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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 9001:2015 

• ISO 14001:2015 

• VCA** 2008/5.1 

• SIKB BRL 7000: protocol 7001, 7003 en 7004 

• CO2-Prestatieladder 
 

2.2 Verantwoordelijkheden 

Binnen Baars is Harald van der Sloot 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 Sander de Kraker Sander de Kraker 

 

2.3 Basisjaar 

Baars neemt 2017 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 30 juni 2018. 
 

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 bedrijfsvoeringen van Baars Aannemerij B.V. en Baars Transport B.V. mee te 
nemen vanuit het principe dat C.M. Baars & Zn. Holding B.V. operationele controle heeft over deze 
dochter onderneming. Het organigram van Baars is hieronder schematisch weergegeven. 
 
 

 

 
Er is statutair vastgesteld dat C.M. Baars & Zn. Holding B.V. zeggenschap heeft over Baars Aannemerij 
B.V. en Baars Transport B.V. 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.  
 
Er zijn in de eerste helft van 2018 geen organisatiewijzigingen geweest die relevant zijn voor het CO2-
managementsysteem. 
 

3.3 Projecten met gunningsvoordeel 

In de eerste helft van 2018 waren er geen projecten met CO2 gunningsvoordeel. 
 

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

 

Baars Aannemerij B.V.  

100% 

Baars Transport B.V. 

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. 
 
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 geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek sinds het basisjaar. Er is 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 2018 is deze berekening ook overgenomen, aangezien er dermate weinig is veranderd. 
 
Zakelijk verkeer met privé auto’s is uitgesloten. Er zijn enkele 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.  
 
Baars beschikt over een laadfaciliteit voor deels en volledig elektrische auto’s. Dit verbruik is 
momenteel niet te splitsen uit het elektriciteitsverbruik. 
 
Uitstoot als gevolg van vliegreizen wordt ook uitgesloten, dit gebeurt onregelmatig en is kleiner dan 
0,5% van de totale emissie. 

4.4 Opname van CO2 

Er vind geen opname van CO2 plaats. 
 

4.5 Biomassa 

Er wordt geen gebruik gemaakt van biomassa. 
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5 Directe en indirecte emissies 

5.1 Herberekening basisjaar & historische gegevens 

In onderstaande cirkeldiagram is de verdeling van de CO2-uitstoot van het basisjaar 2017 
weergegeven.  
 

 

5.2 Directe & Indirecte emissies januari t/m juni 2018 

Onderstaande grafiek geeft de uitstoot weer van het rapportagejaar 2018 H1.  

 
 
 
Met de uitstoot van zo’n 6926 ton CO2 in 2017 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. 
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5.2.1 Emissies gunningsvoordeelprojecten 

Er zijn geen gunningsvoordeelprojecten geweest in de eerste helft van 2018.  

 

5.3 Trends 

Het onderstaande overzicht geeft de emissiestromen en de CO2-uitstoot (in ton) weer van 2017 en 
2018 H1. Onderstaande grafiek geeft de absolute uitstoot weer. 
 

 
 
 
In het Energie Management Actieplan 2018-2020 zijn doelstellingen opgesteld voor dit 
rapportagejaar ten opzichte van de gerelateerde uitstoot in 2017. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht in relatie tot deze doelstellingen.  
 

Scope 
Wordt 
gerelateerd 
aan: 

Doelstelling 
2018 

Doelstelling 
2019 

Doelstelling 
2020 

Doelstelling 
2021 

1 Vrachtauto's Transport Verreden 
kilometers 

1% 2% 4% 5% 

Materieel Draaiuren 1% 2% 4% 5% 

Bedrijfsauto's Verreden 
kilometers 

1% 2% 4% 5% 

Verwarming 
(Aardgasverbruik) 

Graaddagen 1% 2% 4% 5% 
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Scope 
Wordt 
gerelateerd 
aan: 

Doelstelling 
2018 

Doelstelling 
2019 

Doelstelling 
2020 

Doelstelling 
2021 

2 
Elektriciteitsverbruik  Oppervlakte 

gebouwen 
1% 2% 4% 5% 

3 

Uitbesteed transport Tonkilometers 1% 2% 4% 5% 

Woon-werkverkeer Werknemers 
zonder 
bedrijfswagen 

1% 2% 4% 5% 

 
 

• Vrachtauto’s transport 
Onderstaande grafiek laat zien dat de uitstoot per gereden kilometers is gedaald. Dit zou echter een 
vrij grote reductie betekenen, terwijl er geen vergelijkbare bedrijfsbrede reductie is gemeten. Dit 
duidt op meetonzekerheden, welke in de komende voortgangsrapportage gecorrigeerd dienen te 
worden.   
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• Materieel, bedrijfsauto’s: 
Vanwege personeelswisselingen en onduidelijkheden in het systeem was het niet mogelijk in 2018 
H1 de draaiuren van materieel en kilometers van bedrijfsauto’s te meten. Dit zal in de rapportage 
over 2018 opgepakt worden. De absolute uitstoot lijkt gedaald te zijn in 2018 H1.  
 

