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1. INLEIDING 

 

Dit rapport bevat de gegevens van de CO2-voetafdruk van Witteveen+Bos Raadgevende 

ingenieurs B.V. over het eerste halfjaar van 2015, te weten de periode van 1 januari 2015 

tot en met 30 juni 2015. Het beschrijft de organisatorische en operationele begrenzingen 

voor de berekeningen, gebruikte emissiefactoren, emissies per onderdeel in tonnen CO2 en 

in percentage van de totale uitstoot. 

 

1.1. Leeswijzer 

 

Na deze inleiding gaat het rapport achtereenvolgens in op de theoretische aspecten van 

het opstellen van een CO2-voetafdruk (hoofdstuk 2), de opzet van de CO2-voetafdruk en 

organisatorische begrenzingen (hoofdstuk 3), de gebruikte methode en bijbehorende resul-

taten (hoofdstukken 4 en 5). 
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2. BROEIKASGAS BOEKHOUDING 
 
Een CO2-voetafdruk (ook wel broeikasgas rapportage of CO2-voetafdruk) is een kwantifice-
ring van de bijdrage van een organisatie aan klimaatverandering, uitgedrukt in CO2 equiva-
lenten. Het is een boekhouding die binnen bepaalde grenzen (van tijd en organisatie) no-
teert hoeveel broeikasgassen er zijn uitgestoten en hoeveel er zijn vastgelegd. Deze be-
grenzingen dienen overeen te komen met de invloedssfeer van de betreffende organisatie, 
zowel direct als indirect. 
 
In dit hoofdstuk worden enkele basisbegrippen rond de CO2-voetafdruk behandeld, zoals 
de scopes van de CO2-voetafdruk en het broeikaspotentieel van de verschillende emissies. 
Eerst komen de belangrijkste normen en standaarden aan bod. 
 

2.1. Normen en standaarden 
 
Er zijn verschillende nationale en internationale standaarden voor het vaststellen en rap-
porteren van de uitstoot van broeikasgassen. Ze verschillen in opzet en methode, maar zijn 
wat betreft doelstelling en redenering sterk vergelijkbaar. Enkele van deze standaarden 
worden hieronder kort behandeld. 
 
Greenhouse Gas Protocol 
Het Greenhouse Gas Protocol is het meest gebruikte protocol voor rapportage van broei-
kasgasemissies door organisaties en bedrijven. Het Greenhouse Gas Protocol is ontwik-
keld in een samenwerking van bedrijven, NGO’s (non-governmental organisations) en 
overheden, samengebracht door het World Resources Institute (in samenwerking met de 
World Business Councel for Sustainable Development). Het Greenhouse Gas Protocol 
wordt gezien als internationale standaard. 
 
ISO 14064: Greenhouse gases 
De International Organisation for Standardisation (ISO) heeft normen ontwikkeld voor de 
verschillende activiteiten rond het rapporteren terugdringen van broeikasgassen. Deze zijn 
gebundeld in de serie ISO 14064, welke drie delen kent (overgenomen door het Neder-
landse Normalisatie instituut (NEN), te weten: 
1. Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and re-

porting of greenhouse gas emissions and removals; 
2. Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and 

reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements; 
3. Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas 

assertions. 
 
Volgens deze standaard zijn de belangrijkste principes van broeikasgas rapportages: 
- relevantie: de gerapporteerde emissies zijn van belang voor de doelstelling van de rap-

portage; 
- compleetheid: de rapportage geeft alle emissies en vastlegging weer; 
- consistentie: er wordt een vastgestelde methodiek gevolgd (onder andere ten behoeve 

van vergelijkingen in de tijd); 
- accuraatheid: de gerapporteerde gegevens zijn voldoende nauwkeurig voor de vastge-

stelde doelstelling; 
- transparantie: de eindgebruikers krijgen voldoende inzicht voor het beoogde gebruik 

van de rapportage. 
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2.2. Scope 

 

Om de broeikasgasrapportage meer inzichtelijk te maken wordt er onderscheid gemaakt 

tussen de zogenaamde scopes van uitstoot. De scopes bakenen verschillende groepen 

emissie veroorzakende activiteiten af, om onderscheid te maken tussen emissies waarvoor 

een organisatie of bedrijf direct of indirect verantwoordelijkheid voor is. Zo kunnen de emis-

sies per organisatie beter vergeleken worden. Overigens kan de indeling van scopes ver-

schillen per methode of standaard. Er worden over het algemeen drie verschillende scopes 

onderscheiden, zie afbeelding 2.1. 

 

Scope 1: directe emissies 

Dit zijn de emissies afkomstig uit verbrandingsprocessen die plaatsvinden binnen de eigen 

organisatie. Er is dus sprake van het inkopen van brandstof en het binnen de organisatie 

verbruiken hiervan. Bijvoorbeeld: het verbranden van aardgas in de eigen verwarmingske-

tel. Scope 1 behelst de emissies ‘uit eigen schoorsteen’. 

 

Scope 2: indirecte emissies (uit energieverbruik) 

Dit zijn emissies als gevolg van energieverbruik binnen de eigen organisatie, waarbij het 

verbrandingsproces van de (fossiele) brandstoffen buiten de grenzen van de eigen organi-

satie plaatsheeft, bijvoorbeeld in de diverse kolencentrales in het land. De emissies worden 

wel veroorzaakt door het eigen energieverbruik (bijvoorbeeld elektriciteit), maar vinden 

plaats ‘door andermans schoorsteen’. Soms wordt bijvoorbeeld vliegverkeer voor (N.B. niet 

door) een organisatie (bijvoorbeeld zakenreizen) ook tot scope 2 gerekend. Dit is ook het 

geval binnen Witteveen+Bos, omdat de CO2-Prestatieladder zakelijk vliegverkeer tot scope 

2 toerekent. 

