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INLEIDING 

 

Voor u ligt het Milieujaarverslag 2015 van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. In het 

Milieujaarverslag wordt gerapporteerd over de milieubelasting van bedrijfsactiviteiten van Witteveen+Bos 

zowel nationaal als internationaal in 2015. Het Milieujaarverslag is onderdeel van het milieuzorgsysteem van 

het bedrijf. Als basis voor dit verslag wordt het milieumanagementprogramma Witteveen+Bos (definitief d.d. 

12 mei 2010) gebruikt. Het Milieujaarverslag is openbaar en via onze website beschikbaar gesteld. Zo 

kunnen onze opdrachtgevers en overige belanghebbenden inzicht krijgen in onze milieubelasting. 

 

 

1.1 Begrenzing 

 

Het milieujaarverslag heeft betrekking op alle kantoren en al het personeel van Witteveen+Bos Raadgevende 

ingenieurs B.V. in Nederland, inclusief alle overige deelnemingen in Nederland. Daarnaast heeft het 

miliejaarverslag betrekking op alle kantoren en al het personeel van Witteveen+Bos International B.V. 

Hiertoe behoren de kantoren Jakarta (Indonesië), Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Ho Chi Minh City 

(Vietnam), Singapore (Republiek Singapore), Antwerpen (België), Steenokkerzeel (België), London (Verenigd 

Koninkrijk), Aktau (Kazakhstan), Almaty (Kazakhstan), Atyrau (Kazakhstan), Riga (Letland) en St. Petersburg 

(Rusland), (zie bijlage I voor het organisatieschema per 2015). 

 

 

1.2 Milieuaspecten 

 

Ten behoeve van de verbetering van milieuprestaties maakt Witteveen+Bos gebruik van de plan-do-check-

act aanpak conform de ISO 14001. De essentie en keuze voor deze aanpak is dat Witteveen+Bos beter 

inzicht krijgt waar het milieu wordt beïnvloed en vervolgens de juiste prioriteiten kan stellen bij het 

verbeteren.  

 

Witteveen+Bos heeft de belangrijkste milieuaspecten en -effecten van haar bedrijfsprocessen in beeld 

gebracht en gekwantificeerd. Hiermee wordt inzicht verkregen in welke milieuaspecten echt van belang zijn. 

Alle milieuaspecten en -effecten zijn globaal geëvalueerd op een aantal selectiecriteria om de relevantie van 

de aspecten te bepalen.  

 

Deze selectiecriteria zijn: 

- zijn er aspecten die van invloed kunnen zijn op het al dan niet voldoen aan wet- en regelgeving en 

andere voorwaarden die aan het bedrijf gesteld worden? 

- liggen er kansen ter beperking of voorkoming van negatieve milieueffecten? 

- zijn er potentiële kostenbesparingen of kansen voor het bedrijf? (bijvoorbeeld potentiële klanten die hun 

leveranciers om een Milieumanagementsysteem vragen)? 

- zijn er bezwaren die naar voren worden gebracht door klanten of leveranciers? 

- is er sprake van ‘quick wins’ die voor werknemers kunnen dienen als bewustwording en 

- vertrouwen in een milieumanagementsysteem? 

- zijn er mogelijkheden om milieueisen te integreren met gezondheid- en veiligheidseisen voor de 

werknemers? 

- zijn er in de maatschappij zorgen over de bedrijfsactiviteiten? 
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Aan de hand van deze criteria, heeft Witteveen+Bos drie significante en relevante aspecten onderkend. Het 

Milieujaarverslag bestaat dan ook uit een beschrijving van deze drie aspecten. Dit zijn:  

1 energie gerelateerd aan (kantoor)gebouwen; 

2 mobiliteit; 

3 milieuzorg (afval, papiergebruik, recycling). 

 

Binnen deze drie aspecten hebben wij vervolgens een onderscheid gemaakt in verschillende onderdelen van 

onze bedrijfsvoering. Zo kan elk aspect dus worden beschouwd vanuit verschillende onderdelen.  

 

Dit zijn: 

1. energie gerelateerd aan (kantoor)gebouwen: 

· gasverbruik in m³; 

· verbruik elektra in kWh; 

· stadsverwarming in GJ; 

2. mobiliteit: 

· vliegreizen per kilometer; 

· zakelijk verkeer met openbaar vervoer in kilometers;  

· woon-werkverkeer met openbaar vervoer in kilometers;  

· zakelijk autoverkeer met privéauto’s in liters brandstof; 

· woon- werkverkeer met privéauto’s in liters brandstof; 

· zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s in liters brandstof; 

· woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s in liters brandstof; 

3. milieuzorg (afval, papiergebruik, recycling): 

· gescheiden inzamelen van afval; 

· papierverbruik in kilogrammen; 

· keuze in schoonmaakmiddelen. 

 

In bijlage II van deze rapportage is een milieuaspectenregister opgenomen, waarin de voor Witteveen+Bos 

van toepassing zijnde milieuaspecten zijn opgenomen.  

 

Het milieuaspectenregister legt de basis om maatregelen te formuleren welke door de organisatie getroffen 

dienen te worden om de milieuprestatie verder te optimaliseren. Op basis van het milieuaspectenregister 

kunnen per jaar doelstellingen worden afgeleid, welke er toe leiden om de gestelde maatregelen te 

implementeren. 

 

In de volgende hoofdstukken worden de milieuaspecten nader beschouwd, waarna de doelstellingen zijn 

geformuleerd. 
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CO2 FOOTPRINT 

 

De CO2-footprint van Witteveen+Bos heeft betrekking op alle kantoren en al het personeel van 

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. in Nederland, inclusief alle overige deelnemingen in Nederland, 

maar uitgezonderd uitstoot gerelateerd aan gebouweigen werkplekken van gedetacheerd personeel, 

aangevuld met vervoersgerelateerde uitstoot van de medewerkers van Deutsche Bahn International (DBI) die 

binnen Railinfra Solutions VOF (RIS) in Utrecht werkzaam zijn. 

