
 

 

Energiemanagement en CO2-reductieplan 
Movares Nederland 

Doelstellingen en maatregelen scope 1, 2 en 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Update maart 2017 

10 maart 2017- Versie 0.8 



 

WGD-PB-160014265 emissieanalyse.docx / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 10 maart 2017 

 

 

1/22 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 3 
1.1 Algemeen 3 
1.2 Doel 3 
1.3 Verschil tussen scope 1, 2 en 3 emissies 3 
1.4 Leeswijzer 5 

2 Analyse scope 1, 2 en 3-emissies 6 
2.1 Afbakening 6 
2.2 Scope 1 en 2 6 
2.3 Scope 3 7 

2.3.1. Ingekochte goederen en diensten 7 
2.3.2. Kapitaal goederen 7 
2.3.3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in 

scope 1 of scope 2) 7 
2.3.4. Upstream transport en distributie 7 
2.3.5. Productieafval 7 
2.3.6. Personenvervoer onder werktijd 8 
2.3.7. Woon-werkverkeer 8 
2.3.8. Upstream geleaste assets 8 
2.3.9. Downstream transport en distributie 8 
2.3.10. Verwerking van verkochte producten 8 
2.3.11. Gebruik van verkochte producten 8 
2.3.12. “End-of-life treatment” van verkochte producten 8 
2.3.13. Downstream geleaste assets 8 
2.3.14. Franchisehouders 8 
2.3.15. Investeringen 9 

2.4 Emissies van onze ontwerpen 9 
2.4.1. Kwantitatieve analyse 10 

3 CO2-reductie 13 
3.1 Doelstellingen 13 
3.2 Analyse mogelijke maatregelen  en strategieën 14 
3.3 Reductieprogramma 2017 – 2021 15 

3.3.1. Lease auto’s 16 
3.3.2. Poolauto’s 17 
3.3.3. Huurauto’s 17 
3.3.4. Afstoten kantoor Smakkelaarsburcht 17 
3.3.5. Reduceren kantooroppervlakte Eindhoven 17 
3.3.6. Duurzaam inkopen 18 
3.3.7. Reductieprogramma projecten 18 
3.3.8. Ketenanalyse 3kV 20 
3.3.9. Ketenanalyse Groen Beton 20 

3.4 Nog lopende en afgeronde maatregelen 21 

Colofon 22 
 



 

WGD-PB-160014265 emissieanalyse.docx / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 10 maart 2017 

 

 

2/22 

Bijlage I SKAO-overzicht met maatregelen 
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1 Inleiding 

Bij Movares staat betrokkenheid hoog in het vaandel. Het is een van onze 

kernwaarden. Onze insteek naar klanten, partners en medewerkers is hier mede op 

gebaseerd. En richting maatschappij en milieu is betrokkenheid het sleutelwoord. Wij 

zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving voor 

huidige en toekomstige generaties, beseffen welke rol Movares daarin kan spelen en 

handelen daarnaar. Allereerst is dit zichtbaar in de projecten die wij uitvoeren. 

 

Als ontwerpende partij zijn wij vaak betrokken bij de vroege fasen van de levenscyclus 

van een project. In ons marktsegment, de infrastructuur, kunnen wij veel betekenen 

voor de verduurzaming van (het gebruik van) die infrastructuur. Door, behalve voor 

onze eigen rol, ook oog te hebben voor de totale keten en daarin de samenwerking met 

ketenpartners op te zoeken, worden de mogelijkheden tot verduurzaming vergroot. Zo 

komen oplossingen tot stand die maatschappelijk het grootste nut opleveren. 

 

Een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsambities is onze positie op de in 

december 2009 door ProRail gelanceerde CO2-prestatieladder, waar wij te vinden zijn 

op trede 5. Een van de onderdelen van deze ladder is het inzicht hebben in de emissies 

die wij uitstoten.  

 

Om inzicht te krijgen in de scope 1, 2 en 3-emissies op het gebied van CO2 heeft 

Movares een tweeledige aanpak: scope 1 en 2-emissies worden nauwkeurig 

gemonitord, onze scope 3-emissie is lastiger inzichtelijk te maken, hiervoor loopt een 

programma om daar jaarlijks een nauwkeuriger inzicht in te krijgen.  

Op dit moment is de scope 3-analyse uitgevoerd op basis van onze waardeketen. 

Hierbij zijn alle indirecte CO2-emissies beschouwd die als gevolg van onze activiteiten 

worden uitgestoten, maar waar wij niet direct invloed op hebben. Voorbeelden hiervan 

zijn onze ontwerpprocessen, waarbij onze oplossingen een groot deel van de emissies 

bepalen, hoewel wij zelf de realisatie van onze oplossingen niet verzorgen.  

 

Doel van deze emissieanalyse is om inzicht te krijgen in onze grootste 

emissieveroorzakers, zodat daar gericht reductiedoelen op kunnen worden gesteld, die 

vervolgens ook kunnen worden gemonitord.   

 

In het zogenaamde Greenhouse Gas Protocol wordt onderscheid gemaakt naar de 

herkomst van de emissies in scope 1, 2 en 3, zie Figuur 1 en Tabel 1Tabel 1. 

  

1.1 Algemeen 

1.2 Doel 

1.3 Verschil tussen scope 
1, 2 en 3 emissies 
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Tabel 1 Overzicht en toelichting emissies scope 1, 2 en 3 

Scope Type Definitie Voorbeeld 

1 Direct Emissies van activiteiten die beheerd of uitgevoerd 

worden door het rapporterende bedrijf 

Emissies van aardgas in 

eigen CV-installaties, 

bedrijfsauto’s 

2 Indirect Emissies als gevolg van de productie van ingekochte 

elektriciteit, stroom, verwarming of koeling die gebruikt 

wordt door het rapporterende bedrijf 

Emissies van 

ingekochte elektriciteit 

3 Indirect Alle indirecte emissies, welke niet onder scope 2 vallen, 

die voorkomen in de waardeketen van het rapporterende 

bedrijf inclusief upstream en downstream emissies.  

Productie en transport 

van ingekochte 

producten, of het 

gebruik van verkochte 

producten 

 

T.b.v. de CO2-prestatieladder worden de emissies van privéauto’s, zakelijk 

vliegverkeer en zakelijk openbaar vervoer tot scope 2 gerekend. Het GHG protocol 

rekent deze tot scope 3.  

 

Figuur 1 Verdeling scope 1, 2 en 3 emissies 

De scope 3 emissies worden in het GHG protocol in verschillende categorieën 

ingedeeld, in de twee hoofdstromen upstream en downstream, zie ook Tabel 2Tabel 2. 
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Tabel 2 Categorieën scope 3 emissies 

Upstream Downstream 

1.  Aangekochte goederen en diensten 9. Downstream transport en distributie 

2. Kapitaalgoederen 10. Ver- of bewerken van verkochte producten 

3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten 

(niet opgenomen in scope 1 of 2) 

11. Gebruik van verkochte producten 

4. Upstream transport en distributie 12. End-of-life verwerking van verkochte producten 

5. Productieafval 13. Downstream geleaste activa 

6. Personenvervoer onder werktijd (Business 

Travel) 

14. Franchisehouders 

7. Woon-werkverkeer 15. Investeringen 

8. Upstream geleaste activa  

 

Voor de scope 1 en 2 energiestromen en CO2-emissies in projecten geldt dat deze 

gelijk zijn aan de energiestromen en CO2-emissies van de bedrijfsvoering van 

Movares. Voor projecten wordt immers gebruik gemaakt van de kantoorgebouwen van 

Movares en zakelijk vervoer. Wel is het zo dat in projecten soms meer of minder 

gebruik wordt gemaakt van bepaalde vervoersmodaliteiten. Ten behoeve van de CO2-

prestatieladder worden de CO2-emissies in onze onder CO2-korting gegunde projecten 

afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in onze halfjaarlijkse voortgangsrapportages.  

 

In dit rapport is een analyse opgenomen van onze emissies in scope 1, 2 en 3 

(hoofdstuk 2). Op basis daarvan is gekeken naar de meest materiële emissies. Voor 

deze meest materiële emissies is een analyse uitgevoerd naar mogelijke maatregelen en 

reductiestrategieën (hoofdstuk 3), waarna een reductieprogramma met doelstellingen 

en maatregelen is opgesteld (hoofdstuk 4). 

 

1.4 Leeswijzer 
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2 Analyse scope 1, 2 en 3-emissies 

Deze emissieanalyse is van toepassing op Movares Nederland B.V.. Het organogram 

van Movares Nederland B.V. is weergegeven in onderstaand figuur.  

 

 

Figuur 2 Organogram Movares Nederland B.V. 

Movares bedient een groot aantal klanten en markten. Wij leveren advies- en 

ontwerpoplossingen op het gebied van mobiliteit, heavy rail, light rail, ruimtelijke 

inrichting, water en energie onder het motto Wij verbinden.  

 

Wij voeren daarbij activiteiten uit als ontwerp, oplevering, beheer en advisering.  

 

Onze emissies in scope 1 en 2 zijn over het referentiejaar 2014 verdeeld over een 

aantal categorieën, zie Figuur 3. Bijna 90% van onze emissies wordt bepaald door 

lease- en poolauto’s (43%), zakelijk openbaar vervoer (25%), het gebruik van 

privéauto’s (12%) en stadsverwarming van onze kantoren in Utrecht en Arnhem (9%). 

 

2.1 Afbakening 

2.2 Scope 1 en 2 
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Figuur 3 Verdeling emissies scope 1 en 2 over 2014 

In 2017 rijden alle treinen in Nederland (NS en andere vervoerders) op groene stroom. 

De stroom is afkomstig van windparken van energieleverancier Eneco. Dit leidt tot een 

forse reductie van onze emissies. 

 

In deze paragraaf is een analyse opgenomen van de upstream en downstream emissies 

uit scope 3, in de volgorde zoals aangehouden in Tabel 2Tabel 2.  

 

Movares bepaalt  de CO2-emissie van ingekochte goederen en diensten alleen 

kwalitatief, als één van de elementen die bepalend zijn voor de aankoop. Voor alle 

ingekochte goederen of diensten wordt vooral bepaald of de leveranciers gecertificeerd 

zijn, duurzaamheid omarmen en duurzame producten leveren. Zo heeft Movares 

bijvoorbeeld CO2-neutraal papier.   

 

Deze categorie is niet van toepassing.  

 

Binnen deze categorie zijn de belangrijkste emissiebronnen elektriciteit- en 

gasverbruik van thuiswerkende medewerkers. Hoewel een klein deel (naar schatting ca. 

10 procent) van de medewerkers structureel (bijvoorbeeld een dag per week) thuis 

werkt, en de emissies daarom significant zijn, is de invloed van Movares hierop zeer 

beperkt tot nihil. Deze emissie is daarom niet materieel. 

 

Deze categorie is verwaarloosbaar. Movares heeft een actief stimuleringsbeleid om 

post zoveel mogelijk digitaal te versturen en te ontvangen. Het halen en brengen van 

brievenbuspost levert een niet-significante bijdrage aan de totale emissie, bovendien is 

de invloed van Movares hierop nihil. Deze emissie is daarom niet materieel.  

