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1. Inleiding 
 
Dit document beschrijft het actieplan van het gunningsvoordeel project Onderhoudsbaggerwerk 
baggergebied 17.5. In juli 2019 heeft Baars dit project aangenomen met CO₂-gunningvoordeel. 
Opdrachtgever is Waterschap Rivierenland. Baars wil vanuit haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid haar energieverbruik en CO2-uitstoot verminderen op dit specifieke project. Dit 
document zal ook op de website van Baars worden gezet. 
 
In dit document is de CO2-footprint van dit werk ingeschat en zijn er doelen en maatregelen om deze 
te verlagen opgesteld. De doelstellingen en maatregelen zijn analoog aan het bedrijfsbrede CO2-
reductiebeleid, waar van toepassing. Het project betreft een baggerwerk, waarbij gebruikt wordt 
gemaakt van hydraulisch vervoeren van bagger. Daarnaast worden er lijnvormige watergangen 
gebaggerd en gedeponeerd op de kant. Daarnaast dienen er nog duikers, bruggen en andere 
kunstwerken gereinigd te worden en wordt er beschoeiing geplaatst. 
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2. CO2-footprint 
De footprint van dit project is berekend met behulp van de inschrijfsom. Deze is vergeleken met de 
totale omzet van Baars Aannemerij, afgezet tegen de totale CO2-uitstoot van Baars aannemerij. 
Hierin zijn alleen de scope 1-emissies meegenomen. De scope 2 emissie wordt buiten beschouwing 
gelaten, omdat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van elektriciteit of zakelijke kilometers 
met privé-vervoer. Scope 3 wordt eveneens buiten beschouwing gelaten, omdat er geen gebruik 
wordt gemaakt van uitbesteed transport of woon-werkverkeer. Deze berekening resulteert in een 
totale CO2-footprint van circa 40 ton.  
 

3. Reductiedoelstellingen 
De reductiedoelstellingen van Baars hebben betrekking op het project met gunningvoordeel. De 
doelstellingen waarop het project van toepassing is beperken zich tot de scope 1 emissie.  
 
Doelstelling Baars Aannemerij en Transport:  

Scope 
Wordt 
gerelateerd 
aan: 

Doelstelling 
2018 

Doelstelling 
2019 

Doelstelling 
2020 

Doelstelling 
2021 

1 

Materieel Draaiuren 1% 2% 4% 5% 

Bedrijfsauto's Verreden 
kilometers 

1% 2% 4% 5% 

 

4. Plan van aanpak  

3.1 Maatregelen voor het behalen van reductiedoelstellingen 

 
1. De bagger wordt afgevoerd door middel van een persleiding, waar het indroogt en op locatie 

verwerkt wordt in de landbouw. Hierdoor is transport niet nodig.  
2. Het werk wordt uitgevoerd door een onderaannemer. Deze is gecertificeerd op niveau 5 van 

de CO2-Prestatieladder. Hiermee is geborgd dat er maatregelen worden genomen met 
betrekking tot materieel en projecten.  

 
5. Verantwoordelijkheden en taakstellingen 

4.1 Algemene beschrijving verantwoordelijkheden 

Organisatie  Eindeverantwoordelijke Verantwoordelijke 
stuurcyclus (KAM) 

Contactpersoon emissie 
inventaris 

Baars Harald van der Sloot Sander de Kraker Sander de Kraker 

 

 