 

Per 1 januari 2016 zijn ook de internationale kantoren van Witteveen+Bos International B.V. opgenomen in 

de berekeningen van de CO2-footprint. Dit geldt ook voor de CO2-footprint van Witteveen+Bos over het 

gehele jaar 2015. Hiertoe zijn de kantoren Jakarta (Indonesië), Dubai (Verenigde Arabische Emiraten),  

Ho Chi Minh City (Vietnam), Singapore (Republiek Singapore), Antwerpen (België), Steenokkerzeel (België), 

London (Verenigd Koninkrijk), Aktau (Kazakhstan), Almaty (Kazakhstan), Atyrau (Kazakhstan), Riga (Letland) 

en St. Petersburg (Rusland) meegenomen in de berekening. 

 

 

2.1 Emissie in 2015 

 

In verband met de certificering volgens de SKAO CO2-Prestatieladder is voor de berekening van de CO2-

footprint van Witteveen+Bos over het jaar 2015 gebruik gemaakt van de conversiefactoren van de website 

http://co2emissiefactoren.nl. In tabel 2.1 zijn per onderdeel de emissies CO2 weergegeven, en het percentage 

van het totaal. In afbeelding 2.1 is zijn de verhoudingen grafisch weergegeven. 

 

 

Tabel 2.1 Emissies per scope in ton CO2 over het jaar 2015 

 

 scope 2015 emissies in ton CO2 % van totaal 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s  1 861 20 

gasverbruik 1 473 11 

elektra 2 10 < 1 

vliegreizen 2 1.430 33 

stadsverwarming 2 2 < 1 

zakelijk verkeer openbaar vervoer 2 74 2 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s  2 656 15 

papierverbruik 3 3,1 < 1 

woon- werkverkeer met privéauto’s  3 532 12 
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 scope 2015 emissies in ton CO2 % van totaal 

gebruik openbaar vervoer  3 240 6 

woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s  3 64 1 

totaal 4.345   

 

 

Afbeelding 2.1 Grafische verhouding emissiestromen over het jaar 2015 

 
 

 

2.2 Vergelijk met voorgaande jaren 

 

Om enige trends te kunnen identificeren en te verklaren, zetten we de CO2-emissie per fte uit tegen de 

emissie per fte van het voorgaande jaar (2014). Dit is weergegeven in tabel 2.2. 

 

 

Tabel 2.2 Vergelijk CO2-emissies 2014 en 2015 per fte 

 2014 emissies in ton CO2 

per fte 

2015 emissies in ton CO2 

per fte Verschil 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s  0,88 0,87 -0,01 

gasverbruik 0,57 0,48 -0,09 

elektra 0,01 0,01 0,00 

vliegreizen 1,47 1,45 -0,02 

stadsverwarming 0,00 0,00 0,00 

zakelijk verkeer openbaar vervoer 0,08 0,08 0,00 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s  0,77 0,67 -0,10 

Emissions per activity 2015

business travel by car

air travel for business purposes

commuter travel by car

electricity

heating

paper

public transport
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papierverbruik 0,01 0,00 -0,01 

woon- werkverkeer met privéauto’s  0,55 0,54 -0,01 

gebruik openbaar vervoer  0,25 0,24 -0,01 

woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s  0,07 0,06 -0,01 

totaal 4,66 4,41 -0,25 

 

 

In tabel 2.2 is te zien dat de CO2-emissie per fte van Witteveen+Bos over 2015 is afgenomen met 0,28 ton. 

Voor de verandering t.o.v. het voorgaande jaar zijn in de volgende paragrafen enkele verklaringen gegeven. 

In hoofdstuk 3 is verder te lezen welke maatregelen Witteveen+Bos heeft genomen om een CO2 reductie te 

bewerkstelligen. 

 

Woon-werkverkeer  

Als gekeken wordt naar op de uitstoot voor wat betreft woon-werkverkeer over het gehele jaar 2015, is 

gebleken dat deze uitstoot per fte af is genomen. Door de doorvoering van Plus-werken, videoconference 

voorzieningen en het bieden van laptops, krijgen medewerkers meer flexibiliteit om op locaties te werken 

welke reistechnisch het meest praktische uitkomt. Witteveen+Bos is bezig met de voorbereidingen voor 

2016 om Plus-werken in zijn geheel door te voeren voor wat betreft kantoor Breda. Dit zal er toe leiden dat 

medewerkers verder gestimuleerd worden om minder afhankelijk te zijn van een vaste werklocatie.  

 

Zakelijk autoverkeer  

Over het gehele jaar 2015 heeft een afname van zakelijk autoverkeer met privéauto’s plaatsgevonden. De 

afname van zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s is minder sterk geweest. Dit is een effect van het beleid 

van Witteveen+Bos om in een situatie dat een medewerker veel kilometers dient te maken, er (zuinige) 

projectauto’s ingeschakeld worden. Indien sprake is van een toenemend gebruik van de privéauto door 

medewerkers, dan wordt besloten om een projectauto in te schakelen.  

 

Gas- en elektra  

Gelet op de fusering van de vestigingen Breda met Maastricht en Almere met Amsterdam, is het gas en 

elektra verbruik per medewerker gedaald ten opzichte van het jaar 2014.  

 

Vliegverkeer  

Als gekeken wordt naar de totale uitstoot van CO2, vindt er een toename plaats van vliegkilometers en van 

daaraan gerelateerde uitstoot van CO2. Echter, als deze uitstoot per fte wordt aanschouwd, dan is te zien dat 

deze uitstoot aan het reduceren is.  

