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1 Inleiding 

Baars zet zich al jaren in voor duurzaamheid en heeft ervoor gekozen om de CO2 -prestatieladder te 
hanteren. Hiermee wordt op een concrete wijze vormgegeven aan de ambities die Baars heeft om 
haar doelstelling op het terrein van duurzaamheid te realiseren. 
 
Het opstellen van deze periodieke voortgangsrapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het 
energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO₂-prestatieladder is ingevoerd.  
Deze stuurcyclus staat beschreven in het kwaliteitsmanagementplan (IMS-handboek). 
 
Deze periodieke rapportage is opgesteld door de KAM-Coördinator en beschrijft alle zaken zoals 
beschreven in §7.3 uit de ISO 14064-1. Een koppelingstabel is opgenomen als onderdeel van de 
inhoudsopgave. 
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2 Basisgegevens 

2.1 Beschrijving van de organisatie 

De werkzaamheden van Baars bestaan uit de uitvoering van werken op het gebied van civiele 
techniek, infrastructuur, milieutechniek en baggerwerkzaamheden en het ondernemen van nationale 
en internationale transportactiviteiten. Het beleid hierbij is te streven naar flexibiliteit, efficiency, 
veiligheid, kwaliteit, innovatie en ruimte voor initiatief en samenwerking. Veel aandacht wordt 
gegeven aan planning en inzetbaarheid van eigen medewerkers en materieel. Verbetering van 
effectiviteit en kostprijsbeheersing zijn belangrijk in een concurrerende markt.  
 
Daarom is het IMS-systeem operationeel dat gebaseerd is op de normen: 

• ISO-9001 (2008) 

• VCA** 2008/5.1 

• SIKB BRL 7000, protocol 7001, 7003 en 7004 

• GMP+ 

• CO2-Prestatieladder 
 

2.2 Verantwoordelijkheden 

Binnen Baars is André Baars namens de directie eindverantwoordelijke voor het CO2-management 
beleid/proces. De KAM-Coördinator is  verantwoordelijk voor het uitvoerende gedeelte zoals de 
stuurcyclus, emissie-inventaris, vastlegging en communicatie. 
 

Bedrijf Eindverantwoordelijke 
Verantwoordelijke 
stuurcyclus  
(energiemanager) 

Contactpersoon 
emissie-inventaris 

Baars Harald van der Sloot Ilona Aars Ilona Aars 

 

2.3 Basisjaar 

Baars neemt 2015 als basisjaar voor het bepalen van de emissie-inventaris. 
 

2.4 Rapportageperiode 

Deze periodieke rapportage beschrijft de CO2-emissies in de periode 1 januari t/m 31 december 
2016. 
 

2.5 Verificatie 

De footprint is niet extern geverifieerd.  
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3 Afbakening 

 

3.1 Organisatorische grenzen 

 
C.M. Baars & Zn. Holding B.V. heeft zelf geen significante emissiebronnen en energiestromen.  
Er is besloten om de bedrijfsvoering van C.M. Baars & Zn. B.V. en Baars Transport GmbH mee te 
nemen vanuit het principe dat C.M. Baars & Zn. Holding B.V. operationele controle heeft over deze 
dochterondernemingen. Het organigram van Baars is hieronder schematisch weergegeven. 
 

 
 
 
Er is statutair vastgesteld dat C.M. Baars & Zn. Holding B.V. zeggenschap heeft over Baars en Baars 
Transport GmbH, dit betekent dat deze vestigingen volledig worden meegenomen vanuit de 
operationele controle-methodiek (‘control approach’) vanuit het GHG-protocol.  
Een bedrijf heeft operationele controle over een dochteronderneming wanneer zij de volledige 
autoriteit heeft om operationeel beleid te introduceren en uit te voeren. Bij de operationele controle 
methodiek berekent het bedrijf 100% van de emissies van de operaties waar zij de operationele 
controle over heeft. 

3.2 Wijziging organisatie 

In deze paragraaf zijn veranderingen die worden veroorzaakt in de CO2-uitstoot door aan- of verkoop 
van bedrijven of onderdelen daarvan vermeld.  
 
Dochteronderneming Baars Transport GmbH is opgeheven, wegens tegenvallende cijfers.                                               
De emissies hiervan worden dit jaar voor het laatst meegenomen.

C.M. Baars & Zn. Holding B.V. 

 

C.M. Baars & Zn. B.V. 

