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1. Inleiding rapportage Carbon Footprint Ploegmakers Groep BV
De Ploegmakers Groep is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor het leefklimaat
van mensen, dieren en planten. In het kader van haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid ziet de Ploegmakers Groep het naleven van milieuwet- en regelgeving
als een vanzelfsprekendheid.
De CO2 Managementreview beschrijft de doelstellingen en maatregelen van de Ploegmakers
Groep om CO2-reductie te bewerkstelligen. Bij de maatregelen die wij nemen om onze CO2uitstoot te verlagen, richten we ons op twee pijlers:
-

Maatregelen die een groot effect hebben op onze dominante kostensoorten met
een groot effect op onze CO2-uitstoot;
Maatregelen die gerelateerd zijn aan kostensoorten en die een klein effect hebben
op onze CO2-uitstoot, maar die wel een groot communicatief effect hebben. Deze
maatregelen kunnen een stimulerend effect hebben op medewerkers en onze
stakeholders.

Om de CO2 uitstoot inzichtelijk te maken stelt Ploegmakers Groep jaarlijks en half jaarlijks
haar rapportage Carbon Footprint op. Met deze rapportage wil Ploegmakers Groep haar
omgeving informeren omtrent haar doelstellingen en maatregelen om de CO2 emissie te
reduceren, het resultaat van deze maatregelen is zichtbaar in de Carbon Footprint van
Ploegmakers Groep BV.
Deze rapportage is onderdeel van het behaalde CO2-bewust certificaat niveau 5 op de CO2prestatieladder en maakt deel uit van resultaten beschreven in de Q2-2015 rapportage van
Ploegmakers Groep BV.
1.1 Boundary Ploegmakers Groep BV
De boundary van Ploegmakers Groep BV is conform de G&G-methode samengesteld en opgebouwd
uit zeven divisies namelijk:
Divisie 1, Ploegam B.V. (105 FTE);
Divisie 2, De Klein container en transportbedrijf B.V. (15 FTE);
Divisie 3, Ploegam Noord B.V. (16 FTE);
Divisie 4, Ploegam Infra B.V. (6 FTE);
Divisie 5, Ploegam Waterbouw B.V. (3 FTE);
Divisie 6, Ploegam Materieel B.V. (0 FTE);
Divisie 7, Ploegam Zuid B.V. (0 FTE).
Ploegmakers Groep BV stelt één carbon footprint op, in deze zijn alle divisies opgenomen.
Elke divisie kent dezelfde organisatiestructuur.

Documentcode

Versie

Status

Datum

Pagina

[Doc ID]

2.0

Definitief

5-9-2016

3/20

Ploegmakers Groep
MILIEUMANAGEMENTREVIEW 2015

Figuur 1. Organogram organisatie
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2. Emissie inventaris rapport

2.1 Verantwoordelijke
De verantwoordelijkheid voor de stuurcyclus CO2 reductie alsmede alle activiteiten die hier aan
gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is Annemarie Carlucci (KAM-manager). Zij
wordt hierbij ondersteunt door Rob Kranenburg (Projectleider CO2 reductie) en naar behoefte door
externe partijen. Annemarie Carlucci rapporteert direct aan de directie.

2.2 Basisjaar en rapportage
De rapportage betreft het jaar 2015, het jaar 2013 dient daarbij als referentiejaar voor de CO2reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2.

2.3 Directe en indirecte GHG-emissies
De CO2 emissieberekening is gebaseerd op de volgende parameters:
SCOPE 1 – DIRECTE EMISSIES
SCOPE 2 – INDIRECTE EMISSIES
Gasverbruik
Electraverbruik
Brandstofverbruik bedrijfsauto’s
Brandstofverbruik materieel
Carbon Footprint 2013 (basisjaar)
Scope 1

omvang

Gasverbruik
Brandstofverbruik bedrijfsauto's (diesel)
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel)

eenheid
m3

18.435
201.716 liters
1.346.778 liters

conversiefactor
1.884
3.230
3.230

Totaal scope 1
Scope 2
Elektraverbruik - grijs

omvang
eenheid
117.060 kWh

conversiefactor
526

Totaal scope 2
Totaal scope 1 en 2

ton CO2
35
652
4.350

5.037
ton CO2
62

62
5.099

Carbon Footprint 2015
Scope 1

omvang

Gasverbruik
Brandstofverbruik bedrijfsauto's (diesel)
Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel)