 

Witteveen+Bos blijft verder internationaliseren en blijft belang hechten aan reductie van de uitstoot van CO2 

als gevolg van vliegreizen. In 2015 is de ambitie uitgesproken om op basis van verwachte toename van 

vliegverkeer, naast de totale reductiedoelstelling, een aparte CO2-reductiedoelstelling en implementatieplan 

op te stellen voor vliegverkeer. Deze ambitie zal in 2016 verder worden doorgevoerd. 
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GETROFFEN MAATREGELEN IN 2015 

 

In hoofdstuk 2 hebben wij laten zien dat in 2015 de CO2-emissie is toegenomen. In onderstaande paragrafen 

is weergegeven welke maatregelen zijn doorgevoerd, die er toe hebben geleid om de emissie waar mogelijk 

te reduceren.  

 

In hoofdstuk 4 wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen en maatregelen die wij in 2016 willen 

doorvoeren. 

 

 

3.1 Evaluatie doelstellingen voor 2015 

 

In het Milieujaarverslag over 2014 hebben wij enkele doelstellingen opgenomen, die in 2015 op de agenda 

zijn gezet. In onderstaande tabel is weergegeven wat hiervan de uitkomsten zijn geweest. 

 

 

Tabel 3.1 Uitkomsten evaluatie doelstellingen voor 2015 

Maatregel Doelstelling (verbetering) 

2015 

Uitkomst 

samenvoegen 

kantoren 

samenvoegen kantoren er zijn in 2015 voorbereidingen getroffen om de kantoren 

Stationsplein en Leeuwenbrug samen te voegen. Dit levert een 

gunstige bijdrage aan het gemiddelde hoeveelheid gas en elektra 

verbruik van per fte. Doelstelling is om de samenvoeging in 2017 

door te voeren. 

invoeren 

flexwerken 

pilot Plus-werken in 2015 zijn verdere voorbereidingen getroffen om het Plus-werken 

op de overige kantoren door te voeren. Hierbij zijn laagdrempelige 

aanpassingen in 2015 doorgevoerd op de kantoren Den Haag, 

Rotterdam en Heerenveen. 

Breda is in 2015 gestart met de voorbereidingen op een nieuw 

kantoor, waar het Plus-werken volledig is doorgevoerd. Gepland is 

om in 2016 over te gaan op dit nieuwe kantoor. 

digitaliseren 

administratie 

digitale weekstaten in 2015 is doorgevoerd dat weekstaten digitaal goed gekeurd 

worden. Hiermee besparen wij 27.456 vellen papier (1.056 

werknemers x 26 weken (2-weekstaat)). De onkosten blijven op 

papier, omdat de fiscus dat eist. 

gebruik 

videoconference 

stimuleren van medewerkers 

voor het gebruik van 

videoconference 

in 2015 is actief gestuurd op het nader stimuleren van overleggen 

middels videoconference (waaronder VidyoMeetings), om zo 

kilometers te kunnen besparen. Voornamelijk voor internationale 

projecten kan dit een grote uitkomst bieden. Het MVO-team 

profileert zich actief binnen de organisatie, waarbij ze de 

organisatie actief proberen te sturen op bewustwording op het 

gebied van CO2 reductie. 

uitbreiding voorzieningen 

voor videoconference 

het gebruik van de videoconference is in 2015 verder toegenomen, 

en de vraag ernaar blijft groeien. Om daarin te kunnen blijven 
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Maatregel Doelstelling (verbetering) 

2015 

Uitkomst 

voorzien zijn extra voorzieningen getroffen. Denk hierbij aan 

voorzieningen om videoconferences (waaronder VidyoMeetings) 

meer mogelijk te maken. Bijvoorbeeld worden in Breda 

aanvullende ruimtes aangeboden waar videoconferences gevoerd 

kunnen worden. Daarnaast worden medewerkers voorzien van 

laptops, waardoor ze minder gebonden zijn aan een werkplek en 

dus meer flexibiliteit ontstaat om in aparte ruimtes 

videoconferences plaats te laten vinden. 

verlagen CO2-

uitstoot auto’s 

keuze voor kleine diesels bij 

huren van auto’s 

op jaarbasis huurt Witteveen+Bos auto’s ten behoeve van 

projecten (wanneer alle bedrijfsauto’s zijn uitgegeven). Bij het 

huren blijft de maatregel voortgezet ten aanzien van de voorkeur 

voor tenminste kleine diesel auto’s. 

 pilot met Free To Go in 2015 is besloten de pilot met het Free-To-Go concept niet 

verder door te voeren. Gebleken dat de zekerheid over de 

beschikbaarheid van de auto’s niet aansluit op de behoefte van 

Witteveen+Bos. Dit heeft te maken met het feit dat de behoefte 

voor een auto in veel gevallen op relatief korte termijn zijn 

voorzien, waardoor (tijdig) reserveren van een Free-To-Go auto 

niet meer mogelijk is. 

pilot elektrisch rijden inmiddels zijn er een elektrische auto en twee hybride auto’s 

aangeschaft. Daarnaast zijn elektrische laadpalen aangebracht op 

de parkeerplaats aan de Leeuwenbrug en Van Twickelostraat. 

Hiermee wordt een verdere reductie behaalt ten aanzien van de 

hoeveelheid CO2-uitstoot als gevolg van gemaakte kilometers door 

auto’s op brandstof. 

 sturen op rijgedrag van 

medewerkers 

in 2015 is Witteveen+Bos zich verder op het aspect gaan richten, 

om het rijgedrag van medewerkers zoveel mogelijk te 

verduurzamen. Hiertoe is een pilot voorbereid om voor 15 

medewerkers een travelcard te introduceren. Hiermee krijgen de 

medewerkers inzage in het rijgedrag. 

drempel verlagen 

gebruik OV t.o.v. 

auto 

onderzoek naar NS-

businesscard 

in 2015 is Witteveen+Bos zich verder gaan voorbereiden op het 

doorvoeren van de NS-businesscard. Planning is om deze NS-

businesscard in 2016 in te zetten. 

treffen van 

aanvullende 

energiezuinige 

voorzieningen 

onderzoek naar aanvullende 

energiezuinige voorzieningen 

in 2015 zijn voor de realisatie van de vestiging Leeuwenbrug 

enkele verbetermaatregelen als doelstelling opgenomen om door 

te voeren: 

- vernieuwing en isolatie van het dak; 

- na-isolatie van gevel en begane grond vloer en vervanging 

van enkel glas zal leiden tot een comfortabeler gebouw, 

omdat in de winter de temperaturen aan de binnenkant van 

de gevel prettiger (hoger) zullen zijn dan op dit moment het 

geval is. Daarnaast zal een gasbesparing van zeker 50 % 

mogelijk zijn, in combinatie met minder behoefte aan 

geïnstalleerd warmtevermogen; 

- het gebruik voor verlichting zal door gebruik van LED terug 

gebracht worden tot 8 W/m2, dit is een besparing van ruim  

50 % ten opzichte van het huidige systeem (18 W/m2). 