   100% 

Baars Transport GmbH 

    100% 
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4 Berekeningsmethodiek 

4.1 Actuele berekeningsmethodiek & emissiefactoren 

Deze periodieke rapportage is onderdeel van het CO2-prestatieladder certificaat. De methodiek  die 
wordt aangehouden is voorgeschreven in het Handboek versie 3.0 uitgegeven door SKAO op 10 juni 
2015. 
 
Deze methode schrijft voor om ‘business air travel’ en ‘personal cars for business travel’ tot scope 2 
te rekenen. De gebruikte emissiefactoren zijn afkomstig uit het SKAO Handboek versie 3.0 en zijn te 
vinden op www.co2emissiefactoren.nl. 

4.2 Wijzigingen berekeningsmethodiek 

Er zijn wijzigingen in de berekeningsmethodiek sinds het basisjaar. De footprint van 2016 is in 
februari 2017 bepaald. Hierbij was er gebruik gemaakt van de emissiefactoren genoemd in het SKAO 
handboek versie 3.0. 

4.3 Uitsluitingen 

Conform het reglement zijn de lekverliezen van airco's uitgesloten.  
 
Daarnaast worden gasflessen die gebruikt worden voor het lassen niet meegeteld. 
Uit een inventarisatie is gebleken dat dit dermate minimaal (kleiner dan 0,5%) is t.o.v. de totale 
footprint. Propaan gasflessen welke op de projecten worden toegepast voor verwarming van de 
keten worden ook uitgesloten. Uit een inventarisatie is gebleken dat dit dermate minimaal is t.o.v. de 
totale footprint. Over het gehele jaar van 2013 blijkt er totaal 0,97 ton CO2-uitstoot van de las- en 
propaan gassen te zijn. Dit is dus minder dan een 0,5% van te totale CO2-uitstoot van Baars. Voor het 
jaar 2016 is deze berekening ook overgenomen. Aangezien er dermate weinig is veranderd. 
 
Zakelijk verkeer met privé auto’s is uitgesloten. Er zijn twee personen van het bedrijfsbureau die in 
enkele gevallen met eigen auto voor de zaak rijden. Dit is maximaal 2.000 km per jaar en de 
vergoeding vindt plaats door te tanken op kosten van de zaak. Dit verbruik is dus reeds meegeteld in 
de totale uitstoot.  
 
Uitstoot van vliegreizen wordt ook uitgesloten.  

4.4 Opname van CO2 

Er vind geen opname van CO2 plaats. 
 

4.5 Biomassa 

Er wordt geen gebruik gemaakt van biomassa. 



 

BIJLAGEN 

 BEOORDELEN EN VERBETEREN 

PERIODIEKE RAPPORTAGE 

Pagina: 323.7 - 5 / 12 
Status: Versie 1 
Datum: Maart 2017 
 

 

Periodieke rapportage footprint januari t/m december 2016  

5 Directe en indirecte emissies 

5.1 Herberekening basisjaar & historische gegevens 

In onderstaande cirkeldiagram is de verdeling van de CO2-uitstoot van het jaar 2015 weergegeven. 
2015 is steeds genomen als basisjaar. 
 

 
Totale uitstoot: 4.600,5 ton CO2 
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5.2 Directe & Indirecte emissies januari t/m december 2016 

 
Meegenomen in de footprint van 2016 zijn de onderliggende entiteiten met een aandeel van 51% of 
hoger: C.M. Baars & Zn. Holding B.V., C.M. Baars & Zn. B.V. (Afdeling aannemerij, transport en 
kantoor & werkplaats) en Baars Transport GmbH.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met de uitstoot van zo’n 4.629,8 ton CO2 in 2016 behoort Baars tot een middelgroot bedrijf qua 
uitstoot. De transport afdeling met de vrachtauto’s is de grootste verbruiker gevolgd door de 
aannemerij met het infra materieel en de bedrijfsauto’s. 
 
Dit is tevens de splitsing in projecten.  
Bij C.M. Baars & Zn. B.V. zijn de volgende onderdelen: 
- Transport (Vrachtauto’s) 
- Aannemerij (Infra materieel) 
- Bedrijfsauto’s (Alle bedrijfsauto’s van het personeel) 
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5.3 Trends 

Het onderstaande overzicht geeft de emissiestromen en de CO2-uitstoot (in ton) weer van 2015 en 
2016. Het jaar 2015 is toegevoegd om een reële vergelijking te kunnen maken met de uitstoot van 
2016. Onderstaande tabel geeft de absolute uitstoten weer (niet gerelateerd). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bovenstaande tabel geeft de verschillen weer in van de absolute tonnen CO2. 
 
