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1 Inleiding 
 

De CO2 emissies van PLANN ingenieurs zijn in dit rapport in kaart gebracht. Door het in kaart brengen van 

de emissies van PLANN ingenieurs streeft zij naar een certificering op de CO2-Prestatieladder van ten 

minste trede 3. 

 

De berekeningen per kalenderjaar worden in dit document weergegeven en afzonderlijk inzichtelijk 

gemaakt. Eventuele onderliggende data is als bijlage beschikbaar en te allen tijde op te vragen bij de 

directie van PLANN ingenieurs. 

 

Inhoudelijk is dit document opgesteld aan de hand van de door SKAO gestelde eisen en uitgangspunten. 

Een lijst met emissiefactoren is terug te vinden op www.co2emissiefactoren.nl. Deze rapportage is 

gebaseerd op de Nederlandse norm voor Broeikasgassen - Deel 1 (NEN-EN-ISO 14064-1:2019). 

 

De certificering van trede 3 vraagt niet enkel om het inzicht in de belangrijkste energiestromen, maar ook 

om de wil om te reduceren. Hierbij is het uitgangspunt dat de CO2 footprint conform de norm is en dat 

kwantitatieve reductiedoelstellingen worden opgesteld en behaald, hierbij ambieert PLANN ingenieurs 

ieder jaar een stap verder te kunnen rijken en haar footprint te kunnen reduceren. 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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2 Bedrijfsvoering 

2.1 Bedrijfssamenvatting 

PLANN ingenieurs houdt zich bezig met advisering bij planontwikkeling, planuitwerking en 

projectuitvoering op het gebied van de inrichting en beheer van openbare ruimte. Het geografisch 

werkterrein bestaat uit Nederland en in het bijzonder uit Noord en Oost Nederland. De werkvelden zijn: 

• Infra & Groen; 

• Natuur & Water; 

• Begraafplaatsen; 

• Sport; 

• Aannemersondersteuning. 

 

De scope van het kwaliteitsmanagementsysteem van PLANN luidt: Ingenieurs- en adviesdiensten voor de 

buitenruimte. 

2.1.1 Bedrijfsgrootte 

De CO2-emissie-inventarisatie voor de bedrijfsvoering heeft aangetoond dat PLANN ingenieurs een totale 

uitstoot heeft van 75,7 ton CO2 per jaar. Door deze inventarisatie kan PLANN ingenieurs geclassificeerd 

worden als kleinbedrijf, overeenkomstig de uitgangspunten van het Handboek 3.1. 

 

2.1.2 Vestigingen 

PLANN is werkzaam vanuit de vestigingen Meppel en Leeuwarden. De vestiging Meppel is de 

hoofdvestiging en alle processen worden dan ook vanuit Meppel aangestuurd. Dit geldt ook voor de ICT. 

 

Meppel 

Blankenstein 134c 

7943 PE Meppel 

 

Deze vestiging bestaat uit een kantoorgebouw met vijf verdiepingen. PLANN ingenieurs maakt gebruik 

van de eerste etage. 

 

Leeuwarden  

François Haverschmidtwei 2 

8914 BC Leeuwarden 

 

Deze vestiging betreft een bedrijfsverzamelgebouw. PLANN ingenieurs maakt gebruik van een inpandig 

kantoor op de eerste verdieping. PLANN maakt sinds 1 januari 2020 gebruik van de vestiging in 

Leeuwarden. De vestiging was in het rapportagejaar 2019 nog niet in bedrijf.  
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2.1.3 Vervoersmiddelen 

PLANN ingenieurs heeft 7 auto’s in eigen beheer. Alle auto’s hebben een tankpas. Kilometers en verbruik 

worden bijgehouden. Binnen Arjen Wallinga Beheer BV en Sander Akkerman Beheer BV zijn beide één 

auto in gebruik. Deze auto’s hebben ook een tankpas.  

2.2 Verantwoordelijkheid 

De volgende persoon is verantwoordelijk voor de rapportage van de CO2-emissie inventaris:  

Naam: S.J. Akkerman  

Functie: Directeur 

2.3 Organisatorische grens 

PLANN ingenieurs maakt onderdeel uit van PLANN Holding BV. Boven deze holding staan twee financiële 

holdings, te weten: Arjen Wallinga Beheer BV en Sander Akkerman Beheer BV.  

2.4 Basisjaar en rapportageperiode 

De inventarisatie van emissies is door PLANN ingenieurs voor het eerst uitgevoerd in 2019, dit jaar wordt 

dan ook gezien als het basisjaar.  

 

De rapportageperiode is gedurende het fiscale boekjaar. Dit boekjaar loopt van 1 januari 2019 tot en met 

31 december 2019. 
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3 Scope 
Voor een goede afbakening van de scope wordt er gebruik gemaakt van de scope indeling conform 

Handboek 3.0 van de CO2-Prestatieladder. In dit handboek wordt onderscheid gemaakt tussen drie 

niveaus en 2 categorieën, te weten directe en indirecte emissies. 