Bovendien wordt verlichting alleen ingeschakeld op het 

moment dat er personeel aanwezig is.  

 

In 2015 zijn voor de realisatie van de vestiging Breda de volgende 

verbetermaatregelen als doelstelling gesteld: 

- volledig ledverlichting en bewegingssensoren. 
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3.2 Aanvullende maatregelen  

 

Door de internationalisering van de bedrijfsactiviteiten wordt de post CO2-uitstoot van vliegreizen in 

absolute zin steeds groter. Doordat per 1 januari 2016 de internationale waarden zijn toegevoegd aan de 

footprint, is deze impact zich anders gaan verhouden tot de totale CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten. 

Hiertoe wordt wel gekeken naar specifieke reductiedoelstellingen voor wat betreft vliegverkeer, maar is het 

opsplitsen van de reductiedoelstelling van vliegverkeer nog niet verder doorgezet. Witteveen+Bos blijft zich 

bewust dat bovenvernoemde ontwikkeling ten aanzien van vliegverkeer plaatsvindt en zal zich ook in 2016 

verder opzoek naar verbeteringen om groener te reizen. In 2016 wordt nader actie ondernomen om een 

aparte CO2-reductiedoelstelling en implementatieplan op te stellen voor vliegverkeer.  

 

Witteveen+Bos investeert in intern onderzoek, met als doel het opzetten van een gestandaardiseerd systeem 

voor CO2-vriendelijk ontwerpen. Omdat de grootste uitstootbesparing voor een ingenieursbureau ligt in het 

CO2-bewust ontwerpen, denkt Witteveen+Bos op deze manier het meest te kunnen bijdragen aan CO2-

reductie. 

 

 

3.3 Trends  

 

De volgende trends zijn in 2015 geïdentificeerd: 

- op kantoor Amsterdam is Plus-werken reeds doorgevoerd. Gepland is om Plus-werken in 2016 ook voor 

kantoor Breda door te voeren. Parallel worden voorbereidingen getroffen om in de komende jaren Plus-

werken op de Leeuwenbrug door te voeren. Op de overige kantoren worden laagdrempelige 

aanpassingen doorgevoerd ter voorbereiding op het Plus-werken; 

- steeds meer medewerkers worden voorzien van een laptop, waarbij werkplekken worden aangepast met 

laptopaansluitingen. Hierdoor worden werkplekken verder voorbereid op het Plus-werken; 

- er wordt steeds intensiever gebruik gemaakt van overleggen op afstand middels het videoconference 

systeem. Ook in 2016 zal het gebruik van dit communicatiemiddel verder worden aangemoedigd.  
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DOELSTELLINGEN EN MAATREGELEN VOOR 2016 EN VERDER 

 

Ook voor het nieuwe jaar heeft Witteveen+Bos zich enkele doelstellingen voorgenomen, om een nog 

verdere reductie van CO2-emissie te realiseren. In onderstaande tabel worden deze maatregelen met hun 

verwachte impact beschreven. 

 

 

Tabel 4.1 Doelstellingen voor 2016 en verder 

Maatregel Doelstelling 

(verbetering)  

Verwachte impact Verant-

woordelijke 

Datum 

maatregel 

doorgevoerd 

verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

samenvoegen 

kantoren 

samenvoegen 

kantoren 

in 2016 zullen de verdere 

voorbereidingen getroffen worden 

om de kantoren Stationsplein en 

Leeuwenbrug samen te voegen. 

In 2017 is het de doelstelling om de 

samenvoeging in 2017 door te 

voeren. Dit vindt plaats door de 

kantoren tijdelijk in Stationsplein 

onder te brengen en Leeuwenbrug 

volledig voor te bereiden.  

In 2018 zal de samenvoeging 

afgerond worden en Leeuwenbrug in 

gebruik genomen worden. 

Stationsplein komt te vervallen. 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2018 15 % 

invoeren 

flexwerken 

pilot Plus-

werken 

in 2016 zullen de verdere 

voorbereidingen getroffen worden 

om Plus-werken door te voeren voor 

kantoren Breda en Leeuwenbrug. In 

2017 worden de voorbereidingen 

getroffen om Plus-werken ook door 

te gaan voeren voor wat betreft de 

vestigingen Rotterdam en Den Haag. 

In 2018 zal Plus-werken op deze 

vestigingen doorgevoerd worden. 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2018 3 % 

gebruik 

videoconference 

stimuleren van 

medewerkers 

voor het gebruik 

van 

videoconference 

in 2016 zal actief gestuurd blijven 

worden op het nader stimuleren van 

overleggen middels videoconference 

(waaronder VidyoMeetings), om zo 

kilometers te kunnen besparen. 

Voornamelijk voor internationale 

projecten kan dit een grote uitkomst 

bieden. Het MVO-team blijft zich 

verder profileren binnen de 

organisatie, waarbij ze de organisatie 

actief proberen te sturen op 

bewustwording op het gebied van 

CO2 reductie. 