eenheid
m3

30.189
269.208 liters
1.773.938 liters

conversiefactor
1.884
3.230
3.230

Totaal scope 1
Scope 2
Elektraverbruik - grijs

omvang
eenheid
137.842 kWh

conversiefactor
526

Totaal scope 2
Totaal scope 1 en 2

ton CO2
57
870
5.730

6.656
ton CO2
73

73
6.729
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2.4 Verbranding biomassa
Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Ploegmakers Groep in 2015.
2.5 GHG verwijderingen
Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaats gevonden bij Ploegmakers
Groep in 2015.
2.6 Uitzonderingen
Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol.
2.7 Belangrijke beïnvloeders
Binnen Ploegmakers Groep zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate
invloed op de CO2 footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon
alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint.
2.8 Toekomst
De emissie in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2015. De verwachting
is dat deze emissie in het komende jaar, 2016, niet aan grote verandering onderhevig zal
zijn. Wel zal, gezien de doelstellingen van Ploegmakers Groep de CO2 uitstoot de komende
5 jaar dalen.
2.9 Significante veranderingen
Er is geen sprake van significante veranderingen in Carbon Footprint van 2015 t.o.v. 2013
(basisjaar). De CO2 uitstoot is gestegen, het aantal FTE en de omzet zijn echter ook
gestegen in 2015 t.o.v. 2013. Een stijging van de CO2 uitstoot is een logisch gevolg.
Er zal kritisch gezocht blijven worden naar reductiemogelijkheden. Er zal gezocht worden
naar mogelijkheden welke significante veranderingen kunnen bewerkstelligen.
2.10

Kwantificeringsmethoden

Voor het kwantificeren van de CO2 uitstoot is gebruik gemaakt van een voor Ploegmakers
Groep op maat gemaakt model.
In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij
behorende CO2 uitstoot automatisch berekend en vergeleken met het basisjaar. Hierbij zijn
de emissiefactoren uit de CO2 Prestatieladder gehanteerd. Deze emissiefactoren worden up
to date gehouden met de emissiefactoren zoals die vermeld staan op co2emissiefactoren.nl.
2.11

Emissiefactoren

Voor de inventarisatie van de CO2 uitstoot van Ploegmakers Groep over het jaar 2015 zijn
de emissiefactoren uit de CO2 Prestatieladder 3.0 gehanteerd. Omdat het gaat om
specifieke emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer
geschikt voor het omrekenen van de broeikasgas activiteiten data naar de daarmee gepaard
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gaande CO2 emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van
de CO2 footprint. De emissiefactoren van Ploegmakers Groep zullen te allen tijde mee gaan
met wijzigingen in de emissiefactoren van de CO2 Prestatieladder 3.0.
2.12

Onzekerheden

De gebruikte gegevens voor de berekening van de Carbon Footprint zijn gebaseerd op een
overzicht van betalingen verricht aan brandstofleveranciers of facturen. Er zijn een aantal
onzekerheden, deze worden onderstaand omschreven:
- Enige onzekerheid bestaat omdat een gemiddelde literprijs per jaar wordt
gehanteerd, omdat overzichten van leveranciers geen liters maar geldbedragen
weergeven.
Dit heeft een onzekerheidspercentage van ca. 0,2% van de totale CO2 uitstoot;
- Enige onzekerheid bestaat omdat “Ad Blue” wordt geleverd door
brandstofleveranciers en dit niet uit de factuuroverzichten van de
brandstofleveranciers te filteren is.
Dit heeft een onzekerheidspercentage van ca. 1% van de totale CO2 uitstoot.
- Enige onzekerheid bestaat omdat voor klein materieel op de werf benzine wordt
toegepast en dit niet uit de overzichten van brandstofleveranciers te filteren is.
Dit heeft een onzekerheidspercentage van ca. 0,1% van de totale CO2 uitstoot.
Voor de berekening van de Carbon Footprint 2016 zal nagegaan worden op welke wijze
bovenstaande onzekerheden weggenomen kunnen worden.
2.13

Verificatie

De emissie-inventaris van de Ploegmakers Groep is niet geverifieerd.
2.14

Rapportage volgens ISO 14064 deel 7

Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1 paragraaf 7. In onderstaande
kruistabel gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064 en de hoofdstukken in het rapport.
ISO 14064-1