 

Scope 1: Directe CO2-uitstoot  

CO2-uitstoot veroorzaakt door bronnen die eigendom zijn van de organisatie. Zoals verwarming van het 

kantoor, het wagenpark of uitstoot veroorzaakt door en afkomstig uit chemische productieprocessen.  

 

Scope 2: Indirecte CO2-uitstoot of elektriciteit  

CO2-uitstoot veroorzaakt door het inkopen/verbruiken van elektriciteit. Deze vorm van uitstoot wordt 

veroorzaakt waar de stroom gegenereerd wordt.  

 

Scope 3: Andere indirecte CO2-uitstoot  

In Scope 3 is een optionele categorie worden alle andere indirecte CO2-emissies betrokken. Deze uitstoot 

valt toe te rekenen aan bedrijfsactiviteiten waar het bedrijf geen directe invloed op heeft, maar waar de 

organisatie wel verantwoordelijk voor is omdat ze worden veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten. 

 

Figuur 1 geeft de afbakeningsgrenzen visueel weer. 

 

 

Figuur 1: CO2-Prestatieladder scopediagram 
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4 Energiestromen 

4.1 Energiestromen van het bedrijf 

Voor PLANN ingenieurs zijn de energiestromen als volgt geïdentificeerd, volgens de scope indeling van 

Handboek 3.1 van de CO2 Prestatieladder. 

 

Scope 1    

Verwarming Aardgas 

Personenvervoer Voertuigkilometers bedrijfsauto’s 

 Voertuigkilometers privé auto’s 

Scope 2   

Elektriciteit Ingekochte grijze stroom 

Scope 3   

  
Scope 3 emissies zijn geen  
onderdeel van deze emissie inventaris 

 

4.2 Projecten 

Er zijn in 2019 geen projecten gestart of afgerond waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is 

verkregen. 
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5 Verbruik 

5.1 Totaal verbruik in 2019 

In de onderstaande tabel staan alle CO2-emissies weergegeven van het jaar 2019. 

    Scope 1     

  Thema 2019 kg CO2/eenheid Resultaat 

Aardgas voor verwarming Warmte  3261,5 m3 1,884  6,1 ton 

Voertuigkilometers 
bedrijfsauto’s  Benzine 2102 liter 2,784 5,9 ton 

Voertuigkilometers 
bedrijfsauto’s Diesel 

 
14320 liter. 3,23 46,3 ton 

Voertuigkilometers privé 
auto’s  Brandstof 23.872 km 0,195 4,7 ton 

     

Subtotaal       63,0 ton 

          

    Scope 2     

          

Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 22.789 kW 0,556 12,7 ton 

          

Subtotaal       12,7 ton 

          

Totaal       75,7 ton 

 

Toelichting verbruik: 

• Aardgas voor verwarming: wordt gebruikt voor het verwarmen van beide kantoorgebouwen. De 

gegevens zijn gebaseerd van de leverancier van het aardgas, te weten: Gazprom energy.  

• Voertuigkilometers bedrijfsauto’s: De bedrijfsauto’s worden gebruikt voor o.a. het bezoeken van 

opdrachtgevers en projectlocaties. De gegevens zijn gebaseerd op basis van tankregistraties. Aan de 

hand van het verbruik van de bedrijfsauto’s is het onderscheid gemaakt tussen de zakelijke 

kilometers en de kilometers voor privé gebruik. De kilometers voor woon-werk verkeer met een 

bedrijfsauto zijn meegenomen in de emissie inventaris. De kilometers woon-werk verkeer met een 

privé auto en de kilometers privé met een bedrijfsauto zijn niet meegenomen in inventaris.  

• Voertuigkilometers privé auto’s: dit betreft kilometers die door medewerkers gedeclareerd worden 

wanneer zij hun privé auto voor zakelijke doeleinden hebben ingezet. De gegevens zijn gebaseerd op 

de declaraties van de medewerkers.  

• Ingekochte elektriciteit: Dit betreft al het energieverbruik voor beide kantoorgebouwen. De gegevens 

zijn gebaseerd van de leverancier van de elektra, te weten: Engie energie. 

5.2 GHG verbrandingen en verbranding biomassa 

De verbranding van biomassa en de binding van CO2 (broeikasverwijdering) heeft in 2019 niet 

plaatsgevonden bij PLANN ingenieurs.  
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5.3 Uitzonderingen 

Er zijn op dit moment geen uitzonderingen. 

 

5.4 Verdeling uitstoot CO2 

In onderstaande tabel is de verdeling in uitstoot over 2019 te zien. 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: verdeling uitstoot CO2 over 2019 

 

Energiebeoordeling 

De CO2 uitstoot van de voertuigkilometers met bedrijfsauto’s is verreweg het hoogst van de totale 

uitstoot (69%). Daarnaast vormt het elektraverbruik van de kantoren ongeveer 1/6 van de gehele uitstoot 

(17%). Het aardgasverbruik (8%) en de kilometers van medewerkers die met hun privé auto zakelijk 

hebben gereden (6%) vormen een kleiner aandeel in de uitstoot.  