MVO-team 2017 3 % 
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Maatregel Doelstelling 

(verbetering)  

Verwachte impact Verant-

woordelijke 

Datum 

maatregel 

doorgevoerd 

verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

uitbreiding 

voorzieningen 

voor 

videoconference 

in 2016 zullen voor wat betreft de 

vestiging Leeuwenbrug verdere 

maatregelen getroffen worden op de 

uitbreiding van videoconference 

voorzieningen. 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2017 3 % 

verlagen CO2-

uitstoot auto’s 

keuze voor 

kleine diesels bij 

huren van auto’s 

op jaarbasis huurt Witteveen+Bos 

auto’s ten behoeve van projecten 

(wanneer alle bedrijfsauto’s zijn 

uitgegeven). Bij het huren blijft de 

maatregel voortgezet ten aanzien 

van de voorkeur voor tenminste 

kleine diesel auto’s.  

hoofd 

Algemene 

Zaken 

doorlopend - 

elektrisch rijden inmiddels zijn er een elektrische auto 

en twee hybride auto’s aangeschaft. 

Daarnaast zijn er elektrische 

laadpalen aangebracht op de 

parkeerplaats aan de Leeuwenbrug. 

Op basis van de resultaten van deze 

pilot zullen er in 2016 nadere 

doelstellingen gesteld worden voor 

de doorvoering van elektrisch rijden. 

In 2017 zullen de doelstellingen voor 

de doorvoering van elektrisch rijden 

doorgevoerd worden. 

In 2019 is als doelstelling gesteld 

volledig over te gaan op elektrisch 

rijden. 

MVO-team, 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2019 5 % 

 sturen op 

rijgedrag van 

medewerkers 

in 2016 zal Witteveen+Bos starten 

met een pilot om voor 15 

medewerkers een travelcard te 

introduceren. Hiermee krijgen de 

medewerkers inzage in het rijgedrag. 

De resultaten zullen in het voorjaar 

geëvalueerd worden, waarna nadere 

doelstellingen gesteld zullen worden 

voor het sturen op rijgedrag van 

medewerkers. 

In 2017 zullen de doelstellingen voor 

de doorvoering van sturen op 

rijgedrag doorgevoerd worden. 

In 2019 is als doelstelling gesteld om 

alle medewerkers te voorzien van een 

travelcard. 

MVO-team, 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2019 

 

 

1 % 

 

 

drempel 

verlagen 

gebruik OV t.o.v. 

auto 

onderzoek naar 

NS-businesscard 

in 2016 is Witteveen+Bos 

voornemens de NS-businesscard 

door te gaan voeren in de organisatie 

voor een aantal medewerkers. 

Daarnaast worden medewerkers 

gestimuleerd middels posters om 

vaker met OV te gaan reizen. 

In 2017 is Witteveen+Bos 

voornemens de NS-businesscard 

gefaseerd door te gaan voeren in de 

organisatie. 

In 2018 is Witteveen+Bos 

hoofd 

Personeel en 

Organisatie 

2018 

 

3 % 
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Maatregel Doelstelling 

(verbetering)  

Verwachte impact Verant-

woordelijke 

Datum 

maatregel 

doorgevoerd 

verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

voornemens de NS-businesscard 

doorgevoerd te hebben. 

treffen van 

aanvullende 

energiezuinige 

voorzieningen 

onderzoek naar 

aanvullende 

energiezuinige 

voorzieningen 

in 2016 zullen de voorgestelde 

energiezuinige maatregelen m.b.t. de 

realisatie van de vestiging 

Leeuwenbrug verder voorbereid 

worden. Hiertoe vallen tenminste: 

- vernieuwing en isolatie van het 

dak; 

- na-isolatie van gevel en begane 

grond vloer en vervanging van 

enkel glas zullen leiden tot een 

comfortabeler gebouw omdat in 

de winter de temperaturen aan 

de binnenkant van de gevel 

prettiger (hoger) zullen zijn dan 

op dit moment het geval is. 

Daarnaast zal een gasbesparing 

van zeker 50 % mogelijk zijn, in 

combinatie met minder behoefte 

aan geïnstalleerd 

warmtevermogen. 

- het gebruik voor verlichting zal 

door gebruik van LED terug 

gebracht worden tot 8 W/m2, dit 

is een besparing van ruim  

50 % ten opzichte van het 

huidige systeem (18 W/m2). 

Bovendien wordt verlichting 

alleen ingeschakeld op het 

moment dat er personeel 

aanwezig is.  

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2018 

 

9 % 

 

 

Op basis van de resultaten van 2015 (zie hiertoe tabel 4.2) geldt dat Witteveen+Bos in 2015 een CO2-uitstoot 

heeft van 4.345 ton CO2 en een personeelsbestand van 985 fte’s. Per fte bedraagt de CO2-uitstoot over 2015 

dan ook 4,41 ton CO2 per fte. Ten opzichte van het basisjaar 2007 is dit een reductie van 23 %.  

 

In de volgende afbeelding is grafisch weergegeven wat de te verwachten reductie is met de doorvoering van 

bovenvermelde maatregelen. 

 

 

Afbeelding 4.1 Verwachte reductie emissies (ton CO2) 

 

 

-

500 
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De lange termijn doelstelling voor CO2-uitstoot reductie is vastgesteld op 30 % in 2020. Dit is ten opzichte 

van het basisjaar 2007.  

 

Op basis van de uit te voeren maatregelen (vermeld in tabel 4.1) en de daarbij ingeschatte reducties uitgezet 

in tijd (conform afbeelding 4.1) wordt verwacht dat deze reductiedoelstelling gehaald wordt. 

 

In het volgende tabel is een overzicht gegeven wat de reductiedoelstellingen voor de komende jaren betreft. 

Deze reducties zijn bepaald ten opzichte van het basisjaar 2007. 

 

 

Tabel 4.3 Emissie reductie schema 
 

Jaar Reductiedoelstelling Gerealiseerde reductie 

2020 30 % n.v.t. 

2019 29 % n.v.t. 

2018 28 % n.v.t. 

2017 25 % n.v.t. 

2016 25 % n.v.t. 

