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1. Inleiding 
 
De CO₂ prestatieladder is een instrument, ontwikkeld door ProRail, om bedrijven die deelnemen aan 
aanbestedingen te stimuleren tot CO₂ bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de 
bedrijfsvoering van de projecten. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden &Ondernemen het 
beheer en eigenaarschap van de CO₂-Prestatieladder overgenomen van ProRail. 
 
De CO₂ prestatieladder kent verschillende niveaus, waarvan niveau 5 het hoogst haalbare is. 
RGS is in 2013 gecertificeerd voor niveau 3.  

In deze periodieke rapportage wordt gerapporteerd over de CO₂ footprint van de 2e helft en totaal 
2017. De voortgang van de reductiedoelstellingen wordt besproken. Het opstellen van de Periodieke 
rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het energiemanagementsysteem dat in het kader 
van de CO₂-Prestatieladder is ingevoerd. Deze stuurcyclus staat beschreven in het 
Energiemanagement Programma. 
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2. Organisatie 
 

2.1  Rapporterende organisatie 
 
De Rijssense Gebouwen Sloperij (RGS) is een allround bedrijf dat gespecialiseerd is in sloop, 
asbestsanering, bodemsanering, recycling, betonboren en –zagen en transport. RGS is een 
familiebedrijf en is in 1951 opgericht.  
 

2.2  Verantwoordelijke persoon 
 
De statutair verantwoordelijke persoon voor de rapporterende organisatie is mevrouw L.J. Hoff. 
 

2.3  Organisatiegrenzen 
 
In het GHG protocol wordt vermeld dat de operationel boundary bepaald moet worden. Voor RGS 
geldt dat 100% van de CO₂ uitstoot wordt meegenomen in de calculatie. RGS holding, de Rijssense 
Gebouwen Sloperij B.V., inclusief de RGS milieu B.V., wordt als gehele organisatie meegenomen. 
 
 
 
 
  

RGS Holding 

Rijssense Gebouwen 
Sloperij B.V. 

RGS Milieu B.V. 
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2.4  Bepaling klein, middel of groot bedrijf 
 
De CO₂ prestatieladder maakt op basis van de CO₂ uitstoot onderscheid tussen kleine, middelgrote 
en grote bedrijven. Om tot de groottecategorie ‘klein’ of ‘middelgroot’ te behoren, dient een bedrijf 
onder de definitie ‘Werken/leveringen’aan beide voorwaarden te voldoen.  
Op basis van de CO₂  uitstoot (hoofdstuk 3) valt RGS onder de categorie klein. De totale uitstoot van 
de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt minder dan 500 ton per jaar en de totale uitstoot van de 
bouwplaatsen bedraagt minder dan 2.000 ton per jaar. 

 

2.5  Historisch basisjaar 
 
Door RGS zijn de eerste metingen in het kader van de ISO 14064 norm uitgevoerd over het 
kalenderjaar 2012. De eerste 3 jarencyclus is achter de rug. Het nieuwe referentiejaar is 2015. Dit 
jaar geldt als referentiejaar op basis waarvan de toe- of afname van de CO₂  emissie wordt 
vastgesteld.   

2.6 Gerapporteerde periode 
 
Dit rapport is gebaseerd op het jaar 2017. Het jaar 2015 is het basisjaar. Dit is gebaseerd op de 
conversiefactoren handboek 3.0. 
 

2.7 Normalisering meetresultaten 
 
De omvang van de CO₂ emissies heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten die 
door RGS zijn uitgevoerd. Ten behoeve van een vergelijking van de emissie in het referentiejaar en 
die tijdens de gerapporteerde periode, is daarom een maatstaf bepaald op basis waarvan de 
meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor RGS is de omvang van de activiteiten te meten 
aan de gemaakte omzet. Dit wordt berekend in de hoeveelheid CO₂ uitstoot in tonnen per miljoen 
euro omzet. 
 



Footprint              Pagina 6   

3. Carbon Footprint-analyse 
 

3.1  Grondslag van de analyse 
 
Op basis van de vastgestelde operationele grenzen wordt de CO₂ uitstoot van de activiteiten van een 
organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas 
Protocol (GHG), onderscheid gemaakt tussen drie emissie bronnen (scopes). De drie bronnen zijn 
onderverdeeld in directe en indirecte missies. 
 

 Scope 1: emissies of directe emissies. Dit zijn emissies door de eigen organisatie, zoals 
emissies door eigen gas gebruik (bij. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en oven) en 
emissies door het eigen wagenpark.  

 
 Scope 2: emissies of indirecte emissies. Dit zijn emissies ontstaan door de opwekking van 

elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze leveren.  
 

 Scope 3: emissies of overige indirecte emissies. Dit zijn emissies als gevolg van de activiteiten 
van het bedrijf, maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch 
beheerd worden door het bedrijf.  
 