§ 7.3 GHG report
content
A

Beschrijving
Reporting organization

Hoofdstuk
rapport
1

B
C

Person responsible
Reporting period

2.1
2.2

4.1
4.2.2

D
E

Organizational boundaries
Direct GHG emissions

1.1
2.3

4.2.2
4.2.2

F
G

Combustion of biomass
GHG removals

2.4
2.5

4.3.1
4.2.3

H
I

Exclusion of sources or sinks
Indirect GHG emissions

2.6
2.3

5.3.1
5.3.2

J
K

Base year
Changes or recalculatons

2.2
2.9

4.3.3
4.3.3

L
M

Methodologies
Changes to methodologies

2.10
2.10

4.3.5
5.4

N
O

Emission or removal factors used
Uncertainties

2.11
2.12

P
Q

Statement in accordance with ISO 14064
Verification

2.14
2.13
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3. Hoofddoelstelling
3.1 Basis bepaling doelstellingen
Om doelstellingen inzake CO2 reductie te kunnen bepalen zijn de huidige en de historische
energieverbruiken van Ploegmakers Groep in kaart gebracht. Het onderzoek geeft minimaal
95% van de energie stromen weer. Zo zijn door analyseren van de gegevens voortkomend
uit het onderzoek de grootste verbruikers geïdentificeerd en kan daar individueel op
gestuurd worden. Daarop kunnen de belangrijkste processen die bijdragen aan CO2 uitstoot
effectief aangepakt worden.
De Carbon Footprint is voor het eerst vastgesteld over het jaar 2013. Op basis daarvan
heeft Ploegam in 2014 voor het eerst haar emissiereductiedoelstelling bepaald.
Door de Carbon Footprints te analyseren wordt duidelijk of de doelstellingen bepaald voor
scope 1 en 2 ten opzichte van het referentiejaar 2013 in de periode 2013-2015, in lijn der
verwachting liggen.
3.2 Hoofddoelstelling scope 1 & 2
Scope 1 & 2 doelstellingen Ploegmakers Groep BV *
Ploegmakers Groep BV wil in 2015 ten opzichte van 2013 3% minder CO 2
uitstoten.
Ploegmakers Groep BV wil in 2017 ten opzichte van 2013 5% minder CO2
uitstoten.
Ploegmakers Groep BV wil in 2020 ten opzichte van 2013 7% minder CO2
uitstoten.
*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan behaalde omzet en FTE.
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4. Voortgang doelstellingen
De hoofddoelstelling is uitgesplitst per emissiestroom om zodoende doelstellingen te
formuleren die gedetailleerder en beter meetbaar zijn. Ieder half jaar tijdens de evaluatie
van het reductieplan zal hieronder per subdoelstelling de voortgang in CO2 reductie
beschreven worden. Deze voortgang wordt aangetoond op basis van de verzamelde
emissiegegevens betreffende scope 1 en 2. Scope 3 wordt in hoofdstuk 5 nader toegelicht.
4.1 Scope 1: subdoelstelling bedrijfsmiddelen
Ploegmakers Groep BV wil in 2015 ten opzichte van 2013 3%* minder CO2
uitstoten.

*Waarbij de CO2 uitstoot door het brandstofverbruik wordt gerelateerd aan omzet
en FTE
4.2 Scope 2: subdoelstelling kantoren
Ploegmakers Groep BV wil in 2015 ten opzichte van 2013 3%* minder CO2
uitstoten.

*Waarbij de CO2 uitstoot door energieverbruik wordt gerelateerd aan aantal
locaties en FTE
4.3 Grafiek voortgang CO2 reductie scope 1&2
Energiefactor

Ref. jaar
2013

Doelstelling
2015 3%
reductie t.o.v.
2013

Doelstelling
2020 5%
reductie t.o.v.
2013

CO2-Uitstoot
2015

Gas

35

34

32

57

Bedrijfsauto’s

652

632

619

870

Bedrijfsmiddelen

4350

4220

4130

5730

Grijze stroom

62

60

59

73

Totaal scope

5099

4946

4840

6729

1 en 2
Aantallen in tonnen CO2
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4.4 Resultaat tot heden scope 1 & 2
In onderstaande overzicht zijn de resultaten van de Carbon Footprints van Ploegmakers Groep van het
basisjaar tot heden opgenomen.

Jaar

Ton CO2

Aantal

uitstoot scope 1

FTE

CO2/FTE

en 2

CO2

Omzet

uitstoot/FTE

percentages

t.o.v. basisjaar

2013

5099

106

48

100%

100%

2014

5391

124

43

90%

131%

2015

6729

119

57

119%

181%

Resultaat CO2-emissie per ton / FTE, deze factor wordt afgewogen aan de omzet van de Ploegmakers Groep.