2015 25 % 23 % 

2014 25 % 18 % 
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BIJLAGE: ORGANISATIESCHEMA PER 2015 

 

 



Directie 

ir. C.M. Sluis (Karin)

ir. H.E. Nieboer (Henk)

PMC Stedelijke 

ontwikkeling

ing. G.J. Kregting (Gerrit)

Resilient infrastructures 

UK PMC

ir. H.P. Laboyrie a.i. (Polite)

PMC Omgevingsrecht en 

vergunningen

ing. R.W.M. Jansen (René)

sector 

Gebouwde omgeving

drs. D.J.F. Bel 

(Diederik)

sector

Delta’s, kusten 

en rivieren

ir. H.J.M.A. Mols 

(Harry)

PMC Planstudies en 

procesmanagement

ing. A.J.P. Helder (Hans)

PMC Gebiedsontwikkeling

ing. M.T. Marshall (Matthew)

PMC Gebouwen

prof.dr.ir. T.A.M. Salet (Theo)

Nederland

PMC Hoogwaterbescherming 

en landinrichting

ir. H.J.M.A. Mols (Harry)

PMC Kusten, rivieren en 

landaanwinning

ir. S.C. van der Biezen (Stefan)

PMC Havens en 

scheepvaartwegen

ir. G. Hamoen (Gert)

PMC Waterbouw en 

geotechniek

ir. R.A. de Heij (Robert)

sector

Energie, water 

en milieu

ir. E.A.H. Teunissen 

(Egbert)

PMC Afvalwater

ir. J.F. Kramer (Freek)

PMC Assetmanagement

ir. E.A.H. Teunissen (Egbert)

PMC Informatietechnologie

ing. H.W. Jansen (Erik)

PMC Industrie en energie

ir. E. Buter (Eveline)

PMC Drinkwater

ir. F. de Bruijn (Fred)

PMC Bodemgebruik, 

ondergrond en reststoffen

ir. W. Hendriks (Willem)

PMC Watermanagement

ir. H.J. Mondeel (Herman)

PMC Internationale 

technische assistentie

ir. R.M. van den Boomen (Rob)

PMC Ecologie

drs. M. Klinge (Marcel)

sector

Infrastructuur en 

mobiliteit

ir. R. de Boer 

(René) PMC Infra constructies

ir. R.P. Herrema (Rinze)

PMC Kunstwerken railinfra

ir.drs. J.L.C.M. van Daelen 

(Hans)

PMC Geïntegreerde 

contracten

ir. J.T. Bresters (Jan Tiddo)

PMC Railinfrastructuur

ir. R.P.N. Pater (Richard)

PMC Verkeer en wegen

ir. O.G. Schepers (Otto)

PMC Ondergrondse 

infrastructuur

ir. F.J. Kaalberg (Frank)

Algemene zaken

M. Engelberts (Martijn)

Financiën en administratie

J. Hinnen MBA (Jeffrey)

Juridische zaken

mr. J.J.M. van Gessel 

(Jeroen)

Kwaliteitszaken

ing. E.P.M. van Amelsvoort 

(Erik)

Personeel en organisatie

drs. W.P. Boomgaard

(Wim Peter)

afdelingen

Breda

ir. E.M.M. Castelijn (Erwin)

Deventer

hoofdkantoor

Den Haag

ir. J.L. Dierx (Hannie)

Heerenveen

drs. M.J. Schilt (Maurits) 

Rotterdam

ir. M.L. Aalberts (Marinus) 

Amsterdam

drs.ing. J.N. de Koning 

(Jaap)

kantoren

Witteveen+Bos

Van Twickelostraat 2

Postbus 233

7400 AE  Deventer

0570 69 79 11

info@witteveenbos.com

www.witteveenbos.nl

Europe en 

Amerika

ir. H.P. Laboyrie (Polite)

CIS-landen

ing. J.A. Lijftogt (Johan)

Zuid Oost-Azië 

en Australië

ir. A.J.G. Kops (Arno)

PMC Water en 

infrastructuur Rusland

ir. A.G. Joling (Arnoud)

PMC Water en 

infrastructuur Letland

ing. J.M.W. Akkerman (Martijn)

PMC Water en 

infrastructuur Indonesië

drs. V.J. Coenen (Victor)

PMC Water en milieu 

Kazachstan

ir. K. de Brabander (Krijn)

PMC Water en milieu 

Vietnam

ir. A.J.G. Kops (Arno)

PMC Infrastructuur en 

milieu België

ir. S. De Roos MBA (Stefan)

België, Antwerpen 

ir. S. De Roos MBA (Stefan)

Letland, Riga 

ing. J.M.W. Akkerman 

(Martijn)

Rusland, St. Petersburg 

ir. A.G. Joling (Arnoud)

Verenigd Koninkrijk, Londen 

R. Lewis BA(Hons) DipTP 

(Richard)

Indonesië, Jakarta 

drs. V.J. Coenen (Victor)

Vietnam, 

Ho Chi Minh City 

ir. A.J.G. Kops (Arno)

Kazachstan, Aktau, Almaty, 

Atyrau

S. Malin (Stewart)

ir. K. de Brabander (Krijn)

ir. M. Salom (Marcos)

PMC Water en 

infrastructuur Singapore

ir. A.J.G. Kops (Arno)

Singapore

ir. A.J.G. Kops (Arno)

Dubai

ir. W.B.G. Bijman (Wouter)

Afrika en 

Midden-Oosten

ir. F. de Bruijn (Fred)

Organigram

december 2015

PMC Water en stedelijke 

ontwikkeling Dubai

ir. W.B.G. Bijman (Wouter)
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BIJLAGE: MILIEUASPECTENREGISTER 

 

 

 

  



 

 

Milieuaspect Milieu- 

thema 

Milieueffect Activiteit Wet- 

en 

regel 

geving 

Omgeving/ 

klachten 

Effect 

zonder 

maatr. 

Effect na 

maatr. 

