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1 Inleiding 

Voor alle bedrijven, organisaties en instellingen is het belangrijk om een actieve invulling te geven aan het thema 
Duurzaam Ondernemen. Het maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie, en het verminderen van 
de CO2-uitstoot in het bijzonder, is groot. 
 
VWB Het Veldwerkbureau bv is al geruime tijd bezig met het besparen van energie. De zorg voor ons milieu 
maken wij aantoonbaar in deze CO2-footprint, waarop te zien is hoe groot de uitstoot van het bedrijf is, als gevolg 
van het direct en indirect gebruik van fossiele brandstoffen. Door dit jaarlijks te herhalen wordt zichtbaar of de 
maatregelen die worden getroffen om de uitstoot te beperken effectief zijn.  
 
Om in kaart te brengen waar reductie mogelijk is, is besloten om onze energiestromen te inventariseren door 
het samenstellen van een CO2-footprint. De onderliggende rapportage van de CO2-footprint betreft het jaar 
2022. Dit is het 11e jaar waarover wij een footprint opstellen. 
 
De footprint van 2021 is geverifieerd tijdens de externe audit op 6 juli 2022. 
 
Deze rapportage van onze CO2-footprint is opgesteld met gebruik van de website www.co2emissiefactoren.nl. 
Deze footprint beschrijft alle punten zoals beschreven in §9.3.1 van de ISO 14064-1:2018 norm. Een relatiematrix 
hiervan is opgenomen in Bijlage 2. 
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2 Beschrijving van de organisatie 

2.1 Beschrijving van de organisatie 

Bedrijfsnaam VWB Het Veldwerkbureau bv 

Huidige datum       

Inventarisatiejaar 2022 

Referentiejaar 2015 
Het basisjaar was aanvankelijk 2012. Na het opstellen van de footprint 2013 zijn we 
tot de conclusie gekomen dat er teveel veranderd is sinds de overname om daar reële 
doelstelling uit te halen. Het basisjaar werd gewijzigd naar 2013. Vervolgens werd per 
01-01-2015 VWB Geogroep bv bijgevoegd. Door de integratie van de uitstootgegevens 
van VWB Geogroep was er geen goede vergelijking meer te maken met het basisjaar 
(en 2014). Daarom is toen besloten 2015 als nieuw basisjaar vast te stellen.  
 
Bij significante wijziging van de conversiefactoren wordt het basisjaar opnieuw bere-
kend om een goede vergelijking tussen het gerapporteerde jaar en het basisjaar te 
kunnen garanderen. Indien een wijziging in de van toepassing zijnde conversiefacto-
ren optreedt en dit invloed heeft op het basisjaar of andere historische gegevens, dan 
wordt dit opgenomen in het logboek behorend bij deze rapportage (zie bijlage 1.). 
 

2.2 Verantwoordelijkheden 

Contactpersoon M. Osinga, kwaliteit@vwb.nl, 055-5068231 

Verantwoordelijke M. Osinga, kwaliteit@vwb.nl, 055-5068231 

Verantwoordelijkhe-
den 

Elk jaar wordt een CO2 inventaris opgesteld. De verantwoordelijke zorgt dat dit ge-
beurt op een juiste, reproduceerbare manier. Overige verantwoordelijkheden: 

• Actualiseren beleid en opstellen/bijstellen doelstellingen: M. Osinga 

• Contactpersoon emissie-inventaris: M. Osinga 

• Interne en externe communicatie: M. Osinga 

• Uitdragen en invulling van het initiatief: G.H. Hartkamp 
 

2.3 Normering 

 De emissie-inventaris is opgesteld volgens punt A t/m T uit § 9.3.1 uit de norm ISO 
14064-1:2018. Per onderwerp is de verwijzing naar de verschillende punten uit de 
norm opgenomen (zie Bijlage 2).  
 