 

Movares bepaalt de CO2-emissie van afvalstromen niet, Movares heeft een beleid van 

afvalscheiding en dat de afvalverwerkers zoveel mogelijk duurzaam handelen. Op 

2.3 Scope 3 

2.3.1. Ingekochte 
goederen en 
diensten 

2.3.2. Kapitaal goederen 

2.3.3. Brandstof en 
energie 
gerelateerde 
activiteiten (niet 
opgenomen in 
scope 1 of scope 2) 

2.3.4. Upstream transport 
en distributie 

2.3.5. Productieafval 
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basis van de afvalemissies van vergelijkbare ingenieursbureaus is de emissie van ons 

afval minder dan 1 procent van de totale emissie, en daarmee niet materieel.  

 

Valt bij de CO2-prestatieladder onder scope 1 en 2. 

 

De woon-werk kilometers van medewerkers zijn uit te splitsen in een aantal 

categorieën: 

 Leaseauto’s, deze zijn meegenomen in scope 1; 

 Privéauto’s, dit betreft medewerkers met een kilometervergoeding, het gaat hier 

om een beperkt aantal medewerkers (minder dan 10 procent van het totaal); 

 Trein, deze zijn meegenomen in scope 2; 

 Overig openbaar vervoer 

Movares heeft een actief stimuleringsbeleid ten aanzien van het gebruiken van het 

openbaar vervoer, en het afstoten van leaseauto’s.  Gezien de omvang van de emissies 

is dit een materiële emissiestroom.  

 

Het verbruik van geleaste assets zoals kantoren, leaseauto’s e.d. zijn reeds 

meegenomen in scope 1 en 2.  

 

Dit is de eerste downstream emissie. Bij alle downstream emissies geldt dat de invloed 

van Movares hierop groot is, maar ook de afhankelijkheid van onze ketenpartners, 

zoals opdrachtgevers. Onze emissies hangen sterk af van de fase waarin een project 

zich bevindt.  

 

Ten aanzien van downstream transport en distributie geldt dat onze invloed op hoe 

producten aangeleverd worden voor de volgende fase van een project, zeer beperkt is, 

omdat dit doorgaans in contracten is voorgeschreven.  

 

Wanneer Movares betrokken is bij de uitvoering, of bij de opstelling van contracten, 

kan in bepaalde gevallen invloed worden uitgeoefend op de wijze van verwerking van 

producten. Movares verwerkt zelf echter geen producten, dit gebeurt altijd door 

aannemers die hiervoor ook de juiste expertise hebben.  

 

Onze invloed op het gebruik van onze ontwerpen kan vanuit verschillende 

invalshoeken worden benaderd. Doorgaans is onze invloed hier groot, door 

bijvoorbeeld te kiezen voor ontwerpoplossingen die de doorstroming van verkeer 

bevorderen, neemt de uitstoot per voertuig af, maar neemt de totale emissie mogelijk 

toe door de aanzuigende werking op overig verkeer.  

 

Movares ontwerpt producten met een bepaalde levensduur, bijvoorbeeld 20, 50 of 100 

jaar. Hierop voeren wij ook geregeld optimalisaties uit om de milieu-impact van een 

project over de gehele looptijd te reduceren. In enkele gevallen is ook invloed uit te 

oefenen op de zogenaamde ‘end-of-life’ treatment, bijvoorbeeld bij modulair bouwen. 

In de meeste projecten is dat echter niet het geval, en kan alleen door een afgewogen 

keuze voor bepaalde componenten of materialen de emissie van de sloopfase gunstig 

worden beïnvloed.  

 

Deze categorie is niet van toepassing.  

 

Deze categorie is niet van toepassing.  

2.3.6. Personenvervoer 
onder werktijd  

2.3.7. Woon-werkverkeer 

2.3.8. Upstream geleaste 
assets 

2.3.9. Downstream 
transport en 
distributie 

2.3.10. Verwerking van 
verkochte 
producten 

2.3.11. Gebruik van 
verkochte 
producten 

2.3.12. “End-of-life 
treatment” van 
verkochte 
producten 

2.3.13. Downstream 
geleaste assets  

2.3.14. Franchisehouders  
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Deze categorie is niet van toepassing.  

 

Om vast te stellen welke downstream emissies door onze activiteiten worden 

beïnvloedt, is een inventarisatie gemaakt van onze activiteiten aan de hand van Product 

Markt Combinaties (PMC’s). Per PMC is gekeken naar: 

1. het relatieve belang van de CO2-belasting van de sector op basis van literatuur
1
 

2. de relatieve invloed van de activiteiten per PMC op basis van expert judgement 

3. de ontwerpinvloed op de CO2-uitstoot op basis van omzet van Movares in 2016 bij 

de betreffende PMC.  

Voor deze drie onderwerpen  zijn punten toegekend op basis van de volgende 

kwalificaties: 

 

Kwalificatie Punten 

Groot 20 

Middelgroot 10 

Klein 5 

Te verwaarlozen 1 

 

Op basis hiervan is een rangorde samengesteld, zie Tabel 3. Tabel 3Met behulp van 

deze rekenmethode zijn de vijf meest materiële emissies van de activiteiten van 

Movares Nederland B.V. bepaald, deze zijn, in aflopende volgorde: 

1. Tractievoeding van spoorwegverkeer; 

2. Kunstwerken bij weg- en spoorprojecten; 

3. Overige infrastructuur, zoals wegen; 

4. Gebouwen; 

5. Installaties. 

  

                                                      
1 Bijvoorbeeld CE Delft, STREAM Studie naar TRansport Emissies van Alle Modaliteiten, september 2008 
CBS, Meer uitstoot broeikasgassen in 2015, september 2016 

2.3.15. Investeringen  

1.1 Emissies van onze 
ontwerpen 
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Tabel 3 Bepaling van de omvang van de emissies van de activiteiten 

PMC's sectoren en activiteiten 
Omschrijving van 
activiteit waarbij CO2 
vrijkomt 

Relatief belang van CO2-
belasting van de sector en 
invloed van de activiteiten 

Potentiële 
invloed bedrijf 
op CO2-uitstoot 

Rang 

1 2 3 Sector 4 Activiteiten 5 6 

   

B
o

u
w

 

G
e
b

ru
ik

 

S
lo

o
p

 

  

Rail - beveiliging en beheersing Bouw, gebruik en sloop 1 1 5 1 20 10 

Rail - kabels en leidingen Bouw, gebruik en sloop 1 1 5 1 10 12 

Rail - advisering overig Bouw, gebruik en sloop 1 5 1 1 20 10 

Rail - tractievoeding Bouw, gebruik en sloop 20 5 20 5 20 1 

Rail - infrastructuur Bouw, gebruik en sloop 5 20 5 5 10 6 

Rail - kunstwerken Bouw, gebruik en sloop 5 20 5 5 10 6 

Wegen en water - beveiliging en beheersing Bouw, gebruik en sloop 1 1 1 1 5 13 

Wegen en water - kabels en leidingen Bouw, gebruik en sloop 1 1 1 1 5 13 

Wegen en water - advisering overig Bouw, gebruik en sloop 5 5 10 5 10 8 

Wegen en water - infrastructuur Bouw, gebruik en sloop 20 20 20 10 5 3 

Wegen en water - kunstwerken Bouw, gebruik en sloop 10 20 5 5 20 2 

Gebouwen en energie - gebouwen Bouw, gebruik en sloop 20 20 20 10 5 3 

Gebouwen en energie – installaties Bouw, gebruik en sloop 20 5 20 5 5 3 

Gebouwen en energie  - hoog- en middenspanning Bouw, gebruik en sloop 5 10 10 5 5 9 

Gebouwen en energie  - hoog- en middenspanning Bouw, gebruik en sloop 5 10 10 5 5 9 

 

De vijf meest materiële emissies van de activiteiten van Movares zijn onderworpen aan 

een kwantitatieve analyse. De CO2-emissie van Nederland is in Tabel 4 per sector 

weergegeven. De gegevens zijn ontleend aan: www.emissieregistratie.nl en zijn van 

het jaar 2015. 

Tabel 4 Emissies per sector in Nederland 

Emmissiebron kiloton CO2 in 2015 

Bouw 686 

Consumenten 17070 

Handel, Diensten en Overheid (HDO) 7549 

Energiesector 54920 

Overige industrie 14040 

Landbouw 7001 

Chemische Industrie 16860 

Verkeer en vervoer 34350 

Raffinaderijen 11040 

Afvalverwijdering 3079 

Riolering en waterzuiveringsinstallaties 38 

Drinkwatervoorziening 10 

Nationaal totaal 166642 

2.3.16. Kwantitatieve 
analyse  

http://www.emissieregistratie.nl/
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De werkzaamheden van Movares vallen met name in de sectoren ‘Verkeer en vervoer’ 

en ‘Energiesector’. In Tabel 5 zijn de vijf meeste materiële emissies van Movares 

gekwantificeerd. 

Tabel 5 Meest materiële scope 3 CO2-emissies 

PMC’s Movares Relatief 

belang van 

CO2-belasting 

van de sector 

Invloed van 

onze 

activiteiten op 

deze CO2-

emissies 

Potentiële 

invloed 

Movares op 

CO2-uitstoot 

Rangorde Inschatting 

kton CO2 

Movares 

Rail - tractievoeding groot groot groot 1 159 

Rail, wegen en water – kunstwerken middelgroot groot groot 2 80  

Rail, wegen en water – overige infrastructuur groot groot klein 3 342 

Gebouwen en energie - gebouwen groot groot klein 4 5 

Gebouwen en energie – installaties groot groot klein 5 5 

 

Hieronder volgt een korte onderbouwing van de inschatting van het aantal kiloton CO2 

waarop Movares invloed heeft. 

 

Rail – tractievoeding 

Jaarlijks wordt door VIVENS 1400 GWh elektriciteit ingekocht voor het spoor. Bij 

0,455 kg CO2/kWh is de jaarlijkse bijdrage 637 kton CO2. Het marktaandeel van 

Movares van spoorontwerpen is circa 25%, waardoor Movares op de uitstoot van 

159 kton CO2 invloed heeft
2
. 

 

Rail, wegen en water – kunstwerken 

Uit cijfers van het Cement&Beton Centrum blijkt dat 9% van het beton gebruikt wordt 

in de GWW-sector
3
. De totale emissie van beton bedraagt 3.500 kton CO2 per jaar 

(bron VOBN), hiervan  neemt de GWW-sector dus 315 kton voor zijn rekening. Beton 

bestaat uit meerder onderdelen (zie Figuur 4), wanneer dit wordt meegenomen is het 

totaal van GWW-sector 621 kton CO2. 

 

 

Figuur 4 Verdeling emissies bij 1 m
3
 beton t.b.v. kunstwerken in de GWW-sector 

Bij het realiseren van kunstwerken vindt ook grondverzet plaats. Daarnaast zijn er ook 

kunstwerken van staal. Wanneer dit wordt meegenomen in de analyse wordt de uitstoot 

                                                      
2 Zie Railforum en brochure ProRail Duurzaam spoor, oktober 2016 
3 Zie http://www.cementenbeton.nl/marktinformatie/betonmarkt 

http://www.cementenbeton.nl/marktinformatie/betonmarkt
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van de GWW-sector voor kunstwerken een factor 2,5 groter, en dus ca. 1.553 kton 

CO2. Het marktaandeel in ontwerpen van kunstwerken van Movares is circa 5%. Dit 

leidt tot circa 80 kton CO2-uitstoot. 

