemers en ontwikkelaars.
4.4.4

Relatief belang van CO2-belasting van de sector en invloed van de
activiteiten
De invloed van de activiteiten op de CO2 uitstoot is groot, omdat in de producten een
keuze is opgenomen voor materialen, beheer en verkeersbewegingen. Bij de afweging
tussen verschillende alternatieven kan CO2-uitstoot worden meegenomen en in de
bestekken kunnen eisen worden gesteld aan de CO2 productie.
4.4.5 Potentiële invloed van Eelerwoude op CO2 uitstoot
Op punt 1 en 2 heeft Eelerwoude veel invloed. Onder andere door de voorstellen die wij
doen met betrekking tot de uitwerking van een project. Afhankelijk van de
aanbestedingsmethode kunnen wij in de besteksfase nog invloed uitoefenen op de
methode van uitvoeren, punt 3. Eelerwoude is een van de vele aanbieders van dergelijke
diensten. De verwachting is dat het marktaandeel van Eelerwoude dus niet heel groot is.

5
5 RANGORDE EN KEUZE KETENANALYSE
5.1

Rangordebepaling

Op basis van de beschrijving van onze positie (paragraaf 3.3) en onze werkzaamheden
(hoofdstuk 4) kan een rangorde worden aangebracht van de scope 3 CO2-emissies van
Eelerwoude. Dit is gedaan aan de hand van de voorgeschreven tabel uit de handboek
3.0 van de CO2-Prestatieladder (p 51-53). De ingevulde tabel staat op de volgende
pagina.

Tabel 3 Scope 3 CO2-emissies: rangorde

5.1.1

Toelichting

1.

Voor het bedrijf relevante sectoren (markten / thema's) en bedrijfsactiviteiten
binnen deze sectoren.
Voor de percentage´s is gekeken naar het procentuele aandeel van de teams in de
omzet van Eelerwoude over 2014.
Gekozen is om de pmc’s vast te stellen op basis van de teamindeling zoals die binnen
Eelerwoude wordt gehanteerd. Van belang is te beseffen dat deze pmc’s en hun
producten en diensten niet eenduidig te koppelen zijn aan separate projecten en
activiteiten. Het komt vaak voor dat meerdere teams gezamenlijk binnen een project
werken, dat teams elkaar opvolgen in de verschillende fasen van een project, of dat een
team een activiteit in het ene project wel en in het andere niet uitvoert. Activiteiten van
pmc’s beïnvloeden elkaar en de effecten op de CO2 emissie zijn veelal niet eenduidig aan
een pmc toe te wijzen. Eventuele reductiemaatregelen op projectniveau zullen dus hun
effect hebben op alle pmc’s / teams.

2.

De scope 3 emissies die door het bedrijf worden beïnvloed (op basis van
categorie-indeling GHG Protocol Scope 3 Standard)
Eelerwoude levert als ingenieursbureau kennis en advies aan onze opdrachtgevers en
geen producten. De upstream CO2-genererende activiteiten die door Eelerwoude worden
beïnvloed zijn daardoor gering. Downstream beïnvloedt Eelerwoude indirect via haar
advies. Om deze indirecte invloed inzichtelijk te maken is in kolom 2 benoemd of de
activiteit voortkomt uit ons advies. In het tweede deel van kolom 2 is de relatie gelegd
tussen de activiteiten en de GHG-categorie.
3.
Relatieve belang van CO2 belasting van de sector.
Het gaat hier om een inschatting van het belang dat de activiteiten hebben op de CO 2
belasting van de sector waar de diensten en producten worden uitgevoerd. De
waardering is hier niet gerelateerd aan de invloed van onze activiteiten op de
werkzaamheden van de gehele Nederlandse sector. Dat zou voor een te klein verschil
zorgen waardoor deze kolom haar waarde voor de berekening verliest. In plaats daarvan
is gekeken naar de invloed van de activiteiten binnen de sector ten opzichte van de
verschillende teams binnen Eelerwoude, zodat een grotere onderlinge differentiatie
ontstaat.
4.

Inschatting van het effect van aanpassingen of verbeteringen van de activiteiten
op de CO2 emissie van de emissiebronnen in kolom 2
Wat zijn de effecten op de CO2 emissie van een activiteit wanneer er maatregelen
worden genomen om de emissie te verminderen. Bij de inschatting hiervan is gekeken
naar ervaringen en resultaten bij andere bedrijven zoals die worden gepresenteerd op de
website van Skao, eigenaar van de CO2-Prestatieladder,
5.
De verwachte omvang van de activiteiten in een bepaalde sector
Over het algemeen is ons marktaandeel in de sector niet groot en zijn er tal van
concurrenten op de markt, zowel van vergelijkbare grootte (zoals Ecogroen,
Econsultancy), als groter (zoals Arcadis, Tauw en Antea) als kleiner (bijvoorbeeld in de
sector onderzoek en advies (Ecologen) zijn veel zzp-ers actief. Op het gebied van de
traditionele rentmeesterij is Eelerwoude in Overijssel marktleider. Vandaar dat die sector
de enige is die op dit onderdeel een hogere score heeft gekregen.

6.