2.4 Verificatie 

 Er heeft geen verificatie plaatsgevonden van de emissie-inventaris. 
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3 Afbakening 

3.1 Organisatorische grenzen 

Naam hoofdonderneming VWB Het Veldwerkbureau bv 

KvK nummer 09181265 

Aantal dochterondernemingen 3 (sinds 1 januari 2015) 

Namen dochterondernemingen VWB Bodem bv 
VWB Geogroep bv 
VWB Materieel bv 
 

Aantal vestigingen 1 (hoofdvestiging in Lieren) en twee uitvalsbasissen die meetellen met de 
CO2 uitstoot: in Andelst (opslag en extra kantoorruimte) en in Assen (opslag). 
 

Aantal werknemers 50-55 

Beschrijving van de organisatie Sinds 1 januari 2015 is de bedrijfsstructuur als volgt: de holding is VWB Het 
Veldwerkbureau bv Daaronder zijn 3 werkmaatschappijen werkzaam. 
1. VWB Bodem bv houdt zich bezig met de monsterneming van (water)bo-

dem en grondwater en het verzamelen van gegevens in het veld in het 
kader van bodemkundig onderzoek. 

2. VWB Geogroep bv verricht landmeetkundige werkzaamheden. Het in 
kaart brengen van terreininformatie (maatvoering), topografische inme-
tingen, hoogtemetingen en deformatiemetingen zijn enkele spilwoor-
den.  

3. VWB Materieel bv gaat voornamelijk over de aan- en verkopen, verhuur 
en het beheer van materieel. Met materieel wordt onder meer machi-
nes, technische installaties, kantoor- en veldwerkinventarissen bedoeld.  

Het bedrijf is gecertificeerd voor CO2-prestatieladder niveau 3 en voor VCA* 
2017/6.0, ISO 9001:2015, BRL SIKB 1000, 2000, 2100 en 6000.  
 
Het bedrijfspand in Lieren huisvest het kantoor, een werkplaats en opslag-
plaats. Daarnaast wordt een opslag- en beperkte kantoorruimte in Andelst 
en Assen gehuurd als uitvalsbasis. In Lexmond en Amsterdam worden ook 
opslagruimtes gehuurd. Deze verbruiken nauwelijks stroom en geen gas en 
zijn daarom niet meegenomen in de emissiestromen. 
 
Buiten werd in 2022 gebruik gemaakt van ongeveer 40 bedrijfswagens op 
diesel, 4 op benzine, 1 op LPG en 3 elektrische, 2 boormachines op diesel en 
1 Geotool op benzine. Het grootste deel van het kantoorpersoneel rijdt met 
eigen auto’s en enkelen hebben een leaseauto. VWB Het Veldwerkbureau is 
verder in bezit van 3 quads, 5 buitenboordmotoren (waarvan 1 op benzine 
en 4 elektrisch), aggregaten en waterpompen, allemaal op benzine en daar-
naast nog 1 aggregaat op diesel. 
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3.2 Operationele grenzen 

De operationele grenzen worden onderverdeeld in scope 1, 2 
en 3. De indeling is afkomstig uit het GHG-protocol. De Stich-
ting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) 
rekent 'Business Air Travel' en 'Personal Cars for Business Tra-
vel' tot scope 2.  
 
Bij het opstellen van de CO2-footprint is de indeling van scope 
1 en 2 van de SKAO aangehouden. De emissies uit scope 3 zijn 
niet meegenomen binnen de kaders van dit rapport.  

 
De actuele emissiestromen binnen de operationele grenzen zijn: 
Scope 1: benzine, diesel, gas, airco 
Scope 2: elektriciteit, zakenreizen privéauto, zakenreizen vliegtuig 
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4 Berekeningsmethodiek 

4.1 Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren 

Bij het opstellen van de CO2-footprint is de methodiek aangehouden zoals is voorgeschreven in het door SKAO 
uitgegeven Handboek Prestatieladder versie 3.1. Deze methode schrijft voor om vliegkilometers (Business Air 
Travel) en gedeclareerde zakelijke kilometers (Personal Cars for Business Travel) tot scope 2 te rekenen. De 
directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies zijn in de footprint gekwantificeerd.  
De conversiefactoren zijn gebruikt van de website www.co2emissiefactoren.nl.  
 