 

Rail, wegen en water – overige infrastructuur. 

Voor de overige infrastructuur wordt er onderscheid gemaakt in aanleg en gebruik. 

- Aanleg infrastructuur: de uitstoot van RWS voor aanleg van wegen bedroeg in 

2015 ca 700 kton. 14% van het wegennet in Nederland is in beheer van RWS
4
. De 

totale emissie van de aanleg van infrastructuur wordt daarom geschat op 4.900 

kton CO2. 

- Gebruik infrastructuur: in 2015 bedroeg de CO2-uitstoot van het wegverkeer in 

Nederland 29.340 kton CO2 (bron: www.emissieregistratie.nl)   

Het marktaandeel van Movares in de ‘overige infrastructuur’ is circa 1%, dit is 

342 kton CO2.  

 

Gebouwen en energie –gebouwen 

Ongeveer 40% van onze projecten in het marktsegment ‘Gebouwen’ wordt uitgevoerd 

in opdracht van ProRail. Uit cijfers van ProRail blijkt dat 6,6 kton CO2 per jaar toe te 

schrijven is aan gebouwen
5
. Het marktaandeel van Movares is circa 30%, wat 

overeenkomt met 2 kton CO2. De totale CO2 -uitstoot van Movares bedraagt dus circa 

5 kton CO2.  

 

Gebouwen en energie – installaties 

Onder ‘installaties’ verricht Movares werkzaamheden voor ProRail en 

bedieningsinstallaties van bruggen. ProRail geeft aan dat installaties 6,1 kton aan CO2-

uitstoot veroorzaken. Met een marktaandeel van 25% levert Movares hier een bijdrage 

van 1,5 kton aan. Circa 30% op het werkgebied van installaties wordt in opdracht van 

ProRail uitgevoerd. De totale uitstoot van Movares bedraagt dus 5 kton CO2 voor 

installaties. 

 

 

 

  

 

 

                                                      
4 Zie Duurzaamheidsverslag 2015, RWS 
5 Zie ProRail Duurzaam spoor, oktober 2016 
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3 CO2-reductie 

Onze doelstellingen op het gebied van CO2-reductie zijn gemotiveerd vanuit onze 

visie: 

 

Wij verbinden.  

 

Als adviseurs en ingenieurs geven wij vorm aan de wereld van morgen. Dat betekent voor ons dat wij met 

oog op de toekomst onze ontwerpen en adviezen afstemmen op maatschappelijke en duurzame 

ontwikkelingen.  Om de bijdrage aan duurzame ontwikkeling van de samenleving concreet te maken, stellen 

wij hoge eisen aan ons werk (producten en diensten) en aan onze medewerkers. Ons doel: 

 We willen opdrachtgevers bewust maken van kansen op het gebied van duurzaamheid en maximaal 

ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid 

 We willen onze eigen organisatie en onze opdrachtgevers actief informeren over producten, diensten 

en oplossingen die een duurzame samenleving bevorderen. 

 We streven ernaar bij de uitvoering van opdrachten, duurzaamheid zo veel mogelijk te bevorderen 

binnen de kaders van onze projecten, en vanuit een intrinsieke motivatie 

 

Duurzaam werken zal steeds meer een vanzelfsprekendheid worden. Klanten verwachten van onze experts 

dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Tegelijkertijd wil Movares een 

voortrekkersrol vervullen wanneer het gaat om het realiseren van integraliteit in adviezen en projecten. Dit 

vraagt om een grotere bewustwording en een actieve houding in het zoeken naar duurzame mogelijkheden 

en een toegankelijk dienstenpakket waarin die integrale kennis van duurzame ontwikkeling wordt geborgd. 

 

Vanuit deze rol en onze maatschappelijke betrokkenheid ontwikkelen wij diensten die bijdragen aan een 

betere en mooiere wereld van morgen. Voorbeelden van deze diensten zijn: circulair of biobased ontwerpen, 

topologisch ontwerpen, energie- en CO2-reductie, vormgeven aan een gezonde stad, duurzaam vervoer en 

Duurzaam GWW. 

 

Duurzaamheid heeft voor ons zowel een maatschappelijke als economische relevantie. 

Wij zien maatschappelijke tendensen waarbij gezondheid, prettig wonen en leven, 

flexibele concepten (van bezit naar beschikbaarheid) steeds belangrijker worden, in 

combinatie met steeds meer draagvlak voor lokale oplossingen en vermindering van 

energie- en grondstoffengebruik. De economische relevantie zien wij in de toenemende 

interesse van opdrachtgevers voor duurzaamheid in projecten en de toenemende 

invloed van duurzaamheid als driver achter innovatie.  

 

Vanuit onze visie hebben wij de ambitie om het ingenieursbureau te blijven met de 

laagste CO2-emissie per fte, een positie die wij al sinds 2009 hebben
6
. In werkelijkheid 

zijn wij CO2-neutraal, onze resterende CO2-emissies kopen wij jaarlijks af. Onze 

doelstellingen op het gebied van CO2- en energiereductie hebben wij ambitieus 

geformuleerd: 

 Scope 1 en 2: jaarlijkse reductie van 2 procent over de jaren 2015 tot 2019 

 Scope 3: jaarlijkse reductie van 1 procent over de jaren 2015 tot 2019. 

 

Om onze doelstellingen te realiseren, hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar 

mogelijke reductiemaatregelen en strategieën. Op basis daarvan hebben wij 

                                                      
6 Van de grote ingenieursbureaus heeft Movares veruit de laagste CO2-emissie 

3.1 Doelstellingen 
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bovenstaande doelstellingen nader gekwantificeerd. Deze zoektocht en de resultaten 

hiervan zijn in de volgende paragrafen opgenomen.  

 

Voor de analyse van mogelijke maatregelen om de emissies van scope 1, 2 en 3 te 

analyseren hebben wij gebruik gemaakt van een analyse van onze marktpartijen, en 

daarnaast van de maatregelenlijst van SKAO (zie Bijlage I). Maatregelen zijn onder te 

verdelen in meerdere categorieën, en zijn doorgaans ingericht conform de Trias 

Energetica: 

1. Beperk het energiegebruik 

2. Maak maximaal gebruik van duurzame energiebronnen 

3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen 

 

In Tabel 6Tabel 6 is een aantal mogelijke maatregelen per stap uit de Trias Energetica, 

en per categorie, weergegeven. 

Tabel 6 Mogelijke maatregelen 

Categorie Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Mobiliteit  Terugdringen autogebruik 

 Stimuleren gebruik OV 

 Persoonsgebonden 

mobiliteitsbudget 

 Elektrische lease- en 

poolauto’s 

 Carpoolen 

 Cursus het Nieuwe 

Rijden 

 Band op spanning 

Gebouwen  Renovatie gebouwen naar 

hoger energielabel 

 Reductie kantooroppervlakte 

 

 Groene stroom 

 Warmte-koude opslag 

kantoren 

 Zonnepanelen op dak 

kantoren 

 Windmolens op dak 

kantoren 

 

Projecten  Kantoren nabij OV  

 Videoconferencing 

 Bij elk ontwerp duurzame 

variant inzichtelijk maken of 

Aanpak Duurzaam GWW 

toepassen 

  

Inkoop  Verminderen papiergebruik 

 Gescheiden afvalinzameling 

  

  

Om op een gestructureerde en effectieve manier reductiemaatregelen te nemen, is ook 

gekeken naar mogelijke strategieën om de CO2-emissie van Movares te beïnvloeden. 

Mogelijke strategieën hiervoor zijn:  

 Standaard toepassen van stappenplan duurzaam ontwerpen in projecten: (1) impact 

bepalen, (2) maatregelen vaststellen en (3) deze voorstellen en implementeren. 

Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Aanpak Duurzaam GWW; 

 Ontwikkelen van nieuwe duurzaamheidsdiensten en duurzame producten in 

combinaties met leveranciers; 

 Inzetten op nul emissies voor scope 1 en 2, door te kiezen voor openbaar vervoer 

en elektrische leaseauto’s (op groene elektriciteit met Nederlandse GVO’s), en de 

energiebehoefte van gebouwen zelf te voorzien met zonnepanelen, windmolens en 

WKO’s. 

3.2 Analyse mogelijke 
maatregelen  en 
strategieën 
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 Duurzaam inkoopbeleid, waarin leveranciers voorrang krijgen die een lagere CO2-

emissie hebben of hoger op de CO2-prestatieladder staan. 

 

Op basis van deze mogelijke strategieën heeft Movares Nederland een 

reductieprogramma opgezet, bestaande uit een aantal strategieën en 

verbetermaatregelen. Dit reductieprogramma wordt toegelicht in de volgende 

paragraaf. 

 

Op basis van de doelstellingen en mogelijke maatregelen en strategieën heeft Movares 

een CO2-reductieprogramma opgesteld, waarmee de emissies van scope 1, 2 en 3 

worden gereduceerd. Dit programma is een update van het eerdere programma over de 

jaren 2015 tot 2019. 

 

De strategie is opgesplitst in strategieën voor scope 1, 2 en 3: 

 Scope 1 en 2 

o Aangepast mobiliteitsbeleid: het aantal lease- en poolauto’s wordt 

gereduceerd, nieuwe auto’s zijn of full-electric, hybride of label A of B. 

Ook huurauto’s zijn label A of B.  

Onze ketenpartners zijn hierbij de lease- en huurautoleveranciers, 

emissiegegevens van de auto’s worden door hen aangeleverd.  

o Afstoten kantooroppervlakte: het reduceren van het kantooroppervlak door 

vestigingen samen te voegen. 

Onze ketenpartners zijn hierbij de verhuurders, emissiegegevens van de 

panden worden verkregen door jaarlijks inzicht in verbruiksgegevens. 

 Scope 3 

o Duurzaam inkoopbeleid: leveranciers worden geselecteerd op basis van 

hun CO2-emissie en positie op de CO2-prestatieladder. 

Onze ketenpartners zijn hierbij de leveranciers van onze goederen. Met 

onze top 4 (t.a.v. CO2-uitstoot) leveranciers zijn wij blijvend in gesprek 

om te kijken hoe wij deze uitstoot kunnen verminderen. Verder hebben wij 

via de Duurzame Leverancier inzicht in de CO2-emissies van de meeste 

toeleveranciers. 

o Reductieprogramma in projecten. 

Onze ketenpartners hierbij zijn hoofdzakelijk opdrachtgevers en 

aannemers. De CO2-emissies van deze partners hebben wij deels 

inzichtelijk via de Duurzame Leverancier, onze totale CO2-emissies van 

scope 3 baseren wij op CBS-gegevens en ons marktaandeel. 

 

Deze strategieën zijn vertaald in maatregelen. De maatregelen die wij nemen over de 

periode 2015 tot 2019 zijn weergegeven in Tabel 7. De weergegeven percentages zijn 

procentuele reducties in CO2-emissie ten opzichte van het referentiejaar 2014. 