Per energiestroom kan het volgende gesteld worden:  
 

• Bedrijfsauto’s:  
 

Jaar Aantal liters CO2-uitstoot  
(in ton CO2) 

Gereden 
kilometers 

Km/Liters  
(1 liter op de ... km) 

CO₂/Gereden Km            
(x 1.000) 

2015 81.692,76 260,9 812.800 1:9,9 0,32 

2016 55.208,97 176,6 534.781 1:9,7 0,33 

 
Ten aanzien van de bedrijfsauto’s is te zien dat de CO₂-uitstoot in 2016 ten opzichte van 2015 is 
afgenomen. Het aantal kilometers is in 2016 vermindert ten opzichte van 2015. Dit kan te maken 
hebben met het werkaanbod of het feit dat er meer projecten in de buurt van Nieuwland zijn.  
Om iets te kunnen zeggen over de voortgang wordt de uitstoot gerelateerd aan het aantal gereden 
kilometers. En om tot een getal te komen die de meesten wat zullen zeggen zijn gereden kilometers 
gedeeld door het aantal liters, dit geeft een verbruik van 1 op 9,9 in 2015, maar een verbruik van 1 
op 9,7 in 2016, een lichte daling. Er is zuiniger gereden in 2016. De CO₂-uitstoot per kilometer is met 
0,01 gestegen in 2016. De doelstelling van een reductie van 5% is niet gehaald. Er is namelijk een 
stijging van 3,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emissiestroom 

CO2-uitstoot (in ton CO2) 

2015  2016  Verschil in % 
 

Bedrijfsauto’s  260,9 176,6 -32,3% 

Grijze stroom 47,9 46,3 -3,3% 

Vrachtauto’s 3.505 3.929,3 +12,1% 

Materieel  769,2 462,2 -39,9% 

Verwarming 17,4 15,3 -12,1% 

Totaal 4.600,5 4.629,8  
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• Grijze stroom: 
 

Jaar Verbruik (in kWh) CO2-uitstoot  
(in ton CO2) 

Oppervlakte 
gebouwen in m2 

CO₂/Opp. (x1.000) 

2015 90.975 47,9 1.850 25,9 

2016 88.036 46,3 1.850 25,0 

 
Voor de CO2-uitstoot van de grijze stroom kan gesteld worden dat er een gering verschil is tussen 
2015 en 2016. De maatregelen die getroffen zijn, o.a. een tijdschakelaar op de buitenverlichting en 
de bewustwording bij medewerkers, deze blijken effectief te zijn en missen hun uitwerking niet.  
Zoals in bovenstaande tabel te zien is, heeft er een reductie plaatsgevonden in 2016 ten opzichte van 
2015. De doelstelling van een reductie van 5% is niet gehaald. Er is namelijk een reductie van 3,5%. 
 

• Vrachtauto’s: 
 

Jaar Aantal liters CO2-uitstoot  
(in ton CO2) 

Aantal gereden 
kilometers 

Km/Liters  
(1 liter op de ... 
km) 

CO₂/Km (x1.000) 

2015 1.085.146,62 3.505 3.145.421 1:2,9 1,11 

2016 1.216.502,45 3.929,3 3.618.591 1:3,0 1,09 

 
De CO2-uitstoot van de vrachtauto’s is sterk afhankelijk van het aantal verreden kilometers.  
Niet voor elke afdeling is dit echter uitgesplitst. Aangezien deze afdeling voor 95% verantwoordelijk 
is voor de totale CO2-uitstoot zijn deze kilometers weergegeven. Om iets te kunnen zeggen over de 
voortgang wordt de uitstoot gerelateerd aan het aantal gereden kilometers. En om tot een getal te 
komen die de meesten wat zullen zeggen zijn gereden kilometers gedeeld door het aantal liters,  
dit geeft een verbruik van 1 op 2,9 in 2015 t.o.v. een verbruik van 1 op 3,0 in 2016 dit is een verschil 
van 3,4%. De doelstelling van een reductie van 5% is niet gehaald. Er is namelijk een reductie van 
1,8%. 
 