4.2 Wijziging berekeningsmethodiek 

Er zijn geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek. De emissiefactoren zijn enigszins gewijzigd. De effecten 
op de berekeningen zijn minimaal. Er heeft geen terugrekening van voorgaande jaren plaatsgevonden. 
 

4.3 Herberekening referentiejaar & historische gegevens 

Het jaar 2015 blijft referentiejaar en er heeft dus geen herberekening van het referentiejaar plaatsgevonden. 
 

4.4 Uitsluitingen 

De GHG-emissies van de airconditioning zijn niet meegenomen binnen de CO2-rapportage. 
Koelmiddel wordt in het productieproces / in de dienstverlening van Het Veldwerkbureau niet naar CO2 omge-
zet. Er vindt geen verbranding plaats. Incidenteel zou er bij lekkage koelmiddel vrij kunnen komen, maar die 
emissie is verwaarloosbaar. 
Ook de gasflessen ten behoeve van laswerkzaamheden worden uitgesloten, aangezien de invloed nihil is. 
De opslagruimtes in Lexmond en Amsterdam verbruiken dermate weinig dat deze niet zijn meegenomen in de 
emissiestromen. 
 

4.5 Opname CO2 en biomassa 

Tot op dit moment heeft er geen opname van CO2 of biomassaverbranding binnen de bedrijfsactiviteiten plaats-
gevonden. 
 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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5 Emissie-inventaris 

5.1 Scope 1 – Directe CO2-emissie 

Wagenpark Emissiebron / -activiteit Verbruik 

Rijdend materieel Bedrijfswagens Diesel en enkele benzine 

 

Mobiele werktuigen Emissiebron / -activiteit Verbruik 

Ondersteunend materieel Quads, Geotools, motorboot, ag-
gregaten, waterpompen, rupskrui-
wagens 

Benzine 

 Boormachines Diesel 

 

Brandstoffen Emissiebron / -activiteit Periode / frequentie 

Diesel Zakelijk transport / machinaal bo-
ren 

Voltijd 

Gasverbruik bedrijfspanden HR-ketel, verwarming Seizoensgebonden 

 

Airco en koeling Emissiebron / -activiteit Periode / frequentie 

Kantoor Koelmiddel Incidenteel 

 

5.2 Scope 2 – Indirecte CO2-emissie 

Elektriciteitsverbruik Emissiebron / -activiteit Periode/frequentie 

Huisvesting 

Klimaatbeheersing Airco Seizoensgebonden 

Verlichting TL-LED verlichting Op werkdagen 

ICT 5 werkruimtes (excl. 3 overleg-
ruimtes zonder ICT) + server 

Op werkdagen 

 

Productie 

(Hand)gereedschappen Standaard werkplaatsinrichting 
t.bv onderhoud materieel 

Frequent 

 

Project 

Buitenboordmotoren  Incidenteel 

Overall verbruik Vb.: onderwaterpomp, kernboor, 
bouwlampen, aggregaten 

Frequent 

 

Zakelijk verkeer Emissiebron / -activiteit Periode / frequentie 

Rijdend materieel Elektrische bedrijfswagens Voltijd 

Zakenreizen privéauto Privéauto Incidenteel 

Zakenreizen vliegtuig Vliegtuig Incidenteel 
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6 CO2-footprint 2022 