 

Scope 3: overige indirecte emissies 

Dit zijn emissies die voortkomen uit activiteiten waarover de organisatie geen eigendoms- 

of ander invloed heeft, maar die wel in verband gebracht kunnen worden met de activiteiten 

van de organisatie. Voorbeelden zijn emissies veroorzaakt bij de productie van grondstof-

fen, forensenverkeer van werknemers, etc. Scope 3 wordt gebruikt voor de rapportage van 

alle emissies die niet in scope 1 en 2 worden benoemd. 
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Afbeelding 2.1. Scopes van een CO2-voetafdruk 

 

 
 

 

2.3. Emissiefactoren (of conversiefactoren) 

 

Om te komen tot een kwantitatieve inschatting van de uitgestoten broeikasgassen worden 

alle bronnen (activiteiten) die CO2 toevoegen aan de atmosfeer (bijvoorbeeld het verbran-

den van fossiele brandstoffen) samen beoordeeld. Daartoe wordt de grootte van de activi-

teit (bijvoorbeeld: hoeveelheid gereden kilometers) vermenigvuldigd met de bijbehorende 

emissiefactor (bijvoorbeeld: gram CO2 per gereden kilometer). De emissiefactoren, ook wel 

conversiefactoren genoemd, geven dus de hoeveelheid CO2 per activiteiteenheid. Het is 

van groot belang om in de rapportage van de CO2-voetafdruk duidelijk aan te geven welke 

set van emissiefactoren worden gebruikt, omdat verschillende rapportages verschillende 

emissiefactoren kunnen gebruiken. Door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen kun-

nen emissiefactoren ook veranderen in de tijd: auto’s van tegenwoordig rijden eventueel 

zuiniger dan oldtimers. 

 

2.4. Broeikaspotentieel 

 

Een CO2-voetafdruk wordt opgesteld om de invloed van de eigen organisatie op klimaat-

verandering in te kunnen schatten. Er zijn echter meer broeikasgassen
1
 dan enkel CO2. 

Voorbeelden zijn methaan (CH4), lachgas (N2O) en zwavelhexafluoride (SF6), die vrij kun-

nen komen bij bijvoorbeeld productieprocessen. Om een goed beeld te krijgen van de ei-

gen invloed op het klimaat moet er dus rekening worden gehouden met eventuele andere 

gassen. Om toch tot één inschatting te komen (de zogenaamde CO2-voetafdruk), worden 

de overige gassen uitgedrukt in CO2 equivalenten. Eén ton CO2 equivalenten komt overeen 

met het broeikaseffect van één ton CO2. Het broeikaspotentieel van bijvoorbeeld methaan 

is  

                                                                                       

 
1
 Broeikasgassen: gassen die via hun invloed op de stralingsbalans van de atmosfeer effect hebben op de warmte-

huishouding van de aarde. Broeikasgassen versterken het mondiale broeikaseffect.  
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24 keer zo hoog als dat van CO2. Eén ton CH4 emissie komt dan overeen met 24 ton CO2 

equivalenten. 

 

2.5. Basisjaar 

 

Om ontwikkeling van de CO2-voetafdruk van een organisatie of bedrijf in de tijd te kunnen 

volgen, en om een ambitie voor de reductie vast te kunnen stellen, is het nodig om een 

basisjaar aan te wijzen. De CO2-voetafdrukken van volgende jaren kunnen worden verge-

leken ten opzichte van het basisjaar. Voorwaarde voor het vaststellen van een basisjaar, is 

dat het betreffende jaar als representatief kan worden gezien voor de gemiddelde bedrijfs-

voering en prestaties van het bedrijf. Witteveen+Bos heeft 2007 aangewezen als basisjaar. 

 

2.6. Rapportageperiode 

 

Tot het jaar 2013 heeft Witteveen+Bos periodieke rapportages uitgevoerd waarin ieder jaar 

de CO2-voetafdruk van eigen organisatie is vastgesteld. In 2013 is de mate van rapporte-

ren geïntensiveerd naar een rapportageperiode per half jaar.  

 

Deze periodieke rapportage beschrijft de CO2-emissies in de periode 1 januari 2015 tot en 

met 30 juni 2015. 

 

2.7. Verificatie 

 

De laatste verificatie door een verificatie instelling van de emissie-inventaris van Witte-

veen+Bos vond plaats in 2009. Daarnaast vindt jaarlijkse toetsing plaats door de certifice-

rende instantie voor de CO2-Prestatieladder. 
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3. CO2-VOETAFDRUK:OPZET 

 

Ter voorbereiding op de berekeningen van de CO2-voetafdruk van Witteveen+Bos is door 

de afdeling Algemene Zaken de benodigde informatie verzameld. Dit hoofdstuk presenteert 

de gevolgde methode en geeft de onderbouwing van de CO2-voetafdruk van Witte-

veen+Bos voor het eerste half jaar van 2015. De inhoud van het hoofdstuk volgt zoveel als 

mogelijk de richtlijn ISO 14064-1. De CO2-voetafdruk zoals hier gepresenteerd is echter 

niet geverifieerd door een onafhankelijke partij. 