  

3.3 Reductieprogramma 
2017 – 2021 
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Tabel 7 Maatregelen Movares Nederland en reductie 

  Reductie t.o.v. 2014 [ton CO2] tenzij 

anders vermeld 

Maatregel Scope 2015 2016 2017 2018 2019 

Vervanging leaseauto’s door label A en B 1 en 3 -9.8 -24.3 -40.3 -45.6 -45.6 

Vervanging poolauto’s door label A en B 1 en 3 -21.5 -66.8 -81.2 -81.2 -81.2 

Aangepast huurautobeleid 2 12.9 40.1 48.7 48.7 48.7 

Afstoten Smakkelaarsburcht 1 en 2 -6.4 -15.4 -15.4 -15.4 -15.4 

Reduceren kantooroppervlakte Eindhoven 1 en 2 -8 -8 -8 -8 -8 

Totaal scope 1 en 2 1 en 2 -2.4% -5.5% -7.1% -7.4% -7.4% 

Duurzaam inkopen 3 PM PM PM PM PM 

Reductieprogramma projecten 3 -0.8% -1.0% -1.5% -2.0% -4.0% 

Ketenanalyse 3 kV
7
 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ketenanalyse Groen Beton
8
 3 0.0% 0.0% -1.0% -2.2% -3.4% 

Totaal scope 3 3 -0.8% -1.0% -1.5% -2.1% -4.1% 

 

Een toelichting op de maatregelen is in de subparagrafen hierna opgenomen. 

 

Movares wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid het gebruik en de 

schadelijke gevolgen van leaseauto’s tot een minimum beperken. Het reizen met OV 

en gebruik van klimaatvriendelijke auto’s wordt daarom binnen de organisatie 

gestimuleerd, terwijl Movares de CO2 uitstoot van leaseauto’s volledig compenseert. 

Uitgangspunt is dat het leasewagenpark van Movares geen enkele bijdrage levert aan 

de opwarming van de aarde. Movares heeft het gebruik van leaseauto’s opgenomen in 

een regeling. Deze regeling wordt periodiek aangepast, waarbij aanscherping van 

duurzaamheidseisen uitgangspunt is. 

 

Sinds oktober 2014 heeft Movares een vernieuwde leaseregeling. Een medewerker die 

een leaseauto mag bestellen, is – binnen de afspraken die Movares met de 

leasemaatschappij heeft gemaakt – vrij in de keuze van merk en type. Movares hanteert 

daarbij wel 3 categorieën, met een CO2-limiet van 111 g CO2/km. Dit betreft auto’s 

met energielabel A of B. De 0-optie auto wordt door Movares geselecteerd. 

Op basis van deze regeling zullen de komende jaren bestaande leaseauto’s vervangen 

worden, waarbij de gestelde CO2-limiet een CO2-reductie gaat opleveren. In de praktijk 

blijken de gestelde limieten geen betrouwbare basis te zijn voor kwantificering van een 

te behalen reductie. In plaats daarvan is de reductiedoelstelling bepaald door de  

aanname dat een vervangend voertuig een 10% lagere emissie heeft.  

 

De reductiewaarden zijn per voertuig bepaald op basis van de emissie in referentiejaar 

2014 (482 ton CO2) en de einddatum van een lease-contract. 

 

Bij vervanging kan slechts een beperkt aantal medewerkers (maximaal 10) kiezen uit 

een plugin-hybride of elektrische auto. Het hoofdkantoor beschikt over oplaadpunten 

op basis van elektriciteit uit windenergie. Het verbruik van externe oplaadpunten (ook 

privé) wordt niet vergoed door Movares. Door de beperkte omvang en het gebrek aan 

                                                      
7 Na invoering van 3kV wordt er in één keer 20% energie bespaart. Invoering staat gepland voor 2023. 
8 Aangenomen is dat in ca. 5% van de projecten deze ketenanalyse een rol speelt, het weergegeven percentage is ten 
opzichte van al onze betonprojecten, in de totale reductiedoelstelling van scope 3 is dit gewogen meegenomen. 

3.3.1. Lease auto’s 
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ervaringscijfers is de reductiebijdrage van deze auto’s niet expliciet gemaakt. De 

reductiebijdrage van deze auto’s maakt onderdeel uit van de algemene 10% 

reductiedoelstelling voor lease-auto’s. Naar verwachting zal de inzet van plugin-

hybride en elektrische auto’s expliciet gemaakt worden in geactualiseerde versie van 

het Plan van Aanpak CO2 reductie 2015-2019. 

 

Leaserijders krijgen periodiek een nieuwsbrief waarin tips met betrekking tot 

duurzaamheid gegeven worden. Daarnaast ontvangen alle leaserijders een persoonlijk 

dashboard met verbruiks- en gebruiksgegevens. Extremen worden gerapporteerd aan 

betreffende leidinggevenden. 

 

Op 1 januari 2014 beschikte Movares over 24 poolauto’s. Poolauto’s zijn auto’s die 

geen vaste berijder hebben en via een reserveringssysteem door alle medewerkers van 

Movares gebruikt mogen worden. Het biedt een oplossing voor medewerkers die met 

het openbaar vervoer naar kantoor zijn gekomen en toch tussentijds een auto voor 

zakelijk verkeer nodig hebben.  

Het betreft Citroën C3 diesel van categorie B en een maximale emissie van 95 g 

CO2/km. De contracten voor deze auto’s worden de komende periode gefaseerd 

beëindigd (1 stuks 2014; 12 stuks 2015; 11 stuks 2016). Na de uitroom in 2016 worden 

12 vervangende poolauto’s ingezet. Het betreft 12 dieselauto’s. Voor het bepalen van 

de reductiedoelstelling is er vanuit gegaan dat de vervangende dieselauto’s 10% 

zuiniger zijn.  

 

De reductiewaarden zijn per voertuig bepaald op basis van de emissie in referentiejaar 

2014 (105 ton CO2)  en het in- en uitstroommoment van de voertuigen. 

 

Er worden alleen auto’s gehuurd met energielabel A of B. In referentiejaar 2014 was 

de totale emissie van huurauto’s 65 ton CO2. De helft van de poolauto’s worden in de 

periode 2015-2019 niet vervangen. Dit zal leiden tot een toename van de inzet van 

huurauto’s. Door flankerend beleid zal de daarbij behorende emissietoename niet 

groter zijn dan 60% van de ontstane emissiereductie van poolauto’s. Het flankerend 

beleid bestaat voornamelijk uit het hanteren van strengere toekenningsregels en het 

stimuleren van het gebruik van poolfietsen of openbaar vervoer voor zakelijk verkeer.  

 

Kantoor Smakkelaarsburcht wordt  vanaf 1 januari 2014 niet meer gebruikt door 

Movares medewerkers. Movares heeft ervoor gekozen vanaf die datum flexibel te gaan 

werken in één gebouw, de Daalse Kwint. Met ingang van 1 augustus 2015 vervalt voor 

Movares de gebouwemissie van kantoor Smakkelaarsburcht. Op basis van de emissie 

van 2014 levert dit in 2015 een reductie op van 6,4 ton CO2 en in 2016 en verder 15,4 

ton CO2 per jaar ten opzichte van referentiejaar 2014. Daarnaast zal het verbruik van 

elektriciteit in 2015 dalen met 215 MWh en in 2016 en verder met 516 MWh ten 

opzichte van referentiejaar 2014. Weersinvloeden kunnen deze reductiewaarden 

beïnvloeden. 

 

Movares heeft per 1 april 2015 kantoor Eindhoven Vestdijk verlaten. Vanaf 1 februari 

2015 is een kantoorruimte betrokken op adres Kennedyplein 101 in Eindhoven met een 

huurcontract tot en met mei 2020. De gehuurde vloeroppervlakte (VVO) is daarbij 

teruggebracht naar 332 m
2
. Op jaarbasis levert dit een emissiebesparing op van 8 ton 

CO2 (op basis van VVO verhouding). In het overgangsjaar 2015 is uitgegaan van een 

3.3.2. Poolauto’s 

3.3.3. Huurauto’s 

3.3.4. Afstoten kantoor 
Smakkelaarsburcht 

3.3.5. Reduceren 
kantooroppervlakte 
Eindhoven 
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verwaarloosbare reductie door de overlap van het oude en nieuwe huurcontract van 2 

maanden. 

 

Movares monitort de CO2-emissie van ingekochte goederen en diensten alleen 

kwalitatief, als één van de elementen die bepalend zijn voor de aankoop. Voor alle 

ingekochte goederen of diensten wordt vooral bepaald of de leveranciers gecertificeerd 

zijn, duurzaamheid omarmen en duurzame producten leveren. Dit inkoopbeleid wordt 

regelmatig aangescherpt. Verder heeft Movares bijvoorbeeld CO2-neutraal papier. Wij 

hebben (nog) geen kwantitatieve doelstelling voor ons duurzaam inkoopbeleid 

geformuleerd, maar nemen voorlopig aan dat een jaarlijkse reductie van 2% realistisch 

is. 

 

Onze grootste milieu-impact wordt niet veroorzaakt door onze eigen 

ontwerpprocessen, maar door de uitstoot in de levenscyclus van de ontwerpen die wij 

maken. Denk hierbij aan de impact die de winning en productie van materialen, het 

bouwproces, het gebruik en de sloop hebben op het milieu. Om deze impact te 

beperken, voeren wij een ontwerpstrategie in waarbij wij in een continu proces zoeken 

naar verbeteringen en kansen voor duurzaamheid in projecten.  

 

Voor dit programma hebben wij doelstellingen t.a.v. communicatie (beinvloeding, dus 

levert geen direct aanwijsbare CO2-reductie op) en het aantal projecten waarin wij onze 

projectstrategie duurzaamheid toepassen , zie Figuur 5. Onze reductiedoelstelling 

hebben wij afgeleid van de mogelijkheden die wij zien in projecten, en de werkelijke 

invloed die wij hierop hebben (deze invloed is downstream beperkt).  

 

 

Figuur 5 Projecten binnen projectstrategie duurzaamheid 

De doelstelling voor projecten is om een jaarlijkse reductie te realiseren van 2% in de 

projectemissies die vallen onder onze projectstrategie duurzaamheid, ten opzichte van 

het jaar 2014. Ons totale scope 3 (downstream)-doel is als volgt bepaald, zie Tabel 8. 

3.3.6. Duurzaam inkopen 

3.3.7. Reductieprogramm
a projecten 
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Tabel 8 Reductiedoel scope 3 projecten (downstream) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Reductiedoel 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Omzetaandeel 8% 10% 15% 20% 40% 50% 60% 80% 

Totaal reductiedoel 1% 1% 2% 2% 4% 5% 6% 8% 

 

Onze aanpak is hiernaast 

weergegeven, en bestaat uit een 

aantal onderdelen. Het programma 

is belegd bij een supportgroep 

duurzaamheid, die uit een aantal 

adviseurs bestaat. De onderdelen 

van het programma worden 

hieronder toegelicht. 