 Onderdeel Omschrijving 
Een-
heid 

Hoeveel-
heid1 

CO2 conver-
siefactor2 

Ton 
CO2 Bron 

Sc
o

p
e

 1
 Zakelijk verkeer bedrijfswagens 

 
diesel liter 103.960 3,262 339,1 

brandstofoverzich-
ten, declaraties 

benzine liter 4.735 2,784 13,2 
brandstofoverzich-
ten 

LPG liter 208 1,798 0,4 
brandstofoverzich-
ten, declaraties 

Aardgas 

 aardgas pand Lieren m3 3.743 2,085 7,8 webportal 

aardgas pand Andelst m3 593 2,085 1,2 webportal 

aardgas pand Assen m3 98 2,085 0,2 webportal 

Sc
o

p
e

 2
 Elektriciteit 

groen biomassa3 
groen zon NL 

stroom pand Lieren  kWh 
7.799 0,044 

0,34 
webportal 

23.392 0 

groen biomassa3 
groen zon NL 

stroom pand Andelst  kWh 
1.025 0,044 

0,05 
webportal 

2.187 0 

groen biomassa3 
groen zon NL 

stroom pand Assen  kWh 
597 0,044 

0,03 
webportal 

1.441 0 

stroom wind/zon 
opladen elektrische 
bedrijfswagen 

kWh 1.619 0 0 
brandstofoverzich-
ten 

Sc
o

p
e

 3
 Zakenreizen privéauto 

privéauto middel 
benzine 

gereden kilometers km 90 0,204 0,02 
declaraties 

privéauto middel 
diesel 

gereden kilometers km 591 0,180 0,1 
declaraties 

Zakenreizen vliegtuig 

regionaal gevlogen kilometers4 km 480 0,234 0,1 facturen, planbord 

intercontinentaal gevlogen kilometers4 km 94.268 0,157 14,8 facturen, planbord 

Totaal ton CO2 377,4  
1) overzicht monitoring en meting (X:\Kwaliteit\Algemeen\CO2 prestatieladder) 
2) conform www.co2emissiefactoren.nl, lijst 2022 
3) groene stroom biomassa t/m 15-4-2022, groene stroom zon NL vanaf 16-4-2022 

4) berekend op www.euclaim.nl 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
http://www.euclaim.nl/
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7 Overzicht emissies 
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8 Toelichting op berekening 

8.1 Toelichting 

Verbruik brandstof diesel 
Dieselverbruik van boormachines zit bij de hoeveelheid diesel van het zakelijk verkeer in. Opsplitsen naar mobiele 
werktuigen is niet mogelijk omdat er met dezelfde tankpassen getankt wordt. 
 
Het aantal liters verbruikte diesel is berekend met behulp van tankoverzichten van Travelcard, Leaseplan, Move-
move (waarbij er tevens bedrijfsauto’s op naam van 3D Geo staan) en declaraties. 
 
Naast diesel is er ook AdBlue getankt. Dit is een additief van ureumoplossing, waardoor de uitstoot minder scha-
delijk is. Omdat AdBlue niet als brandstof wordt aangemerkt, is dit niet in de berekeningen meegenomen. 
 
Verbruik brandstof benzine 
Het aantal liters verbruikte benzine is berekend met behulp van tankoverzichten van Leaseplan, Movemove 
(waarbij er bedrijfsauto’s op naam van 3D Geo staan). 
 
Verbruik brandstof LPG 
Het aantal liters verbruikte LPG is berekend met behulp van tankoverzichten van Movemove en declaraties. 
 
Verbruik aardgas voor verwarming 
Gasverbruik Lieren: Maandelijkse verbruiksoverzichten via webportaal. Van het totaal is t/m maart 2022 

30% afgehaald door gedeeltelijke onderverhuur aan Sweco. 
Gasverbruik Andelst:  Maandelijkse verbruiksoverzichten via webportaal. Van het totaal is 30% afgehaald 

door gedeeltelijke onderverhuur aan Greenhouse Advies. 
Gasverbruik Assen: Maandelijkse verbruiksoverzichten via webportaal. Van het totaal is voor januari 30% 

afgehaald door gedeeltelijke onderverhuur aan Sweco. 
 
Verbruik elektriciteit 
Stroomverbruik Lieren: Maandelijkse verbruiksoverzichten via webportaal. Van het totaal is t/m maart 30% 

afgehaald door gedeeltelijke onderverhuur aan Sweco. 
Stroomverbruik Andelst:  Maandelijkse verbruiksoverzichten via webportaal. Van het totaal is 30% afgehaald 

door gedeeltelijke onderverhuur aan Greenhouse Advies. 
Stroomverbruik Assen: Maandelijkse verbruiksoverzichten via webportaal. Van het totaal is voor januari 30% 

afgehaald door gedeeltelijke onderverhuur aan Sweco. 
 