 

Vanuit de beoogde doelstelling is ervoor gekozen de CO2-voetafdruk op te stellen rekening 

houdend met de eisen van de CO2-Prestatieladder. Het betreft een berekening middels het 

vermenigvuldigen van activiteitendata met bijpassende emissiefactoren en een indeling in 

scope 1, 2 en 3 emissies volgens de eisen van de CO2-Prestatieladder.
1
 

 

Zoals eerder vermeld in paragraaf 2.6, heeft Witteveen+Bos in 2013 de mate van rapporte-

ren geïntensiveerd naar een halfjaarlijkse periode. De mate van monitoren is geïntensi-

veerd met als doel actiever te monitoren en te sturen op mogelijke CO2-

reductiemaatregelen binnen de organisatie.  

 

Witteveen+Bos hanteert een aanpak om de resultaten over ieder eerste helft van het jaar 

te extrapoleren naar jaarlijkse resultaten. Deze halfjaarlijkse prognose heeft als doel een 

verwachting uit te spreken in welke mate de juiste voortgang geboekt wordt ten aanzien 

van de reductiedoelstellingen voor het jaar 2015 en om zodoende na te gaan of er aanvul-

lende maatregelen genomen moeten worden. Na afloop van het jaar 2015 worden deze 

prognose en de uiteindelijke resultaten met elkaar vergeleken en geëvalueerd. 

 

De resultaten (van de jaarlijkse prognose) over 2015 en de resultaten van voorgaande ja-

ren worden gedeeld door het aantal fte’s, waarna deze resultaten met elkaar vergeleken 

worden. Op basis van deze resultaten is een analyse uitgevoerd. 

 

3.1. Organisatorische begrenzingen 

 

De CO2-voetafdruk van Witteveen+Bos heeft betrekking op alle kantoren en alle personeel 

van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. in Nederland, inclusief alle overige deel-

nemingen in Nederland, maar uitgezonderd uitstoot gerelateerd aan gebouweigen werk-

plekken 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.  

 

Over het eerste half jaar 2015 is een CO2-voetafdruk gemaakt op basis van de elektriciteit- 

en gasverbruikgegevens van de verschillende nutsbedrijven per kantoor, te weten de kan-

toren aan de Leeuwenbrug, Van Twickelostraat en Stationsplein in Deventer, de vijf kanto-

ren van Witteveen+Bos in Nederland (Heerenveen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en 

Breda) en het kantoor van Railinfra Solutions in Utrecht. Voor het kantoor van Railinfra So-

lutions in Utrecht zijn de verbruikgegevens van elektriciteit en stadsverwarming meegeno-

men op basis van gegevens van het nutsbedrijf. Stadsverwarminggegevens van Railinfra 

Solutions zijn in de CO2-voetafdruk meegenomen. Van de uitstoot gerelateerd aan dit ver-

bruik van warmte en elektriciteit van het kantoor van Railinfra Solutions is 50 % toegere-

kend aan Witteveen+Bos en 50 % aan Royal Haskoning DHV, mededeelnemer in Railinfra 

Solutions.  

                                                                                       

 
1
 Handboek CO2-Prestatieladder 2.2, versie 4 april 2014. 
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Voor de CO2-voetafdruk zijn de verbruiksgegevens verzameld over het eerste half jaar van 

2015. Naast gegevens over verbruik van gas en elektriciteit van de genoemde kantoren zijn 

ook gegevens verzameld over vervoer, uitgesplitst naar woon- werk en zakelijke kilometers 

per auto per brandstof-soort (benzine, diesel en gas) en openbaar vervoer en vliegreizen. 

Hierbij zijn alle vervoerskilometers in, vanuit en naar Nederland meegenomen. Het papier-

verbruik van de drie Deventer kantoren van Witteveen+Bos en de vijf kantoren van Witte-

veen+Bos in Nederland (Heerenveen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Breda) en van 

Railinfra Solutions is tevens meegenomen in de CO2-voetafdruk over het eerste half jaar 

van 2015. Voor het berekenen van uitstootcijfers voor vliegreizen is een indeling in de ca-

tegorieën korte, middenlange en lange afstand en de bijbehorende emissiefactoren ge-

maakt op basis van de enkele reis afstanden en is rekening gehouden met het werkelijk ge-

reisde traject, inclusief tussenstops.  

 

Voor de deelneming van Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. in Adviesbureau 

Noord/Zuidlijn V.O.F. en Ingenieursbureau Zuidasdok V.O.F. geldt dat de gebouw- en 

werkplek gerelateerde uitstoot van activiteiten op de kantoren van Witteveen+Bos en alle 

vervoerskilometers (auto, openbaar vervoer en vliegtransport) gerelateerd aan de Witte-

veen+Bos activiteiten van deze deelnemingen onderdeel zijn van de CO2-voetafdruk over 

het over het eerste half jaar van 2015. Voor de deelneming van Witteveen+Bos Raadge-

vende ingenieurs B.V. aan Tunnel Engineering Consultants V.O.F. (TEC) is uitgegaan van 

het principe dat alle vervoerskilometers (auto, openbaar vervoer en vliegtransport) gerela-

teerd aan de Witteveen+Bos activiteiten van deze deelneming onderdeel zijn van de CO2-

voetafdruk over het eerste half jaar van 2015. Voor het kantoor van TEC is door Witte-

veen+Bos afgesproken met de eigenaar Royal Haskoning dat deze rapporteert over de uit-

stoot gerelateerd aan de gebouweigen werkplekken.  