A. Bewustwording 

Bewustwording doen wij op twee 

manieren: 

1. Communicatie, intern en extern, 

om collega’s en klanten bewust 

te maken van mogelijkheden 

t.a.v. duurzaamheid. Dit doen 

wij door middel van interne en 

externe communicatiemiddelen,  

interne lunchlezingen en 

opleidingen.  

2. In onze projecten duurzaamheid nemen wij duurzaamheid structureel mee via onze 

projectstrategie duurzaamheid. Verder hebben wij een supportgroep duurzaamheid 

die meeschrijft aan offertes en hebben wij onze projectprocessen geoptimaliseerd 

zodat projectmanagers maximaal van mogelijkheden worden voorzien om 

duurzaamheid mee te nemen in hun projecten.   

B. Projectstrategie 

Voor projecten volgen wij een gestructureerde aanpak, waarbij wij werken van grof 

naar fijn, zodat we op een efficiënte manier zoveel mogelijk duurzaamheidswinst 

boeken: 

1. Stap 1: vaststellen of project in aanmerking komt voor onze projectstrategie. 

Hiervoor hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd, zie Figuur 5. 

a. Direct na gunning van projecten die in aanmerking komen voor de 

projectstrategie duurzaamheid wordt een expert uit de supportgroep 

duurzaamheid gecontacteerd door de projectmanager van het betreffende 

project.  

b. Wekelijks wordt een lijst met projecten verstrekt waaruit blijkt welke 

projecten met CO2 korting zijn gegund. Deze lijst biedt een 

controlemogelijkheid voor stap 1.a, en wordt gecontroleerd door een 

persoon uit de supportgroep duurzaamheid. 

2. Stap 2: impact van project bepalen. Dit doet de in stap 1.a gecontacteerde expert 

met de daarvoor beschikbare tools en methodes, zoals de Aanpak Duurzaam GWW 

(Omgevingswijzer), DuboCalc of eigen ontwikkelde tools om de carbon footprint 
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van projecten te bepalen.  

3. Stap 3: doelstellingen en reductiemaatregelen vaststellen. De expert stelt, samen 

met de projectmanager, doelen en maatregelen op voor het betreffende project. 

Hiervoor geldt het volgende: 

a. Doelstellingen t.a.v. projecten zijn in lijn met de algehele doelstellingen 

van Movares. Dit betekent dat het ambitieniveau gelijk of hoger is dan 

onderstaande doelstellingen.  

b. Maatregelen worden geselecteerd op basis van expert judgement (eerdere 

projecten) en de door het expertteam duurzaamheid bijgehouden en 

regelmatig gepubliceerde maatregellijst voor projecten.  

c. Impact (stap 2), doelstellingen en maatregelen (stap 3) worden vastgelegd 

in een impactrapportage die besproken wordt met de opdrachtgever. Na 

akkoord wordt dit verwerkt in het betreffende project. Indien 

opdrachtgever niet akkoord is, wordt dit eveneens vastgelegd ten behoeve 

van de regelmatige gesprekken die wij met opdrachtgevers voeren, zodat 

dit ook op een hoger niveau kan worden aangekaart. 

4. Stap 4: vastleggen, verbeteren en communiceren, zodat we continue kunnen 

verbeteren in onze projecten. We evalueren de geïmplementeerde maatregelen  en 

leggen deze (en de gerealiseerde reductie) vast in de voortgangsrapportage en in 

onze maatregelendatabase. Op basis van deze voortgangsrapportage rapporteren 

wij op regelmatige basis zowel intern als extern over de maatregelen en reducties 

die wij hebben gerealiseerd.  

Deze strategie wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.  

 

Ketenpartners in onze projectenstrategie zijn alle partners waar wij mee samenwerken, 

zowel upstream als downstream.  

 

In de PMC ‘Rail-tractievoeding’ heeft Movares de meeste invloed op de uitstoot van 

CO2. Daarom is voor het systeem ‘Tractie energie’ een ketenanalyse opgesteld. Als 

maatregel is het verhogen van de spanning op de bovenleiding naar 3000V vastgesteld. 

Dit levert een besparing van 20% aan energie op, dit is een besparing van 280 GWh. 

De verwachting is dat deze doelstelling in 2023 wordt behaald. In het document 

‘Ketenanalyse Tractie energie systemen’ is een verdere toelichting te vinden. 

 

Movares heeft een tweede ketenanalyse voor ‘Groen beton’ uitgevoerd. De 

belangrijkste maatregelen, die uit de ketenanalyse volgen zijn: 

- Ondertekenen van het Betonakkoord in 2017 en het bijwonen van minimaal 2 

ronde tafelbijeenkomsten; 

- Verder ontwikkelen van topologisch ontwerpen. In 2017 worden twee 

projecten uitgevoerd, in samenwerking met een betonproducent en 

opdrachtgever. In 2021 moet topologisch ontwerpen leiden tot een CO2 

reductie van 1 kton. 

- Bij een advies of ontwerp van een betonnen kunstwerk wordt door Movares 

standaard een advies voor CO2-besparing bijgevoegd. In 2017 wordt dit 

gedaan voor de projecten gegund onder de CO2-prestatieladder. In 2020 in alle 

projecten met betonnen kunstwerken. Dit levert jaarlijks een CO2-reductie van 

3% op (ca 1 kton). 

Het document ‘Ketenanalyse Groen Beton’ bevat de volledige ketenanalyse. 

 

3.3.8. Ketenanalyse 3kV 

3.3.9. Ketenanalyse 
Groen Beton 
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In onderstaand overzicht zijn de maatregelen weergegeven die Movares in de jaren tot 

2014 al heeft genomen om onze CO2-emissie te reduceren. Deze maatregelen lopen 

deels nog steeds of worden verder aangescherpt. Deze maatregelen hebben (mede) 

geleid tot onze lage CO2-emissie per fte.  

Tabel 9 Nog lopende en al afgeronde maatregelen Movares 

Scope Soort emissie Maatregel(en) 

1 en 3 Leaseauto’s  Vervangen leaseauto’s door auto’s met lager brandstofverbruik 

 Vervangen leaseauto’s door elektrische auto’s 

 Nieuwsbrief voor leaseauto’s met tips voor zuinig rijden 

1 Poolauto’s  Vervangen poolauto’s door auto’s met lager brandstofverbruik 

1 Aardgas  Reductie van kantooroppervlakte 

2 Stadsverwarming  Kozijnen met HR++ beglazing in hoofdkantoor 

 Reductie van kantooroppervlakte in hoofdkantoor 

 Debietregeling en toepassing van warmtewiel in hoofdkantoor 

2 Elektriciteit  Energiecontracten op basis van Nederlandse groene stroom 

 Reductie van kantooroppervlakte 

 Energie-efficiënte koelmachines (klasse A) in hoofdkantoor 

 Stoombevochting vervallen in hoofdkantoor 

 Koeling via water en lucht in hoofdkantoor 

 Ventilatievoud teruggebracht in hoofdkantoor 

 HR TL-verlichting met aanwezigheidsdetectie in hoofdkantoor  

 Kortere inschakelperiode klimaatinstallatie in hoofdkantoor 

2 Huurauto’s  Alleen huurauto’s met laag brandstofverbruik (label A en B) 

2 en 3 Privéauto’s  Geen maatregelen 

2 Vliegverkeer  Flankerend beleid: voor afstanden tot 500 km in principe de trein 

2 Zakelijk openbaar vervoer  Geen maatregelen 

3 Ingekochte goederen en 

diensten 

 Actief duurzaam inkoopbeleid met voorrang voor duurzame 

leveranciers 

 Paperless office (ruim halvering papiergebruik), rest CO2-neutraal 

papier 

3 Productieafval  Gescheiden afvalinzameling t.b.v. optimale recycling 

3 Woon-werkverkeer  Actief stimuleringsbeleid voor gebruik OV (OV volledig vergoed, 

andere modaliteiten o.b.v. kilometervergoeding) 

 Zie ook maatregelen bij leaseauto’s 

3 Gebruik van verkochte 

producten 

 Kopgroep duurzaamheid om te helpen bij implementatie 

duurzaamheid in projecten 

 Ontwikkelen Carbon Emission Calculator voor spoorprojecten 

 Jaarlijks minimaal 10 projecten met Aanpak Duurzaam GWW 

 

3.4 Nog lopende en 
afgeronde 
maatregelen 
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Colofon 

 Uitgave Movares Nederland B.V. 

Daalseplein 100 

Postbus 2855 

3500 GW  Utrecht 

 2017, Movares Nederland B.V. 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 

gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Movares Nederland B.V. 
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Bijlage I SKAO-overzicht met maatregelen 

In deze bijlage is het SKAO-overzicht met maatregelen opgenomen. Per maatregel is aangegeven of deze van toepassing is (of kan zijn) voor 

Movares Nederland B.V. (maatregel is dan oranje gearceerd), en zo ja, welk niveau wij bereikt hebben (groen) of nastreven (geel). 

 

Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

Advies Aandacht voor CO2- 

reductie in projecten NIET 

verkregen met 

gunningsvoordeel 

Integrale 

maatregel 

Bij minstens 10% van de 

omzet in ontwerpopdrachten 

is er aantoonbare aandacht 

voor CO2-reductie. 

Bij meer dan 50% van de 

omzet in ontwerpopdrachten 

is er aantoonbare aandacht 

voor CO2-reductie. 

Bij alle ontwerpopdrachten is 

er aantoonbare aandacht 

voor CO2-reductie. 

Onderdeel van 

projectstrategie,  

 CO2-gerelateerd 

onderzoek en 

innovatie 

Integrale 

maatregel 

2% tot 10% van 

onderzoek- en 

innovatiebudget wordt 

besteed aan 

onderwerpen die (mede) 

CO2 kunnen besparen. 

10% tot 20% van 

onderzoek- en 

innovatiebudget wordt 

besteed aan 

onderwerpen die (mede) 

CO2 kunnen besparen. 

Meer dan 20% van 

onderzoek- en 

innovatiebudget wordt 

besteed aan 

onderwerpen die (mede) 

CO2 kunnen besparen. 

(Nog) geen beleid op, is wel 

onderdeel van afweging bij 

toekenning innovatiebudget 

 Kennis en houding 

medewerkers m.b.t. 

CO2-reductie in 

projecten 

Integrale 

maatregel 

10% tot 25% van 

ingenieurs/ontwerpers/ 

projectleiders heeft 

cursus gehad waarin 

aantoonbaar aandacht voor 

belang, materialiteit en 

ontwerpmethoden CO2- 

reductie is besteed. 

25% tot 75% van 

ingenieurs/ontwerpers/ 

projectleiders heeft 

cursus gehad waarin 

aantoonbaar aandacht voor 

belang, materialiteit en 

ontwerpmethoden CO2- 

reductie is besteed. 

Meer dan 75% van 

ingenieurs/ontwerpers/ 

projectleiders heeft 

cursus gehad waarin 

aantoonbaar aandacht voor 

belang, materialiteit en 

ontwerpmethoden CO2- 

reductie is besteed. 

Onderdeel van 

projectstrategie, status op dit 

moment is enkele 

procenten. 

 CO2-bewustzijn bij 

medewerkers 

Integrale 

maatregel 

CO2-reductie krijgt 

aantoonbaar aandacht in 

inwerktraject bij 20% tot 

50% van nieuwe adviseurs 

en projectleiders. 