Belangrijk 

aspect 

Verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

Maatregel  Mate van 

beheersing 

Verant-

woordelijke 

Datum 

afgerond 

energie 

gerelateerd 

aan kantoren 

energie uitputten 

natuurlijke 

hulpbronnen, 

broeikaseffect 

verbruik gas, 

elektra, 

stads-

verwarming 

nee nee beperkt licht ja 15 % in 2016 zullen de 

verdere 

voorbereidingen 

getroffen worden om de 

kantoren Stationsplein 

en Leeuwenbrug samen 

te voegen 

goed, de 

voor-

bereidinge

n zijn reeds 

gestart 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2016 

in 2017 is het de 

doelstelling om de 

samenvoeging in 2017 

door te voeren. Dit vindt 

plaats door de kantoren 

tijdelijk in Stationsplein 

onder te brengen en 

Leeuwenbrug volledig 

voor te bereiden 

nog door 

te voeren 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2017 

in 2018 zal de 

samenvoeging afgerond 

worden en 

Leeuwenbrug in gebruik 

genomen worden. 

Stationsplein komt te 

vervallen 

nog door 

te voeren 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2018 

beperkt licht ja 9 % 

 

in 2016 zullen de 

voorgestelde 

energiezuinige 

maatregelen m.b.t. de 

realisatie van de 

vestiging Leeuwenbrug 

verder voorbereid 

worden. Hiertoe vallen 

tenminste: 

- vernieuwing en 

isolatie van het dak; 

- na-isolatie van 

gevel en begane 

grond vloer en 

goed, 

onderzoek

en lopen 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2018 



 

 

Milieuaspect Milieu- 

thema 

Milieueffect Activiteit Wet- 

en 

regel 

geving 

Omgeving/ 

klachten 

Effect 

zonder 

maatr. 

Effect na 

maatr. 

Belangrijk 

aspect 

Verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

Maatregel  Mate van 

beheersing 

Verant-

woordelijke 

Datum 

afgerond 

vervanging van 

enkel glas zullen 

leiden tot een 

comfortabeler 

gebouw omdat in 

de winter de 

temperaturen aan 

de binnenkant van 

de gevel prettiger 

(hoger) zullen zijn 

dan op dit moment 

het geval is. 

Daarnaast zal een 

gasbesparing van 

zeker 50 % 

mogelijk zijn, in 

combinatie met 

minder behoefte 

aan geïnstalleerd 

warmtevermogen; 

- het gebruik voor 

verlichting zal door 

gebruik van LED 

terug gebracht 

worden tot 8 W/m2, 

dit is een besparing 

van ruim 50 % ten 

opzichte van het 

huidige systeem (18 

W/m2). Bovendien 

wordt verlichting 

alleen ingeschakeld 

op het moment dat 

er personeel 

aanwezig is 



 

 

Milieuaspect Milieu- 

thema 

Milieueffect Activiteit Wet- 

en 

regel 

geving 

Omgeving/ 

klachten 

Effect 

zonder 

maatr. 

Effect na 

maatr. 

Belangrijk 

aspect 

Verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

Maatregel  Mate van 

beheersing 

Verant-

woordelijke 

Datum 

afgerond 

beperkt licht ja 3 % in 2016 zullen de 

verdere 

voorbereidingen 

getroffen worden om 

Plus-werken door te 

voeren voor kantoren 

Breda en Leeuwenbrug 

goed hoofd 

Algemene 

Zaken 

2016 

in 2017 worden de 

voorbereidingen 

getroffen om Plus-

werken ook door te 

gaan voeren voor wat 

betreft de vestigingen 

Rotterdam en Den Haag 

nog door 

te voeren 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2017 

in 2018 zal Plus-werken 

op de vestigingen 

Rotterdam en Den Haag 

doorgevoerd zijn 

nog door 

te voeren 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2018 

mobiliteit lucht uitputting 

natuurlijke 

hulpbronnen, 

broeikaseffect, 

luchtverontreini

ging 

gebruik  

autoverkeer 

nee nee ernstig beperkt ja 3 % in 2016 zullen de 

verdere 

voorbereidingen 

getroffen worden om 

Plus-werken door te 

voeren voor kantoren 

Breda en Leeuwenbrug 

goed hoofd 

Algemene 

Zaken 

2016 

in 2017 worden de 

voorbereidingen 

getroffen om Plus-

werken ook door te 

gaan voeren voor wat 

betreft de vestigingen 

Rotterdam en Den Haag 

nog door 

te voeren 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2017 

in 2018 zal Plus-werken 

op deze vestigingen 

doorgevoerd worden 

nog door 

te voeren 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2018 



 

 

Milieuaspect Milieu- 

thema 

Milieueffect Activiteit Wet- 

en 

regel 

geving 

Omgeving/ 

klachten 

Effect 

zonder 

maatr. 

Effect na 

maatr. 

Belangrijk 

aspect 

Verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

Maatregel  Mate van 

beheersing 

Verant-

woordelijke 

Datum 

afgerond 

nee nee ernstig beperkt ja - verlagen CO2-uitstoot 

auto’s blijft een 

constante maatregel 

goed, 

keuze voor 

kleine 

dieselauto’

s bij huur 

auto’s vindt 

plaats. 

Daarnaast 

is er een 

pilot 

elektrisch 

rijden van 

start 

gegaan. 

Hiertoe zijn 

een 

elektrische 

auto, twee 

hybride 

auto’s en 

laadpalen 

aangeschaf

t 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

doorlope

nd 

gebruik  

autoverkeer 

 

nee nee ernstig beperkt ja 5 % in 2017 zullen de 

doelstellingen voor de 

doorvoering van 

elektrisch rijden 

doorgevoerd worden 

inmiddels 

zijn er een 

elektrische 

auto en 

twee 

hybride 

auto’s 

aangeschaf

t. 

Daarnaast 

zijn er 

elektrische 

laadpalen 

aangebrach

MVO-team, 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2017 

 

 

 

 



 

 

Milieuaspect Milieu- 

thema 

Milieueffect Activiteit Wet- 

en 

regel 

geving 

Omgeving/ 

klachten 

Effect 

zonder 

maatr. 