 

Voor alle overige deelnemingen van Witteveen+Bos geldt dat alle vervoerskilometers in, 

vanuit en naar Nederland (auto, openbaar vervoer en vliegtransport) gerelateerd aan de 

activiteiten van deze deelnemingen onderdeel zijn van de CO2-voetafdruk. Werkplekge-

bonden uitstoot van medewerkers die gedetacheerd zijn bij provincies, gemeenten, pro-

jectbureaus en overige organisaties valt buiten de organisatorische begrenzingen van deze 

CO2-voetafdruk. 
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4. GEBRUIKTE METHODE 

 

4.1. Operationele begrenzingen - meegerekende emissies 

 

In de CO2-voetafdruk over het eerste half jaar van 2015 zijn scope 1, 2 en 3 emissies mee-

genomen. De scope 1 emissies van Witteveen+Bos zijn gepresenteerd in onze CO2-

voetafdruk in de uitstootcijfers voor verwarming en deels in de cijfers voor zakelijk autover-

keer (zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s). Voor de CO2-Prestatieladder behoren de ca-

tegorieën zakelijk vliegverkeer en gebruik van privéauto’s voor zakelijk verkeer tot scope 2. 

De scope 2 emissies van Witteveen+Bos zijn gepresenteerd in onze CO2-voetafdruk in de 

uitstootcijfers voor elektriciteit, stadsverwarming, zakelijk vliegverkeer en deels in de cijfers 

voor zakelijk autoverkeer (zakelijk autoverkeer met privéauto’s). Als ingenieursbureau ver-

dienen wij geld met het leveren van services; wij zijn adviseurs en bieden bij uitstek denk-

werk (kennis en kunde). Onze 'value chain' is bij uitstek materiaal-arm. Of, met andere 

woorden, Witteveen+Bos heeft nauwelijks te maken met materiaalstromen binnen de be-

drijfsvoering. Afvalverwerking is van marginale invloed op de bedrijfsmatige uitstoot van 

CO2 en verbruik van elektriciteit bij de klant beperkt zich over het algemeen tot het inplug-

gen van een meegebrachte laptop bij detachering. Daarnaast is Witteveen+Bos actief be-

zig met het verminderen van de CO2-voetafdruk van onze ontwerpen in aanleg- en ge-

bruiksfase. Hiervan is geen kwantitatief overzicht beschikbaar. De upstream scope 3 emis-

sies van Witteveen+Bos zijn gepresenteerd in onze CO2-voetafdruk in de uitstootcijfers 

voor papier en openbaar vervoer en deels in de cijfers voor woon- werk verkeer (woon- 

werk verkeer met privéauto’s). Zie tabel 4.1 voor een overzicht van emissies meegenomen 

in de CO2-voetafdruk over het eerste half jaar van 2015 per scope. 

 

4.2. Wijziging organisatie 

In de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 zijn geen wijzigingen in de organisatie 

doorgevoerd welke mogelijk van invloed kan zijn op de CO2-voetafdruk van Witte-

veen+Bos. 

 

4.3. Activiteitendata 

 

De emissiegegevens zoals opgenomen in de CO2-voetafdruk van Witteveen+Bos over het 

eerste half jaar van 2015 zijn gebaseerd op meterstanden en rekeningen, projectadmini-

stratie en personeelsadministratie van Witteveen+Bos over het eerste half jaar van 2015.  

Het betreft:  

- gebruiksgegevens (meterstanden) elektriciteit; 

- gebruiksgegevens (meterstanden) gasverbruik; 

- projectadministratie Witteveen+Bos; 

- personeelsadministratie Witteveen+Bos; 

- rekeningen autolease maatschappij; 

- administratie (vliegreizen); 

- rekeningen papierleverancier. 

 

4.4. Emissiefactoren 

 

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

de CO2-voetafdruk van Witteveen+Bos over het eerste half jaar gebruik gemaakt van de 

conversiefactoren uit de CO2-Prestatieladder Handboek 2.2, versie 4 april 2014. 

 

Verantwoordelijke personen 

Binnen Witteveen+Bos is mevrouw drs. J. Ritsema verantwoordelijk voor het (laten) opstel-

len van de CO2-voetafdruk. Mevrouw G.H. Saris-Middeldorp (Algemene zaken) is verant-
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woordelijk voor het aanleveren van de gegevens waarop deze CO2-voetafdruk is geba-

seerd. De heer M.E. Berghuis MSc heeft onderhavige rapportage opgesteld. Deze rappor-

tage is gecontroleerd door mevrouw drs. J. Ritsema en de heer ing. E.P.M. van Amels-

voort. Een gedetailleerde omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

is te vinden in het kwaliteitsmanagementplan CO2-Prestatieladder (met referentie 

ZZA4001-1/zutd/015) van Witteveen+Bos. 

 

Tabel 4.1. Emissies meegenomen in CO2-voetafdruk eerste helft van 2015 per scope 

scope emissies meegenomen in CO2-voetafdruk eerste helft van 2015 

scope 1 zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s in liters brandstof 

gasverbruik in m
3
 

scope 2 verbruik elektra in kWh 

zakelijke vliegreizen in km 

stadsverwarming in GJ 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s in voertuigkm 

scope 3 papierverbruik in kg 

woon- werkverkeer met privéauto’s in voertuigkm 

woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s in liters brandstof 

gebruik openbaar vervoer in kilometers 

 

CO2-vastlegging 

Witteveen+Bos heeft geen activiteiten die leiden tot vastlegging van CO2 of andere broei-

kasgassen. 

 

Correcties en herberekening 

Er is in 2015 vastgesteld dat geen sprake meer is van een niet-materieel aandeel van in-

ternationale activiteiten. Dit is vastgesteld op basis van de beoordeling hoe de omzet uit in-

ternationale activiteiten zich verhoudt tot de totale omzet van Witteveen+Bos. Er is besloten 

om vanaf 2016 ook internationale uitstootposten te betrekken bij de footprint berekening. 