CO2-reductie krijgt 

aantoonbaar aandacht in 

inwerktraject bij meer dan 

50% van nieuwe adviseurs 

en projectleiders. 

CO2-reductie krijgt 

aantoonbaar aandacht bij 

functionerings- gesprekken 

van minstens 20% van 

adviseurs en projectleiders 

(Nog) geen beleid op 

geformuleerd 

 Dialoog m.b.t. CO2 met grote Integrale CO2-reductie is CO2-reductie is vast  Wordt gedaan bij 
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Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

opdrachtgevers maatregel incidenteel agendapunt in 

periodiek overleg met grote 

opdrachtgevers. 

agendapunt in periodiek 

overleg met grote 

opdrachtgevers. 

keteninitiatieven en 

regelmatige overleggen met 

opdrachtgevers. 

Afval Inzicht in vermeden 

CO2 als gevolg van de 

verwerking van 

afvalstromen 

Integrale 

maatregel 

Bedrijf berekent en 

rapporteert vermeden 

ketenemissies voor 

minimaal 80% van de 

afvalstromen (massabasis) 

die zij verwerkt, en gebruikt 

daarbij het EpE-protocol of 

een vergelijkbare methode. 

Bedrijf berekent en 

rapporteert vermeden 

ketenemissies voor 

100% van de 

afvalstromen (massabasis) 

die zij verwerkt, en gebruikt 

daarbij het EpE-protocol of 

een vergelijkbare methode. 

Bedrijf kan aantonen dat 

de vermeden 

ketenemissies (per 

massa-eenheid) die zij 

jaarlijks rapporteert 

toenemen. 

(Geen) beleid op, er is al 

sprake van gescheiden 

afvalinzameling en 

maximale recycling. 

 Realiseren verkoopbaar 

secundair materiaal 

Integrale 

maatregel 

Bedrijf verkoopt op 

structurele basis een 

secundair materiaal dat 

zonder noemenswaardige 

bewerking geschikt is als 

grondstof in 

productieprocessen. 

Bedrijf verkoopt op 

structurele basis meerdere 

secundaire materialen die 

zonder noemenswaardige 

bewerkingen geschikt zijn als 

grondstof in 

productieprocessen. 

   

 Warmte en/of stoomlevering 

bij afvalverbranding 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Bedrijf levert warmte en/of 

stoom aan een warmtenet 

ten behoeve van bedrijven 

of woningen. 

Bedrijf levert warmte en/of 

stoom aan een warmtenet 

ten behoeve van bedrijven 

of woningen met al haar 

afvalverbrandings-

installaties. 

   

 Inkoop van hulpstoffen – 

gebruik van  

secundaire materialen 

Integrale 

maatregel 

  Bedrijf heeft mogelijkheden 

voor gebruik van secundaire 

hulpstoffen onderzocht en 

gebruikt minimaal twee 

secundaire grondstoffen op 

structurele basis. 
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Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

 Verlagen energiegebruik 

afvalpersen op afvalwagens 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

  Gebruik dubbele 

compressiepomp op meer 

dan 5% van de afvalwagens. 

Gebruik dubbele 

compressiepomp op meer 

dan 25% van de 

afvalwagens. 

 

Bedrijfsruimten Onderzoeken en uitvoeren 

Energiebesparing 

Integrale 

maatregel 

Bedrijf voert structureel, elke 

4 jaar, 

energieonderzoeken uit 

bij elke bedrijfsruimte 

die verwarmd wordt of 

waar proces-energie 

wordt gebruikt en voert 

alle maatregelen uit met 

een TVT van minder dan 

5 jaar. 

Bedrijf voert structureel, elke 

4 jaar, 

energieonderzoeken uit 

bij elke bedrijfsruimte 

die verwarmd wordt of 

waar proces-energie 

wordt gebruikt en voert 

alle maatregelen uit met 

een TVT van minder dan 

10 jaar. 

Bedrijf voert structureel, elke 

4 jaar, 

energieonderzoeken uit 

bij elke bedrijfsruimte 

die verwarmd wordt of 

waar proces-energie 

wordt gebruikt en voert 

alle maatregelen uit met 

een TVT van minder dan 

15 jaar. 

Hoofdkantoor heeft al A-

status en is maximaal 

geoptimaliseerd op dit 

moment. Wordt elke 4 jaar 

heroverwogen. Op 

regiokantoren hebben wij 

geen invloed.  

 Opsporen perslucht 

lekkages 

Activiteit 

efficiënter 

uitvoeren 

Bedrijf kan aantonen dat 

(alle) persluchtinstallatie(s) 

jaarlijks worden 

gecontroleerd op lekkages. 

Bedrijf kan aantonen dat 

(alle) persluchtinstallatie(s) 3-

maandelijks worden 

gecontroleerd op lekkages. 

  

Bouw bouwplaats Eigen opwekking 

hernieuwbare elektriciteit 

voor bouwplaats 

Toepassen 

duurzame 

energie 

    Tot 10% van de elektriciteit 

op de bouwplaats is van 

eigen hernieuwbare 

opwekking (via eigen 

investering of PPA). 

 

 Energiebesparing bouwkeet Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Tenminste 5% van de 

gebruikte bouwketen voldoet 

aan de eisen van het 

bouwbesluit 2012 voor 

tijdelijke gebouwen. 

Tenminste 20% van de 

gebruikte bouwketen voldoet 

aan de eisen van het 

bouwbesluit 2012 voor 

tijdelijke gebouwen. 

Alle gebruikte bouwketen 

voldoen aan de eisen van 

het bouwbesluit 2012 voor 

tijdelijke gebouwen. 

 

 Toepassing 

Waterstof- of biofuel 

Toepassen 

duurzame 

    Bedrijf heeft tenminste één 

waterstof- of biofuel-
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Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

aggregaat energie aggregaat in gebruik. 

 Gebruik rijplaten om 

rolweerstand te verminderen 

Activiteit 

efficiënter 

uitvoeren 

Gebruik rijplaten indien 

mogelijk en zinvol. 

   

ICT Maatregelen datacentra uit 

lijst MJA3 voor de ICT- 

sector 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Het bedrijf heeft aantoonbaar 

de relevante ‘meest 

gerealiseerde proces (PE) 

maatregelen’ 

geïmplementeerd. 

Het bedrijf heeft de relevante 

‘meest gerealiseerde proces 

(PE) maatregelen’ en 

‘erkende maatregelen’ 

geïmplementeerd. 

Het bedrijf heeft bovendien 

minsten twee ‘ideeën voor 

(PE/KE/DE) maatregelen’ 

en/of ‘innovatieve 

maatregelen’ gerealiseerd. 

(Nog) geen beleid op 

geformuleerd 

 Inkopen efficiënte 

hardware 

 

 

 

 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Het bedrijf heeft bij 

aankoop van computers, 

laptops, en printers 

aantoonbaar gekozen voor 

producten met het Energy 

Star label. 

 

 

 

 

Het bedrijf neemt, waar 

mogelijk, hardware af van 

leveranciers die bij de 1/3 

meest duurzame 

leveranciers horen volgens 

Rankabrand, de 

 

 

 

 

Greenpeace Guide of een 

vergelijkbare systematiek. 

 Wordt op gestuurd met 

leverancierskeuze, maar 

geen actief beleid op.  

 Groene cloud voor 

virtualisatie ICT- 

omgeving 

 

Integrale 

maatregel 

 Het bedrijf heeft bij de 

keuze voor cloudopslag 

en de cloud-provider 

aantoonbaar rekening 

gehouden met CO2- 

reductie. 

 

Het bedrijf heeft haar 

cloud-data bij een 

clouddienst die een  

aantoonbaar groen  

beleid voert. 

 

(Nog) geen beleid op 

geformuleerd. 

Kantoren Verbeteren 

Energielabel 

Integrale 

maatregel 

Het gemiddeld 

Energielabel van 

Het gemiddeld 

Energielabel van 

Het gemiddeld 

Energielabel van 

Hoofdkantoor heeft 

energielabel A, 
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Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

gebouwen is niet bekend, of 

is E, F of G. 

gebouwen is B, C of D. gebouwen is minstens A. regiokantoren hebben 

miniem aandeel in totale 

uitstoot, heeft Movares ook 

geen directe invloed op. 

 Energiemanage- 

mentsysteem 

Activiteit 

efficiënter 

uitvoeren 

Jaarlijkse analyse 

energierekeningen van 

alle gebouwen. 

50% tot 80% van het 

gebruikersoppervlak 

heeft 

gebouwbeheersysteem met 

terugkoppeling aan de 

gebruikers (bv paneel in de 

hal). 

Meer dan 80% van het 

gebruiksoppervlak heeft 

gebouwbeheersysteem met 

terugkoppeling aan de 

gebruikers. 

(Nog) niet geïmplementeerd. 

 Optimalisatie 

klimaatinstallaties 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Bij alle gebouwen die de 

afgelopen 5 jaar in gebruik 

zijn genomen is 

klimaatinstallatie ingeregeld 

50% tot 80% van 

gebruiksoppervlak worden 

installaties tenminste elke 5 

jaar ingeregeld 

Meer dan 80% van het 

gebruiksoppervlak heeft 

gebouwbeheersysteem met 

dynamische inregeling 

Geldt voor hoofdkantoor. 

 Inkoop groene stroom en/of 

Nederlandse Garantie Van 

Oorsprong (GVO) 

Toepassen 

duurzame 

energie 

Meer dan 75% van de 

gebruikte elektriciteit is 

groene stroom of vergroend 

met Nederlandse GVO's 

Meer dan 90% van de 

gebruikte elektriciteit is 

groene stroom of vergroend 

met Nederlandse GVO's 

Meer dan 98% van de 

gebruikte elektriciteit is 

groene stroom of vergroend 

met Nederlandse GVO's 

Voor hoofdkantoor en een 

regiokantoor kopen wij 

stroom in met Nederlandse 

GVO’s. 

 Eigen opwekking 

hernieuwbare elektriciteit 

Toepassen 

duurzame 

energie 

Het elektriciteitsgebruik 

wordt tot 5% gedekt met 

eigen opwekking van 

hernieuwbare elektriciteit 

(via eigen investering of 

PPA) 

Het elektriciteitsgebruik 

wordt 5% tot 10% gedekt 

met eigen opwekking van 

hernieuwbare elektriciteit (via 

eigen investering of PPA) 

Minstens 10% van het 

elektriciteitsgebruik wordt 

gedekt met eigen opwekking 

van hernieuwbare 

elektriciteit (via eigen 

investering of PPA) 

(Nog) niet geïmplementeerd. 

 Gebruik duurzame warmte 

en/of warmtekoude-opslag 

(WKO) 

Toepassen 

duurzame 

energie 

Voor 10% tot 50% van het 

gebruikersoppervlak wordt 

duurzame warmte toegepast 

voor ruimteverwarming. 

Voor 50% tot 80% van het 

gebruikersoppervlak wordt 

duurzame warmte toegepast 

voor ruimteverwarming. 

Voor meer dan 80% van het 

gebruikersoppervlak wordt 

duurzame warmte toegepast 

voor ruimteverwarming. 