5.5 Wijzigingen ten opzichte van het basisjaar 

2019 is het basisjaar, wijzigingen zijn dus niet van toepassing.  
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6 Kwantificeringsmethode 
Voor het kwantificeren van de CO2-emissie van 2019 is het document: A 20201130 FOOTPRINT 2019 

gebruikt. Om de energiestromen om te rekenen naar CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van de kengetallen 

uit de lijst CO2 Emissiefactoren (www.co2emissiefactoren.nl). Deze lijst CO2-emissiefactoren is ontstaan 

uit een samenwerking tussen diverse partijen en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hiervoor 

is gekozen omdat dit een eenvoudige en goedkope methode is.  

 

Er is gebruik gemaakt van de meest recente lijst van emissiefactoren die op de website van CO2-

emissiefactoren gepubliceerd stond. Jaarlijks bij het opstellen van de footprint wordt gebruik gemaakt 

van de meest actuele lijst van emissiefactoren en wordt waar nodig aangepast. De verbruikscijfers zijn in 

kaart gebruik door het gebruik van inkoopfacturen en leveringsoverzichten van de leveranciers. 

 

Zoals hierboven aangegeven zijn de verbruikscijfers in kaart gebracht aan de hand van de facturen. Het 

verbruik zou enigszins af kunnen wijken van de werkelijkheid. Dit heeft te maken met het feit dat niet alle 

voorraden bekend zijn. Er wordt dus vanuit gegaan dat de ingekochte diesel gelijk is aan het verbruik. 

 

Wijzigingen ten opzichte van het basisjaar: 2019 kan worden gezien als het basisjaar van de CO2 de 

inventaris van PLANN ingenieurs.  

 

Externe verificatie van de inventaris: tot nu toe heeft er nog geen verificatie plaatsgevonden door een 

geaccrediteerde certificerende instelling. 

 

Onzekerheden: de ingekochte elektriciteit en het aardgas voor verwarming zijn berekend aan de hand van 

het gehele vloeroppervlak van het gehele kantoorgebouw. De m3 aardgas en de ingekochte kW elektra 

zijn berekend naar het vloeroppervlak dat PLANN ingenieurs huurt, ten opzichte van het totale gebruik 

van het kantoorgebouw. Het is dus mogelijk dat wanneer PLANN ingenieurs een reductie weet te behalen 

in het verbruik, dat het verbruik toch stijgt doordat het verbruik in de rest van het kantoorgebouw stijgt.  
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7 Verklaring ISO 14064-1 
Deze emissie inventaris is opgesteld volgens de eisen uit paragraaf §7.3 van de ISO 14064-1. In de 

onderstaande tabel is een overzicht gemaakt hoe de eisen van de ISO-norm verwerkt zijn in dit rapport. 

Hoofdstuk in 
ISO 14064-1 
§7.3 GHG  

Eisnummer ISO 
14064-1 §7.3 
GHG  

 

Paragraaf 
in rapport  

 

Rapportage-eis  

 

 A § 2.1 Beschrijving van de rapporterende organisatie  

 B § 2.2 Verantwoordelijke personen voor het rapport  

 C Hfdst. 1 Periode waarover organisatie rapporteert 

4.1 D § 2.3 Documentatie van de organisatorische grenzen 

4.2.2 E § 5.1 Documentatie van genoemde organisatorische 
grenzen en bijbehorende criteria 

4.2.2 F § 5.2 Directe GHG emissies gescheiden in ton CO₂ 

4.3.1 G § 5.3 Beschrijving van CO₂ uitstoot door biomassa 

4.2.3 H § 5.3 Verklaring voor het uitsluiten van GHG-
bronnen en -putten  

5.3.1 I § 5.1 Indirecte GHG-emissies gerapporteerd in 
tonnen CO2 afkomstig elektriciteit, hitte of 
stoom.  

5.3.2 J § 5.5 GHG-emissie-inventaris basis jaar  

4.3.3 K § 5.5 

 

Verklaring veranderingen en nacalculaties 
basisjaar  

4.3.3 L § 6.1  

 

Referentie of beschrijving van 
berekenmethode met argumentatie voor 
keuze  

4.3.5 M n.v.t. Verklaring voor verandering in 
berekenmethode t.o.v. andere jaren.  

5.4 N Hfdst. 6 Referentie of documentatie van gebruikte 
GHG- emissiefactoren of verwijderingsfactoren  

 O Hfdst. 6 Beschrijving impact van onzekerheden op 
accuraatheid GHG emissies en verwijderdata  

 P Hfdst. 7 Een verklaring dat het rapport volgens ISO 
14064-1 §7.3 is opgesteld.  

 Q n.v.t. Een verklaring dat het rapport is geverifieerd 
incl. type verificatie.  

 R § 1.0 Opmerking dat emissie inventaris is gemaakt in 
overeenstemming met NEN-EN-ISO 14064-
1:2019 

 S n.v.t.  Opmerking dat emissie inventarisatie is 
geverifieerd incl. type verificatie 

 T n.v.t. de GWP-waarden die bij de berekening zijn 
gebruikt, evenals hun bron. 
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