Tot die tijd wordt de nationale footprint gebaseerd op de nationale hoeveelheid fte’s, in 

plaats van de totale hoeveelheid fte’s. Hiertoe is met terugwerkende kracht de CO2-uitstoot 

per fte bepaald voor de voorgaande jaren. 

 

Opname van CO2 en compensatie 

Witteveen+Bos heeft geen activiteiten die leiden tot vastlegging van CO2 of andere broei-

kasgassen. Witteveen+Bos heeft de uitstoot gerelateerd aan vliegreizen gecompenseerd 

via compensatieprogramma’s voor CO2-emissies. 
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5. RESULTATEN 

 

5.1. Co2-uitstoot per fte 

 

Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat Witteveen+Bos in het eerste half jaar van 2015 

een CO2-voetafdruk had van 2.059 ton CO2. 

 

Tabel 5.1 geeft de resultaten weer van de CO2-voetafdruk van Witteveen+Bos van de 

stand welke na het eerste half jaar van 2015 is vastgesteld. De jaarprognose is weergege-

ven in tabel 5.2 en bepaald door de resultaten over het eerste half jaar van 2015 te extra-

poleren naar jaarcijfers.  

 

In bijlage I bij dit rapport is een uitgewerkte sheet opgenomen waar de gegevens op zijn 

gebaseerd. 

 

Tabel 5.2 geeft een vergelijking van de CO2-voetafdruk ten opzichte van voorgaande jaren.  

 

Tabel 5.1. Emissies per scope in ton CO2 over het jaar 2015 

scope 1
e
 half jaar 2015 

emissies in ton CO2 

scope 1  

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s  350,6 

gasverbruik 225,0 

subtotaal scope 1 575,6 

scope 2  

elektra 10,2 

vliegreizen 704,4 

stadsverwarming 0,7 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s  250,4 

subtotaal scope 2 965,7 

scope 3  

papierverbruik 1,20 

woon- werkverkeer met privéauto’s  249,7 

gebruik openbaar vervoer  238,6 

woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s  28,3 

subtotaal scope 3 517,8 

totaal scope 1, 2 en 3 2.059 

 

Tabel 5.2. Emissies per scope in ton CO2 over het referentiejaar 2007 en de jaren 

2012, 2013, 2014 en de jaarprognose van 2015 

 2007 2012 2013 2014 2015 

(prognose) 

scope 1      

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s  620 608 642 611 701 

gasverbruik  258 442 531 431 450 

subtotaal scope 1 878 1.050 1.173 1.042 1.151 

scope 2      

elektra  849 26 26 24 20 

vliegreizen  606 753 1.117 1.125 1.409 

stadsverwarming  in gasverbruik 12 10 4 1,4 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s  655 614 786 626 501 

subtotaal scope 2 2.110 1.405 1.939 1.779 1.931 
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scope 3      

papierverbruik  4,4 4,3 4,4 3,5  2,4 

woon- werkverkeer met privéauto’s  389 387 420 451 499 

gebruik openbaar vervoer  362 311 328 356 477 

woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s 90 74 58 57 57 

subtotaal scope 3 845 776 810  868  1.036 

totaal scope 1, 2 en 3 3.834 3.231 3.922 3.689  4.118 

 

5.2. CO2-uitstoot per fte 

 

Omdat grotere bedrijven vanzelfsprekend een grotere emissie zullen hebben, wordt voor 

onderlinge vergelijking de emissies uitgedrukt in uitstoot per fte. Voor Witteveen+Bos geldt 

dat het bedrijf op 1 juli 2015 een personeelsbestand van 788 fte’s heeft en een prognose 

van 4.118 ton CO2-uitstoot over het jaar 2015. Per fte bedraagt de prognose van de CO2-

voetafdruk over 2015 dan ook 5,23 ton CO2 per fte. 

 

Tabel 5.3. CO2-uitstoot per fte 

 2007 2012 2013 2014 2015  

(prognose) 

aantal fte’s 670 774 775 769 788 

      

scope 1       

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s  0,90 0,79 0,83 0,80 0,89 

gasverbruik  0,37 0,57 0,69 0,56 0,57 

subtotaal scope 1 1,27 1,36 1,51 1,36 1,46 

scope 2      

elektra  1,23 0,03 0,03 0,03 0,03 

vliegreizen  0,88 0,97 1,44 1,46 1,79 

stadsverwarming    0,02 0,01 0,01 0,00 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s  0,95 0,79 1,01 0,81 0,64 

subtotaal scope 2 3,06 1,82 2,50 2,31 2,45 

scope 3      

papierverbruik  0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 

woon- werkverkeer met privéauto’s  0,56 0,50 0,54 0,59 0,63 

gebruik openbaar vervoer  0,52 0,40 0,42 0,46 0,61 

woon- werkverkeer met bedrijfsauto’s 0,13 0,10 0,07 0,07 0,07 

subtotaal scope 3 1,22 1,00 1,05 1,13 1,31 

totaal scope 1, 2 en 3 5,56 4,17 5,06 4,80 5,23 

 

5.3. Analyse 

 

Woon-werk verkeer 
Gelet op de uitstoot voor wat betreft woon-werkverkeer, heeft het afgelopen half jaar een 
lichte toename plaatsgevonden in verhouding tot het voorgaande jaar. Dit heeft deels te 
maken met de samenvoeging van vestigingen, waardoor medewerkers grotere afstanden 
af dienen te leggen. De samenvoeging van de vestigingen heeft recentelijk plaatsgevon-
den, waarbij reeds verwacht werd dat dit in beginsel zal leiden tot een toename van woon-
werkverkeer. Op dit moment is Witteveen+Bos bezig om deze waarde te reduceren, door 
openbaar vervoer verder te stimuleren en medewerkers te motiveren om dichter bij kantoor 
te wonen.  
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Zakelijk autoverkeer 
In de eerste helft van 2015 is er een afname van zakelijk autoverkeer met privé-auto’s, 
maar een toename van zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s plaatsgevonden. Dit is een 
effect van het beleid van Witteveen+Bos om in een situatie dat een medewerker veel kilo-
meters dient te maken, er projectauto’s ingeschakeld worden. Indien sprake is van een 
toenemend gebruik van de privéauto door medewerkers, dan wordt besloten om een pro-
jectauto in te schakelen. 
 