(Nog) niet geïmplementeerd 

 Erkende Activiteit Alle Erkende   Voor hoofdkantoor, invloed 
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Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

Maatregelen 

energiebesparing 

voor gebouwen 

efficiënter 

uitvoeren 

Maatregelen 

Energiebesparing 

kantoren zijn doorgevoerd 

c.q. voor zover in die lijst 

aangegeven: worden op 

natuurlijke momenten 

doorgevoerd 

op regiokantoren is beperkt. 

Logistiek en transport Gebruik efficiëntere 

diesel 

Activiteit 

efficiënter 

uitvoeren 

< 50% van gebruikte 

brandstof is 

gecertificeerd als Lean & 

Green Tool 

(of bij 50% van brandstof 

wordt additief 

toegevoegd dat 

gecertificeerd is als Lean & 

Green Tool) én levert 

tenminste 3% 

brandstofbesparing t.o.v. 

gebruik van normale diesel. 

> 50% van gebruikte 

brandstof is 

gecertificeerd als Lean & 

Green Tool 

(of bij 50% van brandstof 

wordt additief 

toegevoegd dat 

gecertificeerd is als Lean & 

Green Tool) én levert 

tenminste 3% 

brandstofbesparing t.o.v. 

gebruik van normale diesel. 

> 75% van gebruikte 

brandstof is 

gecertificeerd als Lean & 

Green Tool 

(of bij 75% van brandstof 

wordt additief 

toegevoegd dat 

gecertificeerd is als Lean & 

Green Tool) én levert 

tenminste 3% 

brandstofbesparing t.o.v. 

gebruik van normale diesel. 

 

 Stimuleren zuinig rijden door 

Het Nieuwe Rijden 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

25% tot 75% van de 

chauffeurs is op cursus "het 

nieuwe rijden" geweest 

(online of praktijk). 

Minstens 75% van de 

chauffeurs is op cursus "het 

nieuwe rijden" geweest en 

krijgt elke 5 jaar 

opfriscursus. 

Minstens 90% van de 

chauffeurs is op cursus "het 

nieuwe rijden" geweest en 

krijgt elke 5 jaar 

opfriscursus. 

 

 Aanschaf zuinigere 

vrachtwagens 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Bij aanschaf nieuwe 

vrachtwagens is laag 

brandstofgebruik volgens 

marktstandaard een 

keuzecriterium. 

Bij aanschaf nieuwe 

vrachtwagens wordt gekozen 

voor vrachtwagen met 

brandstofverbruik dat 

minimaal 15% lager ligt dan 

de standaard in de markt. 

Bij aanschaf nieuwe 

vrachtwagens wordt gekozen 

voor vrachtwagen met 

brandstofverbruik dat 

minimaal 30% lager ligt dan 

de standaard in de markt. 

 

 Stimuleren zuinig rijden door Activiteit  Monitoring brandstofgebruik Monitoring Toepassing  
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Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

Monitoring efficiënter  

uitvoeren 

en jaarlijkse terugkoppeling 

naar bestuurders. 

brandstofgebruik en 3- 

maandelijkse terugkoppeling 

naar bestuurders. 

brandstofmanagementsy 

steem met registratie van 

rijgedrag en directe 

terugkoppeling aan 

chauffeur. 

 Verwarming vrachtwagen: 

standkachel i.p.v. koelwater 

van de motor 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

  Standkachel i.p.v. koelwater 

van de motor toepast bij 

minder dan 75% van de 

vrachtwagens. 

Standkachel i.p.v. koelwater 

van de motor toepast bij 

meer dan 75% van de 

vrachtwagens. 

 

 Koeling 

vrachtwagen: gebruik 

standairco 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

    Toepassing standairco op 

vrachtwagens. Minimaal één 

systeem in gebruik. 

 

 Controle juiste 

bandenspanning 

vrachtauto's 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Jaarlijkse controle 

bandenspanning bij alle 

vrachtauto's. 

3 maandelijkse controle 

bandenspanning bij alle 

vrachtauto's. 

   

 Afweging  

rijden/varen 

Integrale 

maatregel 

  Indien mogelijk en zinvol 

krijgt varen de voorkeur 

boven rijden. Deze afweging 

is procedureel vastgelegd. 

   

 Tegengaan stationair 

draaien 

vrachtwagens 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Bedrijf maakt afspraken met 

chauffeurs over het 

tegengaan van stationair 

draaien en kan dit aantonen. 

Start-stop systeem 

toegepast bij < 25% van in 

gebruik zijnde vrachtwagens 

(eigendom, lease). 

Start-stop systeem 

toegepast bij > 25% van de 

in gebruik zijnde 

vrachtwagens (eigendom, 

lease). 

 

 Wedstrijd Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Bedrijf laat chauffeurs 

deelnemen aan een 

jaarlijkse wedstrijd wie het 

zuinigst rijdt. 

     

 Rijden op (bio-)gas 

of (full) elektrisch 

Activiteit 

efficiënter 

 1% van vrachtwagens (in 

eigendom of lease) 

5% van vrachtwagens (in 

eigendom of lease) 

 



 

WGD-PB-160014265 emissieanalyse.docx / Vrijgegeven / Versie 1.0 / 10 maart 2017 

 
 

viii 

Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

uitvoeren bestaat uit wagens die rijden 

op alternatieve brandstoffen 

of full- electric. 

bestaat uit wagens die rijden 

op alternatieve brandstoffen 

of full- electric. 

Materiaalgebruik Selectie materialen 

o.b.v. DuboCalc 

Integrale 

maatregel 

CO2-uitstoot volgens 

DuboCalc weegt altijd mee 

bij selectie materialen. 

Bedrijf stelt expliciete 

eisen aan de uitstoot 

bepaald met DuboCalc en 

controleert die. 

  

Materieel Monitoring 

individuele mobiele 

werktuigen op 

brandstofgebruik en aantal 

draaiuren 

Activiteit 

efficiënter 

uitvoeren 

Monitoring van 

brandstofverbruik 25% 

tot 75% van het aantal 

mobiele werktuigen. 

Monitoring van 

brandstofverbruik voor 

minstens 75% van het 

aantal mobiele  

werktuigen. 

Monitoring van 

brandstofverbruik voor 

minstens 90% van het 

aantal mobiele  

werktuigen. 

 

 Cursus het Nieuwe Draaien Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Het bedrijf kan aantonen dat 

<25% van de machinisten 

en/of <25% van voormannen 

en planners een erkende 

training Het Nieuwe Draaien 

heeft gevolgd. 

Het bedrijf kan aantonen dat 

25% tot 75% van de 

machinisten en/of 25% tot 

75% van 

voormannen en planners 

een erkende training Het 

Nieuwe Draaien heeft 

gevolgd. 

Het bedrijf kan aantonen dat 

minstens 75% van de 

machinisten en/of minstens 

75% van voormannen en 

planners een erkende 

training Het Nieuwe Draaien 

heeft gevolgd. 

 

 Aanschaf zuinigere 

machines 

Activiteit 

efficiënter 

uitvoeren 

Het bedrijf kan aantonen 

dat ze in minimaal 50% 

van de machineaankopen in 

de afgelopen 2 jaar bij de 

keuze tussen gelijksoortige 

mobiele werktuigen de 

voorkeur geeft aan de 

machine met het laagste 

brandstof- en/of 

energieverbruik. 

Het bedrijf kan aantonen 

dat ze in minimaal 75% 

van de machineaankopen in 

de afgelopen 2 jaar bij de 

keuze tussen gelijksoortige 

mobiele werktuigen de 

voorkeur geeft aan de 

machine met het laagste 

brandstof- en/of 

energieverbruik. 

Het bedrijf kan aantonen 

dat ze in minimaal 90% 

van de machineaankopen in 

de afgelopen 2 jaar bij de 

keuze tussen gelijksoortige 

mobiele werktuigen de 

voorkeur geeft aan de 

machine met het laagste 

brandstof- en/of 

energieverbruik. 
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Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

 Start-stop systeem 

op materieel 

 

Activiteit 

efficiënter 

uitvoeren 

Start-stop systeem 

toegepast bij < 25% van 

het aantal mobiele 

werktuigen (kranen, 

graafmachines e.d.). 

Start-stop systeem 

toegepast bij 25% tot 

75% van het aantal 

mobiele werktuigen 

(kranen, graafmachines e.d.) 

Start-stop systeem 

toegepast bij > 75% van 

het aantal mobiele 

werktuigen (kranen, 

graafmachines e.d.). 

 

 Systeem van 

voorverwarming van de 

motor ter voorkoming van 

een koude start. Onder dit 

systeem wordt verstaan een 

standkachel, elektrische 

motorblokverwarming of 

vergelijkbaar. 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Systeem/technische 

voorziening toegepast bij < 

10% van het aantal 

machines (kranen, 

graafmachines e.d.). 

Systeem/technische 

voorziening toegepast bij < 

25% van het aantal 

machines (kranen, 

graafmachines e.d.). 

Systeem/technische 

voorziening toegepast bij > 

25% van het aantal 

machines (kranen, 

graafmachines e.d.). 

 

 Controle juiste 

bandenspanning 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Maandelijkse controle 

bandenspanning bij < 25% 

van het aantal machines 

(kranen, graafmachines 

e.d.). 

Maandelijkse controle 

bandenspanning bij 25%- 

75% van het aantal 

machines (kranen, 

graafmachines e.d.). 

Maandelijkse controle 

bandenspanning bij > 75% 

van het aantal machines 

(kranen, graafmachines e.d.). 

 

 Brandstof: Toepassing 

mobiele werktuigen op basis 

van een full-electric of 

hybride systeem/technologie 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

  Het bedrijf kan aantonen dat 

het minimaal één mobiel 

werktuig in gebruik heeft dat 

gebaseerd is op hybride of full 

electric technologie, waarbij 

het bedrijf kan aantonen dat 

deze machine minder CO2-

emissies uitstoot dan een 

gelijksoortige conventionele 

machine. 

Het bedrijf kan aantonen dat 

het meerdere mobiele 

werktuigen in gebruik heeft 

die gebaseerd zijn op hybride 

of full-electric technologie, 

waarbij het bedrijf kan 

aantonen dat deze machine 

minder CO2-emissies uitstoot 

dan een gelijksoortige 

conventionele machine. 

 

 Onderhoud: het bedrijf kan 

aantonen dat ze zorgdraagt 

voor correcte machine-

Integrale 

maatregel 

Het bedrijf kan aantonen dat 

25%-75% van het 

machinepark wordt 

Het bedrijf kan aantonen dat 

100% van het machinepark 

wordt onderhouden door de 
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Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

instellingen op basis van 

fabrieksspecificatie, de 

periodieke materieelkeuring 

en de voorgeschreven 

uitvoering van het 

onderhoudsprogramma 

onderhouden conform 

fabrieksopgave en 

onderhoudsprogramma. 

leverancier conform 

fabrieksopgave en 

onderhoudsprogramma (full 

service contracten). 

 Elektrificeren 

handgereedschap 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Waar mogelijk maakt het 

bedrijf gebruik van elektrisch 

handgereedschap in plaats 

van handgereedschap op 

brandstof. 