Uit bovenstaande gegevens komt het volgende naar voren voor 2015:
- De CO2 uitstoot is in 2015 19% gestegen t.o.v. het basisjaar;
- De CO2 uitstoot wordt door 12% meer FTE veroorzaakt t.o.v. het basisjaar;
- In aanmerking dient genomen te worden dat de omzet 81% gestegen is t.o.v. het
basisjaar. Er wordt 81% meer werk verzet door o.a. het materieel dat CO2 uitstoot.
4.5 Conclusie
Het brandstofverbruik is duidelijk de grootste energiestroom binnen Ploegmakers Groep BV.
De groot verbruikers voor Ploegmakers Groep zijn:
- Projectmaterieel (kranen, loaders, dumpers e.d.)
- Transportmaterieel
- Wagenpark
Zowel in 2013, 2014 als 2015 is het brandstofverbruik verantwoordelijk voor 98% van de
totale CO2 carbon footprint.
Ondanks dat er meer werk wordt omgezet, blijft het percentage brandstofverbruik 98%. Dit
is mogelijk vanwege de duurzame oplossingen, welke worden toegepast in de projecten.
Duurzame oplossingen, zoals:
- Wegnemen van weerstand door het toepassen van platenbanen;
- Zoveel mogelijk hergebruiken van vrijkomende materialen binnen het project;
- Zoveel mogelijk werk met werk maken;
- Werkzaamheden zo efficiënt mogelijk plannen.
Het meten van de CO2 uitstoot op de projecten is helaas nog niet mogelijk, echter dat de
toepassing van o.a. slimme oplossingen op de projecten het gewenste effect heeft, kan uit
de bovenstaande tabel geconcludeerd worden. Ondanks 81% meer werk en 12% meer FTE
is de CO2 uitstoot maar 19% gestegen.
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4.6 Maatregelenmatrix scope 1&2 en bijbehorend tijdspad
Nr

1

Scope 1
Reductiemaatregelen
Bij aanschaf
nieuwe
machines letten
op de
emissiewaarden.

2

Opleiden,
instrueren en
informeren
medewerkers

3

Slimme
oplossingen
toepassen op
projecten

Voortgang

Emissiestroom

Reductie 2020

KPI

Verantwoordelijke

Middelen

Type
actie

Uitvoerdatum
Jaarlijks bij
vernieuwing
materieel/wagenpark

op totale
footprint

In 2015 zijn 2 stuks nieuwe Hybride
grondverzetmachine aangeschaft.
Tevens 11 stuks nieuwe Volvo
vrachtwagens aangeschaft (euro 6
motoren).

Materieel
Vrachtwagens

1,5%

Brandstofverbruik

Directie, CO2
verantwoordelijke

Geld, tijd om
advies om te
winnen

Jaarlijks

In 2015 hebben de chauffeurs de cursus
“Het nieuwe rijden” gevolgd.
2X per jaar ontvangen medewerkers een
toolboxmeeting i.k.v de CO2 doelstelling
van Ploegmakers Groep.
2x per jaar tijdens
personeelsbijeenkomsten worden
medewerkers op de hoogte gesteld van de
voortgang i.k.v de CO2 doelstelling van
Ploegmakers Groep.
Er wordt ingeschreven op werken in de
omgeving van een werk waar sprake is van
vrijkomende materialen (werk met werk
maken).
Vrijkomende materialen worden zoveel
mogelijk hergebruikt.
Extra controle op effectiviteit van de
planning.
Weerstand wordt weggenomen door
consequent platenbanen toe te passen in
werkgebieden.
Totale reductie op

Materieel
Vrachtwagens
Bedrijfsauto’s

1,5%

Brandstofverbruik

Directie, HRmedewerker, CO2
verantwoordelijke

Geld, tijd om
info te
verzamelen
en te delen

Continu

Materieel
Vrachtwagens

2%

Brandstofverbruik

Hoofd
bedrijfsbureau,
Projectleiders,
Werkvoorbereiders, CO2
verantwoordelijke

Tijd om
effectief te
kunnen
plannen

Continu

totale footprint

5%
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Nr

Scope 2
Reductiemaatre
gelen

Voortgang

Emissiestroom

Reductie 2020

KPI

Verantwoordelijke

Middelen

Type
actie

Tijd om info
te
verzamelen
en geld voor
investering
Tijd om info
te
verzamelen
en eventueel
geld voor
hogere
kosten

Eenmalig

Medio 2016

Eenmalig

Vanaf 2017

op scope 2

1

Tl-verlichting
vervangen door
LED

Besloten is in 2016 de Tl-verlichting in het
nieuwe kantoorpand te Oss te vervangen
door LED.

Elektraverbruik

50%

Hoeveelheid
kWh verbruik

CO2
verantwoordelijke

2

Overstappen
naar groene
stroom

Bij diverse energieleveranciers is een
offerte opgevraagd betreffende de
overstap naar groene stroom.