Gas- en electra 
Gelet op de fusering van de vestigingen Breda met Maastricht en Almere met Amsterdam, 
is het gas en elektra verbruik per medewerker gedaald. Het feit dat het gasverbruik van de 
prognose van 2015 groter is dan dat van 2014 heeft te maken met het feit dat het een rela-
tief groot deel van het eerste half jaar koud is geweest, wat na extrapolatie over het hele 
jaar voor een hogere waarde zorgt. Naar verwachting zal het daadwerkelijke gasverbruik 
over het gehele jaar 2015 lager uitkomen. Deze verwachting is gebaseerd op een eerdere 
prognose over 2014 welke tevens lager uit is gevallen.  
 
Vliegverkeer 
Zoals verwacht vindt er een toename plaats van vliegkilometers en van daaraan gerela-
teerde uitstoot van CO2. Witteveen+Bos blijft verder internationaliseren en blijft belang 
hechten aan reductie van de uitstoot van CO2 als gevolg van vliegreizen. In 2015 zal op 
basis van verwachte toename van vliegverkeer, naast de totale reductiedoelstelling, een 
aparte CO2-reductiedoelstelling en implementatieplan worden opgesteld voor vliegverkeer. 
 

(On)nauwkeurigheid 
Om te voldoen aan ISO 14064 dient een CO2-voetafdruk te rapporteren over de invloed 
van onnauwkeurigheden op de resultaten. De nauwkeurigheid van onderhavige CO2-
voetafdruk wordt bepaald door de nauwkeurigheid van de voor de CO2- 
Prestatieladder aangeleverde emissiefactoren, de compleetheid van de aangeleverde ge-
gevens over activiteitendata en de nauwkeurigheid van aannames.  
 
CO2-uitstoot per fte 
Op basis van deze voortgangsrapportage voor de eerste helft van 2015 geldt dat Witte-
veen+Bos in 2015 een CO2-uitstoot prognose heeft van 4.118 ton CO2 en een personeels-
bestand van 788 fte’s. Per fte bedraagt de CO2-uitstoot prognose over 2015 dan ook 5,23 
ton CO2. Ten opzichte van het bassjaar 2007 is dit een reductie van 6 %1. 
 
Tabel 5.4. Emissie reductie schema 

jaar reductiedoelstelling realisatie reductie 

2020 30 %  

2015  6 % 

2014  14 % 

2013  9 % 

2012 25 % 25 % 

 
De lange termijn doelstelling voor CO2-uitstoot reductie is vastgesteld op 30 % in 2020 ten 
opzichte van het referentiejaar 2007. Voor de reductie zijn maatregelen opgesteld. De door 
te voeren maatregelen voor 2015 zijn vastgelegd in het Milieujaarverslag 2014 (met refe-
rentie ZZA4001/15-007.635). Op basis van de resultaten over het eerste half jaar van 2015 
en de doorgevoerde correctie met betrekking tot de uitstoot per fte en de gevolgen daarvan 
voor het reductiepercentage, zullen de betreffende maatregelen aangescherpt dienen te 
                                                                                       

 
1
 Dit betreft een indicatie van de reductie welke gebaseerd is op de prognose over 2015. 
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worden. Aanvullende maatregelen zullen toegevoegd worden om de reductie te behalen. 

Dit is in paragraaf 5.4 nader beschreven. 

 

5.4. Maatregelen 

 

Personenvervoer 
Besloten is de pilot met het Free-To-Go concept niet door te voeren. Gebleken dat de ze-
kerheid over de beschikbaarheid van de auto’s niet aansluit op de behoefte van Witte-
veen+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.  
 
Ten aanzien van de inzet van huurauto’s, is de keuze voor kleine diesels nog altijd bena-
drukt en zet zich op deze wijze voort. 
 
Inmiddels is een elektrische auto aangeschaft en zijn elektrische laadpalen aangebracht op 
de parkeerplaats aan de Leeuwenbrug. Daarnaast is inmiddels een elektrische auto inge-
zet voor de dagelijkse postauto tussen de vestigingen in Deventer. Hiermee wordt een ver-
dere reductie behaalt ten aanzien van de hoeveelheid CO2-uitstoot als gevolg van gemaak-
te kilometers door auto’s op brandstof. 
 

Ten aanzien van de stimulering van het openbaar vervoer zal gebruik van de NS business-

card per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Met deze kaart worden de kosten voor een OV-

kaart doorbelast aan Witteveen+Bos, in plaats van dat de werknemer de vervoerskosten 

moet voorschieten. Hiermee wordt het gebruik van het openbaar vervoer verder bevorderd. 

De reductie die hiermee wordt teweeg gebracht is lastig in te schatten. Er zal naar ver-

wachting een verplaatsing plaatsvinden van zakelijke en woon- werkkilometers met privé-

auto’s naar openbaar vervoer kilometers. 
 