Aantoonbaar beleid 

vervanging/invoering 

elektrisch handgereedschap 

in plaats van 

handgereedschap op 

brandstof. 

   

 Het Nieuwe Stallen Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

  Bedrijf maakt afspraken met 

collega-bedrijven over het bij 

elkaar stallen van materieel 

om transportkilometers met 

materieel te besparen. 

   

Onderaannemers en 

leveranciers 

Selectie 

onderaannemers op 

reisafstand 

Activiteit 

beperken 

Reisafstand weegt mee in 

selectieprocedure voor 

onderaannemers. 

Bedrijf stelt expliciete eisen 

t.a.v. reisafstand van 

onderaannemers en/of 

leveranciers. 

 Movares heeft een actief 

inkoopbeleid, leveranciers 

die duurzaam werken en 

een lagere uitstoot hebben, 

krijgen voorrang. 

 Selectie 

onderaannemers op CO2 

bewust certificaat 

Integrale 

maatregel 

Bezit CO2-bewust 

certificaat van 

onderaannemers weegt mee 

in selectieprocedure voor 

onderaannemers. 

Bedrijf eist CO2-bewust 

certificaat bij haar 

belangrijkste 

onderaannemers en/of 

leveranciers (bijvoorbeeld 

haar A-leveranciers). 

 Movares heeft een actief 

inkoopbeleid, leveranciers 

die duurzaam werken en 

een lagere uitstoot hebben, 

krijgen voorrang. 

 Cursus Het Nieuwe 

Draaien 

Activiteit 

efficiënter 

Het bedrijf kan aantonen 

dat <25% van de 

Het bedrijf kan aantonen 

dat 25% tot 75% van de 

Het bedrijf kan aantonen 

dat minstens 75% van de 
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Categorie Maatregel Type Standaard Vooruitstrevend Ambitieus Status 

uitvoeren machinisten en/of <25% 

van voormannen en 

planners van 

onderaannemers een 

erkende training Het 

Nieuwe Draaien heeft 

gevolgd. 

machinisten en/of 25% 

tot 75% van 

voormannen en planners 

van onderaannemers 

een erkende training Het 

Nieuwe Draaien heeft 

gevolgd. 

machinisten en/of 

minstens 75% van 

voormannen en planners 

van onderaannemers 

een erkende training Het 

Nieuwe Draaien heeft 

gevolgd. 

Personenmobiliteit Beleid t.a.v.  

aanschaf/lease  

nieuwe  

personenauto's 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Gemiddelde CO2-uitstoot 

van het wagenpark 

personenauto's (opgave 

fabrikant) tussen 150 - 110 

gr/km. 

Gemiddelde CO2-uitstoot 

van het wagenpark 

personenauto (opgave 

fabrikant) tussen 110 - 95 

gr/km. 

Gemiddelde CO2-uitstoot 

van het wagenpark 

personenauto (opgave 

fabrikant) is minder dan 95 

gr/km. 

Actief lease- en 

poolautobeleid 

 Beleid t.a.v.  

aanschaf/lease  

nieuwe busjes 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Gemiddelde CO2-uitstoot 

van het wagenpark busjes 

(opgave 

fabrikant) tussen 210 - 175 

gr/km. 

Gemiddelde CO2-uitstoot van 

het wagenpark busjes 

(opgave 

fabrikant) tussen 175 - 147 

gr/km. 

Gemiddelde CO2-uitstoot 

van het wagenpark busjes 

(opgave 

fabrikant) is minder dan 147 

gr/km. 

,  

 Stimuleren zuinig rijden: 

Monitoring 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Monitoring brandstofgebruik 

en jaarlijkse terugkoppeling 

naar bestuurders. 

Monitoring brandstofgebruik 

en 3-maandelijkse 

terugkoppeling naar 

bestuurders. 

  Wordt gedaan met behulp 

van nieuwbrief naar 

leaserijders. 

 Stimuleren zuinig rijden: Het 

Nieuwe Rijden 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Tool box zuinig rijden ter 

beschikking stellen aan alle 

bestuurders. 

Elke chauffeur van een 

busje heeft (online of 

praktijk) cursus Het Nieuwe 

Rijden gevolgd. 

Minstens 90% van de 

chauffeurs (auto & busje) 

heeft (online of praktijk) 

cursus het Nieuwe Rijden 

gevolgd en krijgt elke 5 jaar 

opfriscursus. 

Is overwogen en wordt 

voorlopig niet ingevoerd.  

 Terugdringen autogebruik Activiteit 

beperken 

  Invoering van een 

persoonlijk mobiliteitsbudget 

voor al het personeel met 

Invoering van een 

persoonlijk mobiliteitsbudget 

voor al het personeel gericht 

Autogebruik is al heel 

beperkt en wordt per 

persoon afgewogen. Er is 
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een leaseauto gericht op het 

terugdringen van het aantal 

leaseauto's en/of het 

beperken van het aantal 

autokilometers. 

op het terugdringen van het 

aantal autokilometers. 

een sterk stimuleringsbeleid 

gericht op gebruik van OV. 

 Controle juiste 

bandenspanning leaseauto's 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Jaarlijkse controle 

bandenspanning bij meer 

dan 50% van de leaseauto's. 

Jaarlijkse controle 

bandenspanning bij meer 

dan 75% van de leaseauto’s 

en de eigen auto's van het 

personeel. 

Jaarlijkse controle 

bandenspanning bij meer 

dan 90% van de leaseauto’s 

en de eigen auto’s van het 

personeel. 

(Nog) niet geïmplementeerd. 

 Stimuleren elektrisch rijden Integrale 

maatregel 

Bedrijf beschikt over 

tenminste één laadpunt bij 

één kantoor. 

Indien het bedrijf meerdere 

kantoren heeft beschikt het 

bedrijf over tenminste één 

laadpunt bij elk (vast) 

kantoor. 

Alle laadpalen worden 

bovendien gevoed met 

Nederlandse groene stroom. 

Geldt voor kantoren waar wij 

zelf invloed hebben op 

inkoop stroom. 

 Stimuleren  

Carpoolen 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Bedrijf stimuleert actief 

carpoolen tussen 

werknemers en kan dit 

aantonen. 

Bedrijf stelt poolauto’s 

beschikbaar voor 

gezamenlijk vervoer naar 

kantoor- of projectlocatie. 

Alle poolauto’s rijden op 

alternatieve brandstoffen of 

zijn full- electric. 

Geen actief beleid op, 

gezien het geringe aandeel 

autokilometers in woon-

werkverkeer. 

 Beschikbaar stellen fiets, e-

bike, of e- scooter 

Integrale 

maatregel 

Wanneer zinvol stelt het 

bedrijf alternatieve 

vervoersmiddelen 

beschikbaar op project-of 

kantoorlocatie voor korte 

ritten. 

    Movares heeft meerdere 

fietsen, bovendien heeft 

iedereen de beschikking 

over een NS-businesscard 

met OV-fiets abonnement. 

 Wedstrijd 

Personenmobiliteit 

Integrale 

maatregel 

Bedrijf laat het personeel 

deelnemen aan een jaarlijkse 

wedstrijd wie het zuinigst 

en/of het minst rijdt. 

   In het verleden wel 

uitgevoerd, maar beperkt 

effectief door lage aantal 

leaseautogebruikers 

 Rijden op Activiteit 5% van wagenpark 10% van wagenpark 15% van wagenpark Doelstelling om over te 
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alternatieve 

brandstoffen of full- 

elektrisch 

efficiënter 

uitvoeren 

(personen- en 

bedrijfswagens in 

eigendom of lease) rijdt 

op alternatieve 

brandstoffen of is full- electric. 

(personen- en 

bedrijfswagens in 

eigendom of lease) rijdt 

op alternatieve 

brandstoffen of is full- 

electric. 

(personen- en 

bedrijfswagens in 

eigendom of lease) rijdt 

op alternatieve 

brandstoffen of is full- 

electric. 

schakelen naar meer full-

electric voertuigen, maar is 

afhankelijk van technische 

mogelijkheden t.a.v. laden 

bij kantoren en kilometers 

vs. aanschafkosten. 

Scope 3 Ontwikkeling extra 

reducerende 

maatregelen 

Integrale 

maatregel 

Bedrijf neemt in één of 

meer projecten initiatief 

om extra CO2- reducerende 

maatregelen te nemen en 

organiseert daarvoor 

financiering. 

Bedrijf stelt expliciete 

eisen/doelen met 

betrekking tot CO2-reductie 

per project. 

 Is beleid op 

(projectstrategie) en wordt in 

de komende jaren verder 

geimlementeerd. 

Waterbouw schepen Verbeteren 

brandstof efficiency 

equipment 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Efficiency indicatoren 

gedefinieerd en monitoring 

ingevoerd. 

Bedrijf koppelt de 

monitoringresultaten in 

samenhang met haar CO2-

doelen aantoonbaar aan 

besparingsmaatregelen. 

   

 Stimuleren Het  

Nieuwe Varen /  

Voortvarend-  

Besparen 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Minder dan 50% van de 

stuurlieden is op cursus 

geweest. 

50% tot 80% van de 

stuurlieden is op cursus 

geweest en krijgt elke 5 jaar 

opfriscursus. 

Meer dan 80% van de 

stuurlieden is op cursus 

geweest en krijgt elke 5 jaar 

opfriscursus. 

 

 Terugdringen stationair 

verbruik 

Integrale 

maatregel 

Gebruik 

walstroomaansluiting of 

kleine generator. 

Bedrijf zet aantoonbaar  

altijd walstroom in waar  

dat nodig en mogelijk is. 

   

 Inkoop groene stroom en/of 

Nederlandse GVO 

Toepassen 

duurzame 

energie 

Minder van 50% walstroom 

is groene stroom of stroom 

met Garantie van Oorsprong 

(GVO). 

50% tot 80% van de 

walstroom is groene stroom 

of stroom met Garantie van 

Oorsprong (GVO). 

Meer dan 80% van de 

walstroom is groene stroom 

of stroom met Garantie van 

Oorsprong (GVO). 

 

 Gebruik biodiesel Toepassen 

duurzame 

  Minstens 5% van het 

brandstofgebruik is 

Minstens 10% van het 

brandstofgebruik is 
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energie biodiesel. biodiesel. 

 Implementatie van SEEMP 

op 

binnenvaartschepen 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

    Tenminste één 

binnenvaartschip heeft 

SEEMP geïmplementeerd. 

 

 LED verlichting voor 

schepen 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

  Bedrijf heeft één schip in de 

vloot dat volledig verlicht 

wordt met LED verlichting. 

Bedrijf heeft minstens 10% 

van de schepen in haar vloot 

met volledige LED 

verlichting. 

 

 Gebruik additieven 

in diesel 

 

Activiteit  

efficiënter  

uitvoeren 

Bij minder dan 50% van 

de brandstof dit het 

bedrijf gebruikt wordt een 

additief toegevoegd dat 

tenminste 3% 

brandstofbesparing oplevert 

t.o.v. normale diesel. 

Bij meer dan 50% van de 

brandstof dit het bedrijf 

gebruikt wordt een additief 

toegevoegd dat tenminste 

3% brandstofbesparing 

oplevert t.o.v. normale 

diesel. 

  

 