Elektraverbruik

90%

Hoeveelheid
kWh verbruik
grijze stroom

CO2
verantwoordelijke
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4.7 Strategisch plan scope 1 & 2
Ploegmakers Groep streeft ernaar om de doelstelling van 5% reductie in brandstofverbruik
in 2017 te behalen en 7% in 2020.
Door het analyseren van het effect van de maatregelen, welke bepaald zijn om de CO2 te
realiseren, wordt duidelijk dat meerdere mogelijkheden een reductie van 7% CO2 emissies
gaat bewerkstelligen.
Ploegmakers Groep heeft de volgende speerpunten opgesteld m.b.t. reductie van haar
scope 1 emissies:
- Investeren op lange termijn:
 Investeren in het materieelpark: Oude, minder milieuvriendelijke
machines/wagens vervangen door nieuwe, meer milieuvriendelijke
machines/wagens.
-

Investeren in Pilot, om te beoordelen of investing op lange termijn de gewenste
reductie mogelijk maakt:
 Aanschaf meetmiddelen: een pilot heeft de voorkeur om na te gaan of
meten werkelijk een effectief verschil gaat maken in vermindering van
brandstofverbruik/CO2 emissies;
 Intensieve begeleiding van de machinisten en chauffeurs: Zodat het
wenselijke nieuwe gedrag een vanzelfsprekendheid kan worden voor hen.

-

Investeren op korte termijn:
 Toepassen van alternatieve/schonere brandstoffen.

Ploegmakers Groep heeft de volgende speerpunten opgesteld m.b.t. reductie van haar
scope 2 emissies:
- Ledverlichting voor het nieuwe kantoor;
- Groene stroom voor alle vestigingen (nog in oriënterende fase).
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5. CO2 reductieplan scope 3
Ploegmakers Groep wil naast de CO2 reductie voor het eigen bedrijf, ook CO2 reductie in de
keten nastreven. Middels twee ketenanalyses is onderzocht waar de verbruiken in deze
ketens plaatsvinden en wat mogelijkheden zijn voor CO2 reductie. De onderwerpen voor
deze ketenanalyses zijn gekozen op basis van de kwalitatieve scope 3 analyse. Daarnaast
heeft Ploegmakers Groep ook kwantitatief haar scope 3 emissies in kaart gebracht. Daaruit
blijkt dat het verwerken van materiaalstromen die uit projecten vrijkomen, een groot
aandeel hebben op de totale emissies in de keten (70%).
5.1 Basis bepaling doelstellingen
Ploegmakers Groep heeft van haar emissiestromen in de keten een inventarisatie gemaakt
en geanalyseerd welke grootte de voor haar geldende emissiestromen hebben. Ploegam is
als aannemer werkzaam in de grond- weg- en waterbouw en werkt veel samen met andere
aannemers. De scope 3 emissies bestaan daarom vooral uit het verwerken van de
afvalstromen die van projecten af komen, het inhuren van diensten, de aanschaf van
bouwstoffen en van brandstof en materieel. Dat is terug te zien in de top van de scope 3
emissies in onderstaande overzicht.
Categorie

Percentage

Ton CO2

Afval uit projecten

70%

13676

Ingekochte goederen & diensten

25%

4782

Verzendingen

5%

887

Woon-werkverkeer

0,9%

130

Leveringen

0,1%

14

5.2 Doelstellingen scope 3
Het basisjaar voor de scope 3 bepalingen is 2014. In dit jaar heeft de up-grade
plaatsgevonden van CO2 Prestatieladder niveau 3 naar 5.
Scope 3 doelstellingen Ploegmakers Groep BV
Ploegmakers Groep BV wil in 2017 ten opzichte van 2014 5% minder kg
vrijkomend afval uit projecten.
Ploegmakers Groep BV wil in 2017 ten opzichte van 2014 5% minder CO2
uitstoten gerelateerd aan afvoer van afval van projecten.
Ploegmakers Groep BV wil in 2017 ten opzichte van 2014
50% CO2 bewuste leveranciers betrekken.
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Ploegmakers Groep BV wil in 2020 ten opzichte van 2014 10% minder kg
vrijkomend afval uit projecten.
Ploegmakers Groep BV wil in 2020 ten opzichte van 2014 7% minder CO2
uitstoten gerelateerd aan afvoer van afval van projecten.
Ploegmakers Groep BV wil in 2020 ten opzichte van 2014
70% CO2 bewuste leveranciers betrekken.
5.3 Strategisch plan scope 3
Ploegmakers Groep heeft de volgende speerpunten opgesteld m.b.t. reductie van haar
scope 3 emissies:
- Betere afvalscheiding en afvalverwerking en verminderen van transportafstanden
t.b.v. afvalverwerking.
 Per project zullen de mogelijkheden hiervoor bepaald moeten worden:
o Op grote projecten kunnen de afvalstromen nog beter gescheiden
worden (b.v. verder sorteren van bouw- en sloopafval);
o Op kleinere projecten zal een afweging gemaakt moeten worden
tussen de energie die het kost om gescheiden materiaalstromen
apart te verzamelen, en de energie voor het achteraf scheiden van
de materialen bij de afvalverwerker.
 Op alle projecten kan gelet worden op de volgende punten:
o Het vervoeren van zoveel mogelijk afval per rit (max. lading);
o Plaatsen van containers met optimale grootte zodat niet te vaak
gereden hoeft te worden;
o Het pas op laten halen van de containers wanneer deze helemaal
vol zitten (evt. de afvalafnemer een weekje later laten komen).
 Uitvoeren van dit speerpunt gebeurd voornamelijk door middel van
communicatie aan projectleiders, afvalafnemers en combi-aannemers.
-