Opladen elektrische bedrijfswagens: Tankoverzicht via 3D Geo en Leaseplan. 
 
Zakenreizen privéauto 
Incidenteel worden privéauto's ingezet voor zakelijk verkeer. Hiervan worden de kilometers gedeclareerd. 
 
Zakenreizen vliegtuig 
Het aantal gevlogen kilometers van en naar Aruba en Curaçao is bepaald met de hiertoe beschikbare tool op de 
blog van EUclaim. Daarbij is rekening gehouden met tussenstops en regionale verplaatsingen per vliegtuig. 
 
Conversiefactoren 
Gebruikt zijn de conversiefactoren van de website www.co2emissiefactoren.nl.  
 

8.2 Normalisering 

De omvang van de CO2-emissie is sterk afhankelijk van en gecorreleerd aan de hoeveelheid activiteiten die zijn 
ontplooid. Het bedrijf en onze productiviteit kan groeien en krimpen. Het energieverbruik hangt daar nauw mee 
samen, met name het gebruik van brandstof. Ten behoeve van toekomstige vergelijking met het referentiejaar 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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en het vaststellen van kwantitatieve CO2-reductiedoelstellingen zijn maatstaven nodig, om tot een goede nor-
malisering te komen. 
 
Als maatstaf is gekozen voor aantal FTE. Het jaar 2012 is daarin geen betrouwbaar vergelijkingsjaar, omdat het 
aantal FTE steeg van 7 naar 26,5 in november van dat jaar, terwijl deze FTE-stijging niet in onderstaande gegevens 
is meegenomen. In 2015 is het aantal FTE wederom sterk gestegen door een overname. Sindsdien zijn de fluctu-
aties in het aantal FTE het gevolg van de natuurlijke dynamiek in ons bedrijf. 
 
Tabel 1: CO2-emissie per FTE 

jaar FTE ton CO2 

2012 7,0 12,5 

2013 28,5 11,0 

2014 28,5 12,0 

2015 52,0 8,1 

2016 50,1 8,8 

2017 48,2 8,9 

2018 49,4 8,6 

2019 48,6 9,1 

2020 43,7 8,7 

2021 42,9 8,1 

2022 42,8 8,8 

 

 
 

8.3 Onzekerheden 

De energieverbruikscijfers over 2022 zijn afkomstig van ontvangen facturen en maandelijkse verbruiksoverzich-
ten. Indien facturen onvolledig zijn of waar we gegevens missen, zijn deze geëxtrapoleerd (extrapoleren = op 
grond van bepaalde onderstellingen en waarnemingen conclusies trekken of voorspellingen doen over een ge-
bied, dat ligt buiten het terrein der waarnemingen). Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met facto-
ren als seizoensinvloeden en productie-uren. Door aandacht te geven aan het registreren van brongegevens 
(verbruiksoverzichten bijv.) trachten we de betrouwbaarheid te verhogen van onze uitstootgegevens. 
 

Onzekerheid Beschrijving 

Meetonnauwkeurigheden 

Algemeen 

Hoewel er conversiefactoren opgenomen zijn voor diverse oliën, worden deze 
niet in onze berekeningen van de CO2- footprint meegenomen. Oliën als smeer-
olie, hydrauliekolie, transmissieolie en remvloeistof worden in het productie-
proces niet naar CO2 omgezet. Er vindt geen verbranding plaats. Dit geldt ook 
voor het gebruik van lasgassen. Overige gegevens zijn op basis van facturen van 
leveranciers in de berekening meegenomen. 
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Onzekerheid Beschrijving 

Meetonnauwkeurigheden 

Scope 1 

Een deel van het pand in Lieren werd t/m maart 2022 onderverhuurd aan 
Sweco. Het betrof 1 hal, een kantine en een werkruimte (kantoortje). Om dit 
verbruik door Sweco te compenseren, is in deze periode 30% van het verbruikte 
m3 gas afgehaald. Dit betreft een schatting. 
 