Voor certificering voor CO₂ prestatieladder trede 3 geldt dat alleen een identificatie van scope 1 en 2 
voldoende is.  
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3.2  Scope 1 en 2 CO₂ emissies 
 
Onder scope 1 zijn bij RGS de volgende CO₂ uitstoten ondergebracht: 

 Brandstof verbruik van het eigen wagenpark 

 Brandstof verbruik van het materieel (kranen, shovels, breker, generatoren) 

 Verwarming kantoorpand (aardgas) 

 Koelvloeistof airco’s (kranen en kantoorpand) 

 Propaan verbruik voor snijbranden 
 
Onder scope 2 zijn bij RGS de volgende indirecte CO₂ uitstoten ondergebracht: 

 Elektriciteitsverbruik van het kantoorpand 

 Brandstof verbruik van zakelijke kilometers in privé auto’s  
 

3.3  Projecten met CO₂ gunningsvoordeel 
 
Er zijn in 2017 geen projecten met gunningsvoordeel geweest. 
 

3.4  GHG verwijdering en CO₂ emissie van verbranding biomassa 
 
Broeikasverwijdering door middel van binding van CO₂ vindt niet plaats bij RGS. 
Ook de verbranding van biomassa vindt niet plaats binnen RGS. 
 

3.5  Directe en indirecte CO₂ emissies bij RGS 
 
Op pagina 8 is de footprint met directe en indirecte emissies weergegeven. Alle verbruiken zijn 
omgerekend naar CO₂ emissies met behulp van de conversiefactoren van het handboek CO₂ 
prestatieladder 3.0. Voor het verbruik van brandstof, propaan en koudemiddelen is gebruik gemaakt 
van facturen. Het elektriciteit- en aardgasverbruik wordt maandelijks bijgehouden door de KAM 
coördinator van RGS. 
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3.5.1.    Footprint 2017   
 

Energie -

drager

Een 

heid

CO₂ 

paramet

er 

Hoeveel

heid 

2017 (1e 

helft)

Hoeveel

heid 

2017 (2e 

helft)

Hoeveel

heid 

2017 

(totaal)

Ton 

CO₂ 

2017 

(1e 

helft)

Ton 

CO₂ 

2017 

(2e 

helft)

Ton 

CO₂ 

2017 

Wagenpark en 

materieel

Kranen Diesel liters 3,230 101643 101218 202861 328,3 326,9 655,2

Vrachtwagens Diesel liters 3,230 14918 15831 30749 48,2 51,1 99,3

Bedrijfsauto’s Diesel liters 3,230 9167 7940 17107 29,6 25,6 55,3

Bedrijfsbussen Diesel liters 3,230 25432 23169 48601 82,1 74,8 157,0

Shovel Diesel liters 3,230 306 0 306 1,0 0,0 1,0

Onbekend Diesel liters 3,230 205 172 377 0,7 0,6 1,2

Generatoren/ 

overig
Benzine liters 2,74 180 176 356 0,5 0,5 1,0

Totaal 151851 148506 300357 490,4 479,6 970,0

Verwarming 

Kantoorpand Aardgas Nm3* 1,884 5921 2245 8166 11,2 4,2 15,4

Airco’s 

Airco’s materieel
Koelvloei 

stof R134A
kg 1430 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Airco’s kantoor
Koelvloei 

stof R410 A
kg 2088 0 0 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 0,0 0,0 0,0

Overig

Snijbranden Propaan liters 1,725 1467 496 1963 2,5 0,9 1260,2

TOTAAL 

SCOPE 1
504,1 484,7 988,7

Elektriciteit 

kantoor

Kantoorpand Elektricitei kWh* 0,526 22833 16730 39563 12,0 8,8 20,8

Privé auto’s voor 

zakelijk verkeer

Personenauto Onbekend 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

TOTAAL 

SCOPE 2
12,0 8,8 20,8

TOTAAL  

SCOPE 1 

& 2

516,1 493,5 1009,6



 

3.5.2  Analyse scope 1 en 2 emissies  
 
De CO₂  emissie uitstoot bij RGS in de eerste helft van 2017 was 516 ton en in de tweede helft 494 
ton. Dit is het laagste absolute niveau sinds de certificatie voor de CO₂  prestatieladder in 2013. Ook 
relatief gezien een heel goed jaar met een uitstoot van 115 ton per miljoen euro omzet. De grootste 
emissie wordt veroorzaakt door het wagenpark en materieel. Wat opvalt is afname in het brandstof 
verbruik van de bulk (kranen en puinbreker). De puinbreker en shovel zijn in december 2016 
verkocht en dat verklaart een afname in het brandstofverbruik. Ook is een rupskraan een aantal 
maanden gedurende de tweede helft van 2017 verhuurd. Het brandstofverbruik is daarom 
afgenomen. 
 