Stimuleren van bewustwording bij opdrachtgevers, leveranciers, afvalafnemers,
onderaannemers en combi-aannemers.
 Ploegmakers Groep B.V. wil eerst door middel van communicatie haar
opdrachtgevers, leveranciers en aannemers met wie zij veel samenwerkt
bewust maken van de milieuproblematiek en mogelijkheden tot CO2
reductie. Hiermee hoopt zij deze partijen aan te zetten tot het voeren van
een CO2 reductie-beleid. Middels de werkgroep van Cumela kan informatie
uitgewisseld worden aan andere aannemers en loonwerkers. Op langere
termijn kan bij de leveranciers actief gezocht worden naar leveranciers met
CO2 certificaat;
 Bij individuele projecten kan actief gezocht worden naar het betrekken van
afvalafnemers met een CO2 certificaat(waarbij rekening wordt gehouden
met transportafstanden);
 In de algemene voorwaarden van Ploegmakers Groep worden CO2 bewuste
voorwaarden opgenomen.
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5.4 Maatregelenmatrix scope 3 en bijbehorend tijdspad
Nr

Scope 3 Reductiemaat-regelen

Afvalverwerking
1
Overleg met aantal relevante
afvalafnemers over
mogelijkheden voor optimalere
afvalverwerking;
Wat hebben afvalafnemers als
reductiemaatregel?
Inventarisatie van optimaler
2
transport t.b.v.
afvalverwerking (zich
voorgedane reductiemogelijkheden bij een aantal projecten
over afgelopen periode).
Optimaler afvalverwerking
transport.
Overlegmoment met
3
projectleiders over
mogelijkheden en
aandachtspunten optimale
afvalverwerking in projecten.
Optimalere afvalscheiding
(minder rest- en bedrijfsafval
en BSA).

Voortgang

Emissiestroom

Bij meerdere partijen ideeën
opgedaan aangaande
optimaliseren van
afvalverwerking.

KPI

Verantwoordelijke

Middelen

Type
actie

Afval
verwerking

Ideeën vanuit
overleg over
betere afvalverwerking

Directie, Hoofd
bedrijfsbureau,
Projectleiders,
CO2
verantwoordelijke

Tijd om
advies om te
winnen

Eenmalig

Bij meerdere partijen ideeën
opgedaan aangaande
optimaliseren van
afvalverwerking.

Afval
verwerking

Ideeën vanuit
overleg over
optimaler
transport (i.k.v
afvalverwerking)

Directie, Hoofd
bedrijfsbureau,
Projectleiders,
CO2
verantwoordelijke

Tijd om
advies om te
winnen

Eenmalig

Tijdens projectleiders-,
werkvoorbereiders- en
uitvoerdersoverleg
besproken.

Afval
verwerking

Hoofd
bedrijfsbureau,
Projectleiders,
werkvoorbereiders
, uitvoerders, CO2
verantwoordelijke

Tijd om te
overleggen

Per
project

CO2
verantwoordelijke

Mailings,
nieuwsbrief,
website

Bewustwording externe belanghebbenden
Communicatie over CO2
4
Mailings aan deelnemers
reductiebeleid + reductietips
werkgroepen,
opdrachtgevers, website

Ingekochte
goederen,
afvalverwerking,
brandstofverbruik
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Doelstelling
2020

2x per jaar

Opgestelde
nieuwsflitsen,
gevulde CO2
pagina website

Uitvoerdatum
Eind 2016
met een
partij
overeenkomst
aangaan
Eind 2016
met een
partij
overeenkomst
aangaan
Begin 2016
overleggen
met Projectleiders,
werkvoorbereiders,
uitvoerders
Vanaf medio
2015

Ploegmakers Groep
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5

Kennisdeling middels
werkgroep Cumela

Mailings aan deelnemers
werkgroepen,
opdrachtgevers, website

6

Betrekken van afvalafnemers
met CO2 certificaat

7

Betrekken van leveranciers
met CO2 certificaat

Tijdens projectleiders- en
werkvoorbereidersoverleg
besproken.
Bij huidige leveranciers in
Metacom gestart met CO2geschikt aan te geven.
Tijdens projectleiders- en
werkvoorbereidersoverleg
besproken.
Bij huidige leveranciers in
Metacom gestart met CO2geschikt aan te geven.