De maatregel om de medewerkers bewust te maken van het rijgedrag is nog niet opgepakt. 
Deze zal in het volgende half jaar van 2015 uitgevoerd worden. 
 
Vliegverkeer 

Voor vliegreizen zal - op basis van groeiscenario’s - een separate reductiedoelstelling met 

bijbehorend implementatieplan worden opgesteld. 
 
Kantoren 
Er worden op dit moment voorbereidingen getroffen om de kantoren Stationsplein en 
Leeuwenbrug samen te voegen. Daarnaast zijn op een groot deel van de vestigingen extra 
videoconferentieschermen aangebracht, waardoor verder gestimuleerd wordt om meer ge-
sprekken middels videoconferentie (waaronder VidyoMeetings) plaats te laten vinden. 
 
Bij de vernieuwing van de kantoren Stationsplein en Leeuwenbrug worden energiebespa-
rende voorzieningen als LED-verlichting, zonverlichtingsensoren en zonnecollectoren mee-
genomen.  
 
Papier 
De maatregel om in 2015 de weekstaat digitaal goed te keuren is doorgevoerd. Hiermee 
besparen wij tenminste 22.334 vellen papier (859 werknemers (per 1 juli 2015) x 26 weken 
(2- weekstaat)). De onkosten blijven op papier, omdat de fiscus dat eist. Medewerkers wor-
den verder gedemotiveerd om documenten te printen door op de kantoren per kamer nog 
slechts 1 prullenbak en papierbak te plaatsen. In Amsterdam is dit teruggebracht naar 
slechts 2 prullenbakken en 2 papierbakken over de gehele vestiging. Daarnaast hebben de 
medewerkers slechts 1 meter fysieke plankruimte beschikbaar om documenten op te slaan. 



Witteveen+Bos, ZZALG6800-15-016 definitief d.d. 6 november 2015, Witteveen+Bos CO2-voetafdruk 1 januari - 30 juni 2015 15 

 

 

 

 

 





 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport ZZALG6800-15-016 d.d. 6 november 2015 

BIJLAGE I EMISSIES PER SCOPE IN TON CO2 OVER HET EERSTE HALF JAAR 

2015 
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Tabel I.1. Emissies per scope in ton CO2 over het eerste half jaar van 2015 

emissiestroom eenheid totaal scope conversiefactor ton CO2  totaal ton CO2  

gas en electra 

gasverbruik kantoren 

gasverbruik AS m3 brandstof 21.757 1 1.825 39,71    

gasverbruik BR m3 brandstof 11.396 1 1.825 20,80    

gasverbruik DH m3 brandstof 6.100 1 1.825 11,13    

gasverbruik HV m3 brandstof 3.325 1 1.825 6,07    

gasverbruik LB m3 brandstof 31.520 1 1.825 57,52    

gasverbruik OS m3 brandstof 970 1 1.825 1,77    

gasverbruik RT m3 brandstof 5.280 1 1.825 9,64    

gasverbruik SP m3 brandstof 0 1 1.825 -     

gasverbruik TW m3 brandstof 42.940 1 1.825 78,37    

totaal verbruik gas kantoren (1 januari - 30 juni 2015) m3 brandstof 
   225,0  

 

stadsverwarming 

stadsverwarming RIS GJ 59 2 11.300 0,67    

totaal verbruik stadsverwarming kantoren (1 januari - 30 juni 2015) GJ 
    

0,7 

 

elektra kantoren 

elektra AS kiloWattuur 80.687 2 15 1,21    

elektra BR kiloWattuur 36.142 2 15 0,54    

elektra DH kiloWattuur 17.830 2 15 0,27    

elektra HV kiloWattuur 17.559 2 15 0,26    

elektra LB kiloWattuur 234.987 2 15 3,52    

elektra OS kiloWattuur 423 2 15 0,01    

elektra RIS kiloWattuur 11.117 2 15 0,17    
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emissiestroom eenheid totaal scope conversiefactor ton CO2  totaal ton CO2  

elektra RT kiloWattuur 33.055 2 15 0,50    

elektra SP kiloWattuur 55.218 2 15 0,83    

elektra TW kiloWattuur 192.628 2 15 2,89    

totaal verbruik elektra kantoren (1 januari - 30 juni 2015) kiloWattuur 

 

    10,2  

 

personenvervoer 

openbaar vervoer 

openbaar vervoer trein voertuigkm 3.408.699 3 65 221,57    

openbaar vervoer bus voertuigkm 179.405 3 95 17,04   

DBI Openbaar vervoer trein voertuigkm 0 3 65  -      

totaal verbruik openbaar vervoer (1 januari - 30 juni 2015) voertuigkm      238,6  

 
      

vliegverkeer 

vliegreizen 700 - 2.500 km reizigerskm 1.073.900 2 200 214,78    

vliegreizen < 700 km reizigerskm 185.000 2 270 49,95    

vliegreizen > 2.500 km reizigerskm 3.256.600 2 135 439,64    

totaal verbruik vliegverkeer (1 januari - 30 juni 2015) reizigerskm  
    704,4  

 
 

woon-werkverkeer met bedrijfsauto's 

woon- werkverkeer met leaseauto’s hybride voertuigkm 0 2 125 -      

woon- werkverkeer met huurauto's hybride voertuigkm 0 2 125 -      

woon- werkverkeer met avdz diesel 1,7 - 2,0 voertuigkm 50.067 3 195 9,76   

woon- werkverkeer met huurauto's benzine voertuigkm 0 3 185 -      

woon- werkverkeer DBI voertuigkm 0 3 155 -      

woon- werkverkeer met leaseauto’s diesel voertuigkm 0 3 155 -      

woon- werkverkeer met avdz benzine <1,4 voertuigkm 650 3 185 0,12    
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emissiestroom eenheid totaal scope conversiefactor ton CO2  totaal ton CO2  