• Materieel: 
 

Jaar Draaiuren CO2-uitstoot  
(in ton CO2) 

Aantal liters Aantal liters/ 
draaiuren 

CO₂/Draaiuren           
(x 1.000) 

2015 24.272 769,2 238.155,22 9,8 31,7 

2016 16.525 462,2 143.096,78 8,7 28,0 

 
De CO2-uitstoot van het materieel is in 2016 flink gedaald. Reden hiervoor is dat het werk in 2016 is 
afgenomen. Ook hierbij wordt verwezen naar paragraaf 5.6. Wanneer de uitstoot gerelateerd wordt 
aan de draaiuren is er ook nog een daling van 8,5%. De doelstelling van een reductie van 5% is 
gehaald. Er is namelijk een reductie van 11,7%. 
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• Verwarming: 
 
Het gasverbruik voor verwarming is vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Om een reëel beeld te krijgen wordt het verbruik daarom gerelateerd aan het aantal graaddagen in 
de betreffende periode (www.mindergas.nl locatie Herwijnen).  
 

Jaar Aardgas in mg/m³ Graaddagen CO2-uitstoot (in ton CO2) CO2/Graaddagen                  
(x 1.000) 

2015 9.254 2.741 17,4 6,3 

2016 8.131 2.857 15,3 5,4 

 
Uit het overzicht blijkt dat er een daling is in 2016, in zowel de absolute uitstoot als in de relatieve 
uitstoot, ten opzichte van 2015. Gerelateerd aan graaddagen is het aardgas verbruik gedaald met 
14%. De doelstelling van een reductie van 5% is gehaald. Er is namelijk een reductie van 14,3%. 

5.4 Voortgang reductiedoelstellingen 

Jaar Omzet 
 

Totaal uitstoot 
(in ton CO₂) 

CO₂/Omzet 
(x 1.000) 

2015 €15.792.000 4.600,3 0,29 

2016 €13.624.000 4.340,5 0,32 

 
Bovenstaand is de totale uitstoot van 2015 en 2016 weergegeven. De totale CO₂-uitstoot is 
gerelateerd aan de omzet. De doelstelling van een reductie van 5% is niet gehaald. Er is namelijk een 
stijging van 10,3%. 

5.5 Genomen en te nemen maatregelen 

In de genoemde periode is voort geborduurd op de maatregelen van de voorliggende periodes. 
Voortdurend wordt aandacht geschonken aan het vergroten van de bewustwording van de 
medewerkers. Daarnaast zijn er enkele maatregelen genomen ten aanzien van de aanschaf van het 
materieel. Het werkaanbod bij transport is toegenomen en bij de aannemerij juist afgenomen. 
Daarnaast is er bij transport aandacht geweest om de nieuwe boardcomputers te implementeren. 
Hiermee is het verbruik en rijstijl per chauffeur inzichtelijk en is er gemonitord. Aan de hand hiervan 
zijn de chauffeurs aangesproken. Op deze manier is er bewustwording gecreëerd en zijn de 
chauffeurs zuiniger gaan rijden. Dit dient komend jaar verder opgepakt te worden. 

 

 

 

 

http://www.mindergas.nl/
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5.6 Onzekerheden 

Dit hoofdstuk omschrijft de onzekerheden in de CO2-footprint, een onzekerheid is een onduidelijke 
factor die niet of nog niet nauwkeurig te meten is. De onzekerheden die er zijn bij het bepalen van de 
footprint zijn de sluipverbruikers (met name de brandstoffen). Er wordt echter verwacht dat de 
invloed van deze sluipverbruikers op de totale uitstoot niet groter is dan 2%. 
 
Daarnaast is de inventarisatie van het brandstof verbruik een ingewikkeld proces. Baars heeft zes 
verschillende leveranciers voor brandstof, welke allen de gegevens op hun eigen manier aanleveren. 
Dit moet weer verdeeld  worden naar de juiste materieel stukken van de afdelingen transport en 
aannemerij. Tevens is per 1 januari 2013 de rode diesel afgeschaft. Hierdoor is er voor de afdeling 
aannemerij moeilijk een scheiding te maken voor het verbruik van bedrijfsauto’s en het 
(infra)materieel. De totale CO2-uitstoot van Baars is dus wel juist, maar er zijn onzekerheden bij 
welke afdeling/materieelstuk dit behoort. 
 
Verder wordt het gasverbruik afgelezen van de meterstanden. Hier wordt geen verrekening  
(verrekenfactor op factuur) op toegepast. Het gasverbruik is namelijk 0,9% van de totale uitstoot.  
De kleine verrekening op de factuur heeft hier verder geen invloed op. 

5.7 Medewerker bijdrage 

Het personeel is zich ervan bewust dat onnodig stationair draaien van materieel en vracht- en 
bedrijfsauto's beperkt moet worden. Leidinggevenden sturen hierop aan. 
 
Er wordt verwacht van de medewerkers met een hybride auto dat zij het elektrisch rijden optimaal 
benutten.  