Effect na 

maatr. 

Belangrijk 

aspect 

Verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

Maatregel  Mate van 

beheersing 

Verant-

woordelijke 

Datum 

afgerond 

t op de 

parkeerpla

ats aan de 

Leeuwenbr

ug. Op 

basis van 

de 

resultaten 

van deze 

pilot zullen 

er in 2016 

nadere 

doelstelling

en gesteld 

worden 

voor de 

doorvoerin

g van 

elektrisch 

rijden 

In 2019 is als 

doelstelling gesteld 

volledig over te gaan op 

elektrisch rijden 

nog door 

te voeren 

MVO-team, 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2019 



 

 

Milieuaspect Milieu- 

thema 

Milieueffect Activiteit Wet- 

en 

regel 

geving 

Omgeving/ 

klachten 

Effect 

zonder 

maatr. 

Effect na 

maatr. 

Belangrijk 

aspect 

Verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

Maatregel  Mate van 

beheersing 

Verant-

woordelijke 

Datum 

afgerond 

gebruik  

autoverkeer 

nee nee beperkt beperkt ja 1 % in 2016 zal 

Witteveen+Bos starten 

met een pilot om voor 

15 medewerkers een 

travelcard te 

introduceren. Hiermee 

krijgen de medewerkers 

inzage in het rijgedrag. 

De resultaten zullen in 

het voorjaar 

geëvalueerd worden, 

waarna nadere 

doelstellingen gesteld 

zullen worden voor het 

sturen op rijgedrag van 

medewerkers 

nog door 

te voeren 

MVO-team, 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2016 

in 2017 zullen de 

doelstellingen voor de 

doorvoering van sturen 

op rijgedrag 

doorgevoerd worden 

nog door 

te voeren 

MVO-team, 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2017 

in 2019 is als 

doelstelling gesteld om 

alle medewerkers te 

voorzien van een 

travelcard. 

nog door 

te voeren 

MVO-team, 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2019 

vliegreizen nee nee zeer 

ernstig 

beperkt ja 3 % in 2016 zal actief 

gestuurd blijven worden 

op het nader stimuleren 

van overleggen middels 

videoconference 

(waaronder 

VidyoMeetings), om zo 

kilometers te kunnen 

besparen. Voornamelijk 

voor internationale 

projecten kan dit een 

goed, 

uitbreiding 

voorzienin

gen + 

aanmoedig

en gebruik 

vinden 

plaats 

MVO-team 2017 



 

 

Milieuaspect Milieu- 

thema 

Milieueffect Activiteit Wet- 

en 

regel 

geving 

Omgeving/ 

klachten 

Effect 

zonder 

maatr. 

Effect na 

maatr. 

Belangrijk 

aspect 

Verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

Maatregel  Mate van 

beheersing 

Verant-

woordelijke 

Datum 

afgerond 

grote uitkomst bieden. 

Het MVO-team blijft 

zich verder profileren  

binnen de organisatie, 

waarbij ze de 

organisatie actief 

proberen te sturen op 

bewustwording op het 

gebied van CO2 reductie 

in 2016 zullen voor wat 

betreft de vestiging 

Leeuwenbrug verdere 

maatregelen getroffen 

worden op de 

uitbreiding van 

videoconference 

voorzieningen 

nog door 

te voeren 

hoofd 

Algemene 

Zaken 

2017 

zeer 

ernstig 

beperkt ja - compensatiemaatregel: 

investeren in 

onderzoeken CO2-

vriendelijk ontwerpen 

goed, er 

vinden 

intern 

onderzoek

en plaats 

MVO-team 2017 

gebruik 

openbaar 

vervoer 

nee nee beperkt licht ja 3 % in 2016 is 

Witteveen+Bos 

voornemens de NS-

businesscard door te 

gaan voeren in de 

organisatie voor een 

aantal medewerkers. 

Daarnaast worden 

medewerkers 

gestimuleerd middels 

posters om vaker met 

OV te gaan reizen 

goed; 

medewerke

rs worden 

gestimulee

rd middels 

posters; in 

2016 

worden 

eerste NS-

businesscar

ds ingezet 

hoofd 

Personeel en 

Organisatie 

2016 



 

 

Milieuaspect Milieu- 

thema 

Milieueffect Activiteit Wet- 

en 

regel 

geving 

Omgeving/ 

klachten 

Effect 

zonder 

maatr. 

Effect na 

maatr. 

Belangrijk 

aspect 

Verwachte 

CO2 

reductie 

(%) 

Maatregel  Mate van 

beheersing 

Verant-

woordelijke 

Datum 

afgerond 

 in 2017 is 

Witteveen+Bos 

voornemens de NS-

businesscard gefaseerd 

door te gaan voeren in 

de organisatie 

nog door 

te voeren 

hoofd 

Personeel en 

Organisatie 

2017 

in 2018 is 

Witteveen+Bos 

voornemens de NS-

businesscard 

doorgevoerd te hebben 

in de organisatie 

nog door 

te voeren 

hoofd 

Personeel en 

Organisatie 

2018 

uitputten 

natuurlijke 

hulpbronnen, 

verspilling 

scheiden 

afval 

nee nee licht nihil nee - scheiden afval goed hoofd 

Algemene 

Zaken 

doorlope

nd 

uitputten 

natuurlijke 

hulpbronnen, 

verspilling 

papier-

verbruik 

nee nee beperkt licht ja - digitaliseren 

administratie 

goed, 

goedkeurin

g 

weekstaten 

zijn in 2015 

gedigitalise

erd 

hoofd 

Financien en 

Administratie 

2015 

water uitputten 

natuurlijke 

hulpbronnen, 

verspilling, 

aantasting 

water 

keuze in 

schoonmaak 

middelen 

nee nee licht nihil nee - gebruik biologisch 

afbreekbare 

schoonmaakmiddelen 

goed hoofd 

Algemene 

Zaken 

doorlope

nd 

 