In onderstaande grafieken is te zien dat RGS de laagste absolute  CO₂ uitstoot heeft sinds de 
gegevens worden bijgehouden. 
 

 
 

 
 
Figuren 3.1 en 3.2 absolute en relatieve CO₂ uitstoot in tonnages van het wagenpark en materieel 
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Wat opvalt in de overige categorieën is dat het gas, propaan en elektra verbruik is afgenomen. Een 
verklaring hiervoor is LED verlichting in het kantoorpand, werkplaats en magazijn. Minder 
propaanverbruik door minder snijrandwerkzaamheden op projectlocatie. Het afgenomen gasverbruik 
wordt veroorzaakt door het vernieuwde dak met betere isolatie.  
 

 
 
 

 
Figuren 3.3 en 3.4 absolute en relatieve CO₂ uitstoot in tonnages van de overige categorieën 

  

0

5

10

15

20

25

Kantoor (aardgas) Airco’s Overig Kantoor (elektra)

to
n

 C
O

2

Absolute CO2 uitstoot
2015 (1e helft)

2015 (2e helft)

2015 (totaal)

2016 (1e helft)

2016 (2e helft)

2016 (totaal)

2016 (1e helft)

2016 (2e helft)

2016 (totaal)

2017 (1e helft)

2017 (2e helft)

2017 (totaal)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

CO2 uitstoot per
miljoen euro

omzet kantoor
(aardgas)

CO2 uitstoot per
miljoen euro
omzet airo's

CO2 uitstoot per
miljoen euro
omzet overig

CO2 uitstoot per
miljoen euro

omzet kantoor
elektra

To
n

 C
O

2
 

Relatieve CO2 uitstoot
2015 (1e helft)

2015 (2e helft)

2015 (totaal)

2016 (1e helft)

2016 (2e helft)

2016 (totaal)

2016 (1e helft)

2016 (2e helft)

2016 (totaal)

2017 (1e helft)

2017 (2e helft)

2017 (totaal)



Footprint              Pagina 11   

3.6 Uitzonderingen en onzekerheden 
 
Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder de CO₂ prestatieladder. Door RGS zijn in 2017 
geen zakelijke vliegkilometers gemaakt. In de kantoorpanden en kranen zijn airco installaties 
geïnstalleerd. Dit koudemiddel zit in een gesloten systeem. Jaarlijks zal bepaald worden of het 
systeem bijgevuld dient te worden. Deze “verliezen” worden meegenomen in de CO₂ uitstoot. De 
airco’s in het kantoorpand zijn afgelopen jaar niet gecontroleerd. Dit zal in de tweede helft van 2017 
gebeuren.  
De airco’s op de machines zonder onderhoudscontract zijn in de eerste helft van 2017 niet bijgevuld. 
De gegevens m.b.t. bijvullen van airco’s van machines en bedrijfsauto’s met onderhoudscontracten 
zijn niet beschikbaar.  
 
Deze emissie inventaris is niet door een CI geverifieerd. 
 
Alle resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge, maar 
op basis van de gegevens zoals in dit rapport weergegeven kunnen we stellen dat deze marges klein 
zijn.  

1. Zakelijke kilometers gemaakt met privé auto’s van medewerkers is minimaal. Deze gegevens 
zijn niet meegenomen in de berekening. 

2. Het propaanverbruik wordt gefactureerd op kilogrammen. De omrekenfactor naar liters is als 
volgt:  1 kg wordt gedeeld door 0,51. 

 
  



Footprint              Pagina 12   

4. Voortgang reductiedoelen, maatregelen en initiatieven 
 

4.1  Voortgang doelstellingen 
 
Algemene doelstelling 
De algemene doelstelling is het reduceren van 3% minder CO₂ uitstoot per miljoen euro omzet in 
2018 ten opzichte van 2015. Dit gaat erg goed. In 2017 is er maar liefst 38% minder CO₂ uitgestoten 
ten opzichte van 2015.  
 
 

 
Figuur 4.1 Doelstelling relatieve CO₂  uitstoot bedrijfsbreed 

 
 
Doelstelling scope 1 
De doelstelling voor scope 1 is 3% minder ton CO₂ uitstoot per miljoen euro omzet in 2018. Deze 
doelstelling heeft betrekking op het dieselverbruik van het wagenpark en materieel. Dit gaat erg 
goed. In 2017 is er maar liefst 47% minder CO₂ uitgestoten ten opzichte van 2015.  
 