Ingekochte
goederen,
afvalverwerking,
brandstofverbruik
Afvalverwerking,
brandstofverbruik

Ingekochte
goederen,
brandstofverbruik
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Uitgewisselde
informatie

CO2
verantwoordelijke

Deelname
werkgroep

2x per
jaar

Vanaf 2015

90% met
certificaat

Aantal
afnemers met
CO2 certificaat

CO2
verantwoordelijke

Tijd om te
zoeken naar
geschikte
afnemer

Continu

Vanaf 2016

60% met
certificaat

Aantal
leveranciers
met CO2
certificaat

Hoofd
bedrijfsbureau

Tijd om in
Metacom
leveranciers
te kunnen
selecteren
op
geschiktheid
(i.k.v CO2)

Continu

Vanaf 2015
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6. Continue verbetering CO2 reductiesysteem
Voor de input van deze directiebeoordeling wordt verwezen naar het gehele dossier van de CO2
Prestatieladder en de Matrix Continue Verbetering.
Het dossier van de CO2 Prestatieladder bestaat uit:
- CO2 Managementplan 2015-2020;
- CO2 emissie inventaris;
- Onderzoek energiereductie;
- Communicatieplan (interne/externe);
- Inventarisatie extern belanghebbenden;
- CO2 Initiatieven;
- CO2 Interne audit;
- CO2 Interne beoordeling;
- Matrix Continue verbetering organisatie
- CO2 Managementreview 2015.
In het dossier wordt het CO2 reductiesysteem van de Ploegmakers Groep gedetailleerd beschreven.
De directie is op de hoogte van de inhoud van het dossier en onderschrijft deze inhoud. De
directieleden hebben het dossier in hun bezit. Het dossier heeft de leidraad gevormd tijdens de
directiebeoordeling.
De ambitie is uitgesproken geweest om in 2015 3% minder CO2 uit te stoten t.o.v. het basisjaar.
Uitgaande van het feit dat Ploegmakers Groep in 2015 t.o.v. 2013 81% meer werk heeft verzet, met
12% meer FTE en een CO2 uitstootstijging van 19%, is de doelstelling van 3% van behaald.
Meten van de werkelijke daling van CO2 uitstoot is helaas nog niet mogelijk, maar de ambitie is er
om de doelstelling om 5% reductie van CO2 uitstoot in 2017 t.o.v. 2013 middels meetgegevens aan
te tonen.
Vanwege het positieve resultaat is de doelstelling om in 2020 5% reductie van CO2 uitstoot te
realiseren t.o.v. 2013 bijgesteld. Zoals eerder aangegeven wil Ploegmakers Groep dit doel in 2017
bereiken en in 2020 7% reductie van CO2 uitstoot t.o.v. 2013.
Verder zijn er op dit moment geen veranderingen in energie- of CO2-prestatie en energiebeleid,
tevens zijn er geen veranderingen van CO2-reductiemaatregelen, initiatieven of deelnames.
Uit de input voor de Managementreview wordt duidelijk dat de meeste reductie te behalen is in de
grootste emissiestroom, dit is het brandstofverbruik. Reductie word behaald door verschillende
maatregelen, waaronder het vervangen van oude wagens door nieuwe zuinigere exemplaren. De
bewustwording van medewerkers worden verscherpt door een trainingstraject en bekeken zal worden
of de aanschaf van meetapparatuur van toegevoegde waarde is om reductie in brandstofverbruik te
realiseren.
Samen zullen alle reductiemaatregelen zorgen voor ten minste 7% reductie in CO2 uitstoot in 2020,
deze uitstoot zal dan gerelateerd worden aan omzet en FTE.
De reductiedoelstelling komt overeen met die van sector genoten en is misschien niet significant
maar wel haalbaar.
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Interne en externe communicatiemomenten zijn beschreven in het CO2 Communicatieplan. Omdat de
communicatiemomenten niet consequent conform het plan werden uitgevoerd, zijn de
communicatiemomenten overgenomen in de KAM-jaarplanning.
Begin 2015 is een inventarisatie opgesteld van de initiatieven in de branch en bij collega’s in de regio.
Deze is besproken en er is besloten deel te nemen aan het initiatief van Stichting Nederland CO2
Neutraal. Medio 2015 is er een intentie verklaring getekend voor het initiatief Nederland CO2
Neutraal. Ploegmakers Groep neemt via dit initiatief deel aan een werkgroep die zich richt op CO2
reductie van brandstof van het materieel.
Tevens is besloten deel te nemen aan het initiatief Brandstofbesparing Cumela Sector. De behoefte
voor het opzetten van het initiatief komt voort uit de Pilot Brandstofbesparing van Cumela. De
werkgroep richt zich op CO2 reductie van brandstof van het materieel.
Voor deze initiatieven is gekozen omdat ze sector overkoepelend zijn en deelname aan de
werkgroepen toegevoegde waarden heeft voor het reductiebeleid van Ploegmakers Groep BV.
In 2013 is het project “Lateraal Kanaal” aangenomen. Ten behoeve van het realiseren van CO2
reductie op dit project is een rijplatenbaan over een lengte van 1,5 km geplaatst. Hiermee werd
weerstand weggenomen bij de vele machine-transportbewegingen. In 2014 is het project opgeleverd.
Het aanleveren van de footprint van het project en het CO2 Prestatieladder Certificaat niveau 3 van
Ploegmakers Groep BV, was voor de opdrachtgever (RWS Zuid) voldoende motivatie om de fictieve
korting te handhaven.
In 2014 is het project “Capaciteitsvergroting N279 ’s-Hertogenbosch / Veghel” aangenomen. Bij dit
werk is de belofte gedaan aan de opdrachtgever (Provincie Noord Brabant) om als
aannemingscombinatie “De Vaart” het CO2 Prestatieladder niveau 5 certificaat te behalen. Het project
heeft dit als eerste project in Nederland voor elkaar gekregen. Er is veel aandacht om het project op
een milieubewuste wijze te realiseren. Alle inspanningen in deze worden nauwlettend vastgelegd.
Het project is nog in uitvoering tot december 2016. In 2017 start een extra werk, een onderdeel dat
waarde toevoegt aan het project. Dit extra werk zal conform dezelfde CO2 ambities worden
uitgevoerd als het bovenliggende project (N279).
In 2015 zijn geen nieuwe projecten aangenomen met CO2 gerelateerd gunningsvoordeel.