• 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). In de tabel is te zien dat er meer 
aardgas is gebruikt per graaddag. Dit verbruik is nog niet verklaarbaar.  
 

 
• Elektriciteit: 

De totale oppervlakte van de gebouwen op het terrein van Baars zijn in 2018 gelijk gebleven. Er heeft 
een stijging plaatsgevonden in het verbruik. Deze is nog niet verklaarbaar. 

 

http://www.mindergas.nl/
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Scope 3 
In augustus 2018 is Baars BV gecertificeerd conform de CO2 Prestatieladder niveau 5. In dit kader zijn 
de scope 3-emissies van het bedrijf geïnventariseerd. Dit is gedaan door een analyse op de jaarlijkse 
inkoopomzet uit te voeren. Onderstaande grafiek geeft het resultaat hiervan weer.  
 
Nr.  GHG categorieën Groep per activiteit  Indicatie ton 

CO2 uitstoot  
% CO2 
uitstoot 

1 Aangekochte goederen 
en diensten Onderaanneming  

                              
644  18% 

2 
Transport en distributie Transport 

                              
397  11% 

3 
Woon-werkverkeer Woon-werkverkeer 

                              
258  7% 

4 Aangekochte goederen 
en diensten Toebehoren project 

                              
375  10% 

5 
Kapitaal goederen 

materieel: 
onderhoud en 
aankoop  

                          
1.875  52% 

6 Aangekochte goederen 
en diensten Advies 

                                
42  1% 

7 Aangekochte goederen 
en diensten Stort van bagger.  

                                
15  0% 

Totaal 3606,62 100% 

 
Naast de inventarisatie zijn twee verdiepende ketenanalyses uitgevoerd over het woon-werkverkeer 
en het uitbesteed transport. Deze ketenanalyses zijn beschikbaar via onze website. Onderstaand 
wordt de voortgang hiervan gerapporteerd.  
 

• Woon-werkverkeer 
In de ketenanalyse is een schatting gemaakt van de huidige uitstoot van het woon-werkverkeer van 
medewerkers. Deze is in onderstaande tabel weergegeven. Deze inschatting is nog niet verfijnt of 
herhaald. Dit is een actie voor 2019. De in de ketenanalyse genoemde maatregelen zijn verkend, dit 
heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.  

Type verbruik Emissiefactor Uitstoot 

Benzine, middenklasse 0,224 45,03  

Diesel, middenklasse 0,213 80,31  

Diesel, klein 0,168 3,84  

Totaal  129,19  

Totaal per medewerker (83)  1,56 

 

• Uitbesteed transport 
In de ketenanalyse zijn de belangrijkste uitstootbronnen vanuit uitbesteed transport verkend. De 
totale uitstoot hiervan bedraagt 334 ton. Dit is berekend op basis van de inkoopwaarde. Doel voor 
komende jaar is meer inzicht te verkrijgen in het verbruik en mogelijke reductiemaatregelen van 
ketenpartners in de transportsector. Wegens personele wisselingen in het management zijn hier tot 
op heden geen acties ondernomen.  
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5.5 Genomen en te nemen maatregelen 

In de genoemde periode is voortgeborduurd 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. In 2018 is gewerkt aan een investeringsplan. Dit zal resulteren in geplande vervanging van 
vrachtwagens naar zuinigere modellen.  

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 grootste onzekerheid in de CO2-footprint bij Baars Aannemerij en Transport zit in de inventarisatie 
van het brandstofverbruik. Dit is 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. Ondanks het 
gebruik van druppels ter identificatie zien wij dat dit nog niet waterdicht is. De totale CO2-uitstoot 
van Baars is dus wel juist, maar er zijn onzekerheden bij welke afdeling/materieelstuk dit behoort. 

5.7 Eigen bijdrage van medewerkers 

Medewerkers van Baars dienen zich ervan bewust te zijn dat onnodig stationair draaien van 
materieel en vracht- en bedrijfsauto's voorkomen moet worden. Leidinggevenden sturen hierop aan. 
 
Van medewerkers met een plug-in hybride auto wordt verwacht dat zij het elektrisch rijden optimaal 
benutten.  