Rangorde van de meest materiële scope 3 emissiebronnen die samen de
grootste bijdrage leveren aan de totale scope 3 emissies van een bedrijf en
tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn door het bedrijf.
Per actie zijn cijfers toegekend aan de scores op de verschillende onderdelen, van 0 (te
verwaarlozen) tot 3 (groot) door deze scores te vermenigvuldigen en te verrekenen met
het omzetpercentage binnen Eelerwoude is de score per activiteit berekend. Dit zijn de
getallen in kolom 6. Op basis hiervan zijn de uitkomsten in paragraaf 5.1.2. bepaald.

5.1.2 Uitkomsten
Het bepalen van de rangorde is uitgevoerd voor de verschillende GHG-categorieën op
het niveau van Eelerwoude. De activiteiten met dezelfde scope 3 emissiecategorie zijn
gebundeld. Het vaststellen van een rangorde op het niveau van activiteit zou een
vertekend beeld geven. Dit omdat op projectniveau de pmc’s en activiteiten, en daarmee
de CO2 emissie, door, naast en achter elkaar worden ingezet. Deze uitkomsten zijn
samengevat in ‘Tabel 4 rangorde GHG-Categorieën’.
Onderstaande tabel geeft de rangorde weer van de GHG-categorieën en maakt
inzichtelijk dat voor Eelerwoude de meest materiële emissiebronnen downstream in de
keten zijn te vinden bij de uitvoering van het gegeven advies over het gebruik, beheer en
onderhoud en end-of-life verwerking van toegepaste producten. Op een derde plek komt
het woon-werkverkeer. De geïdentificeerde upstream scope 3 emissiebronnen zijn qua
omvang en invloed te verwaarlozen.

Rang
1
2
3
4
5
6
7

GHG-categorie
Gebruik van producten / diensten
Ver- of bewerken van producten
End-of-life verwerking van producten
Woonwerkverkeer
Downstream transport
Upstream transport
Kantoorafval

Score
5,5
4,0
3,5
2,2
2,0
0,0
0,0

Tabel 4 Rangorde GHG-categoerieën

Het is met de berekende scores ook mogelijk een rangorde aan te brengen in de
sectoren / vakgroepen. Omdat niet bij elke sector / vakgroep evenveel activiteiten / GHGcategorieën zijn onderscheiden staat in onderstaande tabel de gemiddelde score per
vakgroep. De sector / vakgroep ‘Natuurinrichting (Techniekers)’ springt er uit.

Rang Sector (Vakgroep)
1
2
3
4

Natuurinrichting (Techniekers)
Ontwikkelprojecten (planologen / ontwerpers)
Natuur en bosbeheer (Rentmeesters)
Ecologisch onderzoek en advies (Ecologen)

Tabel 5 Rangorde Sectoren

Gemiddelde
score
1,1
0,9
0,5
0,4

5.2

Keuze ketenanalyse

Volgens het handboek 3.0 van de CO2-Prestatieladder (p53) moet een klein bedrijf
(maximaal 500 ton CO2 per jaar) één ketenanalyse uitvoeren voor één van de twee
meest materiële emissies uit de rangorde.
Voor Eelerwoude zijn de twee meest materiële scope 3 emissies:
1. Gebruik van producten / diensten op basis van gegeven advies (use of sold
products)
2. Ver- of bewerken van producten op basis van gegeven advies (processing of sold
products)
Voor het thema om verder uit te werken in een ketenanalyse is gekozen voor: ‘Gebruik
van producten / diensten’ van projecten Voorlopig en Definitief Ontwerp (VO / DO) zoals
die door het team Techniekers worden uitgevoerd.
Bij deze keuze hebben de volgende factoren een rol gespeeld:
Deze GHG/categorie scoort het hoogst binnen de grootste PMC;
In projecten VO / DO heeft Eelerwoude een hoge mate van keteninvloed op de
scope 3 emissies en de ketenpartners;
De VO / DO projecten vormen een substantieel aandeel van projecten binnen
Eelerwoude en binnen de vakgroep Techniek;
De activiteiten binnen deze projecten, en uiteindelijke verbetermaatregelen, zijn ook
toepasbaar op projecten van andere teams;
De potentie en haalbaarheid van verbetermaatregelen in de keten lijken aanwezig.

BIJLAGE 1 – DIENSTEN EN PRODUCTEN
EELERWOUDE

BIJLAGE 2 – OMZET PER KLANTSEGMENT
Omzet per klantsegment 2014
Klantsegment / Subklantsegment

percentage
omzet

Grondzaken
2,67
AANNEMER
GRONDZAKEN
OVERIG
Landgoederen
8,81
LANDGOED KLASSIEK
LANDGOED PART. (VERM.)
Overheid
48,54
AANNEMER
ADVIESBUREAU
GEMEENTEN
MINISTERIES
OVERIG
PROVINCIE
PO2
18,02
AANNEMER
ADVIESBUREAU
ONDERN. / ONTWIK.
OVERIG
PARTICULIEREN
PLEITBEZORGER
TBO
21,97
AANNEMER
ADVIESBUREAU
DLG
LANDSCHAP
NATUURMONUMENTEN
OVERIG
PLEITBEZORGER
STAATSBOSBEHEER
WATERSCHAP
Eindtotaal

100,00