Uit de interne audit en beoordeling blijkt dat de CO2-Prestatieladder binnen Ploegmakers Groep BV,
op dit moment, aandacht behoeft inzake:
- Consequent output ventileren naar alle stakeholders vanuit deelname werkgroepen;
- Projecten waarop CO2 gunningsvoordeel verkregen is opnemen in het communicatieplan
2016;
- Borgen dat halfjaarlijks de website geactualiseerd wordt;
- Uitvraag naar ondersteuning naleving CO2 beleid;
- Metacom aanpassen zodat leverancierselectie op CO2 bewustzijn mogelijk is.
Uit de externe audit blijkt dat de CO2-Prestatieladder binnen Ploegmakers Groep BV, op dit moment,
aandacht behoeft inzake:
- B afwijking <Het KVK van Ploegam Waterbouw BV is niet aangetoond>;
- Aan Eis 5.A.3 is niet voldaan <Het bedrijf dient van directe (en potentiële) ketenpartners die
relevant zijn voor de uitvoering van de scope 3 strategie, over specifieke emissiegegevens te
beschikken die afkomstig zijn van deze ketenpartners>;
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-

-

Aan eis Eis 1.B.2 is niet volledig voldaan <Het bedrijf beschikt over een actueel verslag van
een onafhankelijke interne controle voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd
gunningvoordeel verkregen is>;
Aan Eis 2.C.3 is niet voldaan. <Het bedrijf heeft de externe belanghebbenden geïdentificeerd
voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is>;
Aan Eis 3.C.2 is niet volledig voldaan. <Het bedrijf beschikt over een gedocumenteerd intern
én extern communicatieplan met vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van
communicatie voor het bedrijf en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel
verkregen is>.

De afwijkingen/aandachtspunten, opvolging van acties en maatregelen zijn opgenomen in de
Continue Verbetermatrix. Elke 4 weken wordt deze matrix besproken bij het managementoverleg.
De gewenste ondersteuning voor de KAM-afdeling, om als organisatie het CO2 beleid te kunnen
blijven handhaven dient onderbouwd te worden zodat een besluit genomen kan worden door het
management. Opvolging van overige aandachtspunten kunnen opgenomen worden zodra een besluit
genomen is in deze.
De doeltreffendheid en effectiviteit van het systeem is conform de ambitie van de organisatie. De
doelstellingen zullen naar verwachting behaald worden door de maatregelen in het CO2
Managementplan 2015-2020.
Mw. A. Carlucci blijft verantwoordelijk voor het dossier CO2-Prestatieladder
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