Dit geldt ook voor het pand in Andelst dat voor een deel wordt onderverhuurd 
aan Greenhouse Advies en het pand in Assen dat in januari nog voor een deel 
werd onderverhuurd aan Sweco. In beide gevallen betreft het opslagruimte 
met wasgelegenheid. 
 

Meetonnauwkeurigheden 

Scope 2 

Een deel van het pand in Lieren werd t/m maart 2022 onderverhuurd aan 
Sweco. Het betrof 1 hal, een kantine en een werkruimte (kantoortje). Om dit 
verbruik door Sweco te compenseren, is er in deze periode 30% van het ver-
bruikte kWh elektriciteit afgehaald. Dit betreft een schatting. 
 
Dit geldt ook voor het pand in Andelst dat voor een deel wordt onderverhuurd 
aan Greenhouse Advies en het pand in Assen dat in januari nog voor een deel 
werd onderverhuurd aan Sweco. In beide gevallen betreft het opslagruimte 
met wasgelegenheid. 
 
Zakelijke kilometers met privéauto zijn niet teruggerekend naar aantal inzitten-
den. Gezien het incidentele karakter is de uitstoot dermate beperkt dat dit geen 
significante verschillen zou geven. 
 
Zakelijke kilometers met vliegtuig zijn bepaald met behulp van een hiertoe be-
schikbare online tool. Deze geeft niet het daadwerkelijk gevlogen aantal kilo-
meters, maar de kortste verbinding tussen de betreffende luchthavens. 
 

 

9 CO2-reductie 

Het doel van de CO2-footprint is het in kaart brengen van de energiestromen en het aan de hand hiervan bepalen 
van de CO2-uitstoot. Met de oplevering van dit rapport is het benodigde inzicht verkregen. Belangrijker is nu hoe 
de CO2-uitstoot binnen onze organisatie verder kan worden verminderd. 
 

Om de voortgang van de CO2 reductie te kunnen bewaken en borgen, is een energiemanagementsysteem opge-
zet. Een managementsysteem is een besturingsmiddel dat wordt opgezet om CO2-reductiedoelstellingen te rea-
liseren. Kenmerkend voor een managementsysteem is de cyclus ‘Plan-Do-Check-Act’.  
 

9.1 Gerealiseerde emissiereducties, milieubewust, energiezuinig produceren, 
leveren en inkopen 

Deze zijn opgenomen in het Energiemanagementplan. 
 

9.2 Voortgang (lopende) emissiereducties en CO2-compensatie 

Voor een uiteenzetting van onze reductiedoelstellingen en de genomen en te nemen maatregelen, verwijzen wij 
naar ons Energiemanagementplan. 
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Bijlage 1 – Logboek 

WIJZIGING IN BASISJAAR OF ANDERE HISTORISCHE DATA 

Datum Wie Onderwerp Commentaar Reactie 

10-3-2014 TBU Basisjaar gesteld op 2013 i.p.v. 2012 - - 

29-2-2016 TBU Basisjaar gesteld op 2015 i.p.v. 2013 - - 
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Bijlage 2: Verwijzingsmatrix 

ISO 14064-1 
§ 9.3.1 Omschrijving § in footprint 

A Beschrijving organisatie 2.1 

B Verantwoordelijken 2.2 

C Rapportageperiode 2.1 

D Organisatorische grenzen 3.1 

E Grenzen verslaglegging 3.2 

F Directe emissie in tonnen CO2 5.1 

G Verbranding biomassa 4.5 

H Uitsluiting bronnen 4.4 

I Onderbouwing uitsluitingen  4.4 

J Indirecte emissie in tonnen CO2 5.2 

K Referentiejaar 2.1 

L Wijzigingen in het referentiejaar 2.1, Bijlage 1 

M Gehanteerde bronnen en methoden 4.1 

N Wijziging in methoden 4.2 

O Bron van conversie-/emissiefactoren 1, 4.1, 8.1 

P Onzekerheden in de inventarisatie 8.3 

Q Beoordeling onzekerheden 8.3 

R Verklaring rapport conform ISO 14064-1 1, 2.3 
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