woon- werkverkeer met avdz benzine 1,4 - 2,0 ltr. voertuigkm 15.831 3 220 3,48    

woon- werkverkeer met avdz benzine >2,0 voertuigkm 9.455 3 305 2,88    

woon- werkverkeer met huurauto's diesel voertuigkm 0 3 155 -   

woon- werkverkeer met huurauto's LPG voertuigkm 0 3 175 -   

woon- werkverkeer met avdz diesel < 1,7 voertuigkm 76.895 3 155 11,92   

woon- werkverkeer met avdz gas voertuigkm 494 3 175 0,09   

woon- werkverkeer met avdz hybride voertuigkm 0 2 125 -   

woon- werkverkeer met leaseauto’s benzine voertuigkm 0 3 185 -   

woon- werkverkeer met leaseauto’s LPG voertuigkm 0 3 175 -   

totaal woon-werkverkeer met bedrijfsauto's  
(1 januari - 30 juni 2015) 

voertuigkm 
     28,3  

 

woon-werkverkeer met privéauto’s 

woon- werkverkeer met privéauto’s diesel > 2,0 ltr. voertuigkm 88.446 3 265 23,44   

woon- werkverkeer met privéauto’s diesel < 1,7 ltr. voertuigkm 214.798 3 155 33,29   

woon- werkverkeer met privéauto’s gas voertuigkm 12.635 3 175 2,21   

woon- werkverkeer met privéauto’s benzine >2,0 ltr voertuigkm 25.270 3 305 7,71   

woon- werkverkeer met privéauto’s diesel 1,7 - 2,0 ltr. voertuigkm 379.055 3 195 73,92    

woon- werkverkeer met privéauto’s hybride voertuigkm 25.270 3 125 3,16   

woon- werkverkeer met privéauto’s benzine 1,4 - 2,0 ltr voertuigkm 290.609 3 220 63,93   

woon- werkverkeer privéauto’s benzine < 1,4 ltr. voertuigkm 227.433 3 185 42,08   

totaal woon-werkverkeer met privéauto’s (1 januari - 30 juni 2015) voertuigkm 
   

 

249,7 

 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s 

zakelijk autoverkeer met privéauto’s diesel 1,7 - 2,0 ltr. voertuigkm 379.055 2 195 73,92    

zakelijk autoverkeer met privéauto’s hybride voertuigkm 12.635 2 125 1,58    

zakelijk autoverkeer met privéauto’s benzine < 1,4 ltr voertuigkm 227.433 2 185 42,08    
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emissiestroom eenheid totaal scope conversiefactor ton CO2  totaal ton CO2  

zakelijk autoverkeer met privéauto’s benzine >2,0 ltr voertuigkm 25.270 2 305 7,71    

zakelijk autoverkeer met privéauto’s diesel < 1,7 ltr. voertuigkm 214.798 2 155 33,29    

zakelijk autoverkeer met privéauto’s gas voertuigkm 25.270 2 175 4,42    

zakelijk autoverkeer met privéauto’s benzine 1,4 - 2,0 ltr voertuigkm 290.609 2 220 63,93    

zakelijk autoverkeer met privéauto’s diesel > 2,0 ltr. voertuigkm 88.446 2 265 23,44    

totaal zakelijk autoverkeer met privéauto’s (1 januari - 30 juni 2015) voertuigkm 
   

 

250,4  

 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s km 

zakelijk autoverkeer met avdz hybride voertuigkm 0 2 125 0   

zakelijk autoverkeer met leaseauto’s hybride voertuigkm 0 2 125 0   

zakelijk autoverkeer met huurauto's hybride voertuigkm 7.332 2 125 0,92   

DBI zakelijk autoverkeer met avdz diesel voertuigkm 0 2 155 0   

totaal zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s km  
(1 januari - 30 juni 2015) 

voertuigkm 
    

0,9 

 

zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s  liter 

zakelijk autoverkeer met avdz gas liter brandstof 403 1 1.860 0,75   

zakelijk autoverkeer met leaseauto’s LPG liter brandstof 0 1 1.860 -   

zakelijk autoverkeer met huurauto's LPG liter brandstof 0 1 1.860 -   

zakelijk autoverkeer met huurauto's benzine liter brandstof 15.883 1 2.780 44,15   

zakelijk autoverkeer met avdz benzine liter brandstof 17.753 1 2.780 49,35   

zakelijk autoverkeer met leaseauto’s diesel liter brandstof 41.908 1 3.135 131,38   

zakelijk autoverkeer met huurauto's diesel liter brandstof 6.879 1 3.135 21,57   

zakelijk autoverkeer met avdz diesel liter brandstof 32.644 1 3.135 102,34   

zakelijk autoverkeer met leaseauto’s benzine liter brandstof 44 1 2.780 0,12   

totaal zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s  liter 
(1 januari - 30 juni 2015) 

liter brandstof 
     349,7 
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emissiestroom eenheid totaal scope conversiefactor ton CO2  totaal ton CO2  

 

papierverbruik 

papierverbruik kg 12.595 3 95 1,20   

totaal papierverbruik (1 januari - 30 juni 2015) kg 
    

1,20 

 

totaal footprint (1 januari - 30 juni 2015) 
    

          2.058,98 

 

 
 

 