 
Fig. 4.2 Doelstelling relatieve CO₂  uitstoot scope 1 
 
Doelstelling scope 2 
De doelstelling voor scope 2 is 3% minder ton CO₂ uitstoot in 2018. Deze doelstelling heeft 
betrekking op het elektriciteitsverbruik van het kantoor. Deze doelstelling ook erg goed. In de eerste 
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helft van 2017 is er 2% meer CO₂ uitgestoten ten opzichte van 2015, maar in de tweede helft van 
2017 is er 36% minder CO₂ uitgestoten.  
 
 

 
Fig. 4.3 Doelstelling relatieve CO₂  uitstoot scope 2 
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4.2  Voortgang maatregelen 
 

 
Deze paragraaf beschrijft de voortgang van de maatregelen die in 2015 tot 2018 genomen worden 
om de reductiedoelstellingen te behalen. 
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Gebouwen 

- Jaarlijkse analyse van energieverbruik. (Doel: geen concrete besparing, bewustwording) 
Het energieverbruik is besproken in het MT overleg van januari en juni 

- Led verlichting en bewegingsmelders. (Doel: 2% besparing) 
Het aanbrengen van led verlichting en bewegingsmelders is gerealiseerd in juli 2017. 

- Het dak van het kantoorpand wordt vervangen en beter geïsoleerd. (Doel: 5% besparing) 
Het dak is in mei 2017 vervangen. 

 
 
 
 



Footprint              Pagina 16   

Mobiliteit 
- Bewustwording medewerkers creëren door het geven van een toolbox. (Doel 0,5% 

besparing) 
De toolbox is in juni 2017 gegeven. 

- Bandenspanning bedrijfsbussen 1x per kwartaal. (Doel 1% besparing) 
De bedrijfsauto’s worden 2x per jaar gecontroleerd en de bandenspanning wordt hierin 
meegenomen. De overige keren moeten medewerkers hun bandenspanning zelf controleren. 

- Minimaal één laadpunt bij het kantoor voor elektrische auto’s. (Geen concrete besparing) 
Er is een mogelijkheid gecreëerd om een elektrische auto op te laden. 

- Alle bedrijfsbussen hebben minimaal emissiestandaard euro 5. (Doel 2% besparing) 
RGS heeft in 2017 oudere modellen ingeruild voor nieuwere euro 5 modellen. 

- Aanschaf blackbox in bedrijfsbussen. (Doel 1% besparing) 
De blackboxen zijn nog niet aangeschaft en het staat ter discussie of dit nog gaat gebeuren. 
De voor en nadelen worden tegen elkaar afgewogen. 

- Bij aanschaf/vervanging kranen energiezuiniger model aanschaffen. (Doel 5% besparing) 
Er is een hybride kraan aangeschaft en twee oudere exemplaren zijn verruild voor een 
nieuwe kraan.   

 
Materiaalgebruik 

- Bewustwording medewerkers creëren door het aanspreken tijdens werkplekinspecties. (Doel 
0,5% besparing) 
Tijdens werkplekinspecties werd geconstateerd dat een inhuurmachinist zijn kraan stationair 
liet lopen terwijl dit niet nodig was. Hij is hierop aangesproken. 

- Computers uitzetten aan het eind van de werkdag. (Doel 0,5 % besparing) 
Medewerkers zijn aangesproken op het onnodig aan laten staan van computers. Door de 
aanschaf van een nieuwe server hoeven de computers niet meer aan te blijven staan om 
thuis verbinding te kunnen maken.  

- Bewustwording kraanmachinisten creëren door het online volgen van prestaties van de 
kraan en hierover in gesprek te gaan. (Doel 1% besparing) 
De gegevens worden per kwartaal bijgehouden. Er is veel wisseling van machinisten geweest. 
Deze maatregel is niet uitgevoerd. 

 

4.3  Voortgang initiatieven 
 

4.3.1   Lopende initiatieven  
 
Branche initiatief VERAS 
De KAM coördinator van RGS neemt deel aan het branche initiatief van de VERAS. 
In november 2014 is de eerste bijeenkomst geweest. Het overleg is een inspiratiebron voor CO₂  
reductie in het sloopproces. Er worden sprekers uitgenodigd die presentaties geven over CO₂  
uitstoot en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven inspireren elkaar met voorbeelden 
over CO₂  besparingsmogelijkheden.  
 
ROC bouw en infra  
Jaarlijks komen de eerstejaars leerlingen van de ROC bouw en infra bij RGS. Er wordt een presentatie 
en rondleiding gegeven waarin veiligheid en milieu belangrijke thema’s zijn. De CO₂ ladder wordt 
tijdens de presentatie besproken. Jongeren worden bewust gemaakt van de mogelijkheden om CO₂ 
uitstoot te reduceren. In 2017 is het initiatief anders ingevuld, RGS heeft namelijk een gastcollege bij 
het ROC verzorgd. 
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4.3.2 Nieuwe initiatieven  
 
Er zijn nog geen nieuwe initiatieven. 


