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1 Inleiding 

Het certificeren van Oosterhof Holman Beheer bv (OHB) op niveau 5 van de CO2 prestatieladder heeft er onder 

andere toe geleid dat er een emissie-inventarisatie (carbon footprint) is berekend voor het jaar 2009. Dit jaar 

geldt  voor Oosterhof Holman als referentiejaar, het heeft tevens ten grondslag gelegen aan de 

reductiedoelstelling zoals die door de directie zijn vastgesteld.   

Deze rapportage informeert interne en externe belanghebbenden van Oosterhof Holman over de voortgang 

die er is geboekt ten aanzien van de reductiedoelstellingen. De gerapporteerde periode heeft betrekking op het 

jaar 2011 en is samengesteld aan de hand van carbon footprint van ditzelfde jaar. De carbon footprint is 

berekend conform de ISO 14064 norm.  

De volgende bedrijfsonderdelen maken onderdeel uit van de carbon footprint van 2011: 

• Oosterhof Holman Beheer bv 

o Oosterhof Holman Infra bv 

� Wemac bv 

� Zandexploitatie Panhuyspoel 

� Weboma bv 

� Gruno bv 

� Wegwijs-rent bv 

� Geïntegreerde contracten 

o Oosterhof Holman Milieutechniek bv 

� Lauwersmeer Milieu bv 

� Oosterhof Holman bio Energie bv 

� Oosterhof Holman bio Energy bv 

� Oosterhof Holman Umwelttechnic GmbH 

o Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw bv 

o Oosterhof Holman Planontwikkeling bv 

o BTB Groenvoorziening bv 

 

• Ten opzichte van het jaar 2010 is geïntegreerde contracten nieuw in dit overzicht 

• In het jaar 2011 heeft Oosterhof Holman geen gunningsvoordeel weten te behalen op projecten 
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2 Carbon footprint 2011 

Scope I emissies 2011 

    

Gasverbruik   

     

190  

Vestigingen          146    

Propaan            44    

    

Gasolieverbruik   

  

4.493  

Projecten      1.006    

Transportmiddelen      1.243    

Vrachtauto's      1.587    

Diverse machines          658    

    

Benzineverbruik   

        

15  

    

Totale scope I emissies (ton)   

      

4.697  

Scope II emissies 2011 

    

Elektriciteitsverbruik   

        

56  

Groen zonder SMK            44    

Groen met SMK            18    

Teruglevering 

            

(6)   

    

Zakelijk vervoer privévoertuig            185  

    

Zakelijk vervoer met vliegtuig   

              

5  

    

Totale scope II emissies (ton)            245  

Prestatie indicatoren 2011 

    

CO₂ emissie per miljoen euro omzet   

        

88  

    

CO₂ emissie per FTE   

        

19  
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3 Onzekerheidsanalyse carbon footprint 2011 

Conform het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) is er een onzekerheidsanalyse uitgevoerd. Deze analyse 

is uitgevoerd met behulp van een datasheet in Excel welke is te downloaden van de website GHG protocol. De 

analyse geeft inzicht in de kwaliteit van de data die is gebruikt bij het berekenen van de carbon footprint. Het 

resultaat van deze analyse is afgebeeld in onderstaand figuur. 

 

Figuur 1: Onzekerheidsanalyse conform GHG Protocol 

 

Voor het berekenen van de carbon footprint heeft Oosterhof Holman gebruik gemaakt van indirect gemeten 

emissies. Er hebben geen directe metingen plaatsgevonden.  
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4 Reductiedoelstellingen Oosterhof Holman 

De directie van Oosterhof Holman heeft voor zowel de korte als lange termijn reductiedoelstellingen 

geformuleerd. Deze reductiedoelstellingen hebben allen betrekking op de CO₂ prestatieladder.  

4.1 Reductiedoelstellingen (lang) 

• Het reduceren van de scope 1 emissies in 2020 met 15% ten opzichte van het referentiejaar 2009 

• Het reduceren van de scope 2 emissies in 2020 met 15% ten opzichte van het referentiejaar 2009 

• Het reduceren van de scope 3 emissies in 2020 met 10% ten opzichte van het referentiejaar 2010 

4.2 Reductiedoelstellingen (kort) 

• Het reduceren van de scope 1 emissies in 2012 met 5% ten opzichte van het jaar 2011 

• Het reduceren van de scope 2 emissies in 2012 met 5% ten opzichte van het jaar 2011 

• Het reduceren van de scope 3 emissies in 2012 met 5% ten opzichte van het jaar 2011 

4.3 Reductiemaatregelen 

4.3.1 Algemeen 

 

• Het opzetten en borgen van een ISO 14001 certificering voor de gehele organisatie 

4.3.2 Scope 1 emissies 

 

• Bestuurders / chauffeurs cursus “het nieuwe rijden” laten volgen 

• Gebruiken van alternatieve brandstoffen onderzoeken 

• Terugdringen van brandstofverbruik door transportmiddelen over de gehele organisatie door het 

beperken van privékilometers in zakelijke voertuigen 

• Aanschaffen van brandstofzuinige transportmiddelen 

4.3.3 Scope 2 emissies 

 

• Inkopen van groene stroom met SMK milieukeur voor de gehele organisatie 

• Het plaatsen van PV panelen op bedrijfsgebouwen 

4.3.4 Scope 3 emissies 

 

• Het opzetten en borgen van keteninitiatieven 

• Het opzetten en borgen van een afvalstoffenregistratie 

• Het opzetten en borgen van een papierverbruik registratie 

• Het opzetten en borgen van het elektriciteitsverbruik op klantlocaties 
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5 Carbon footprint 2011 t.o.v. 2009 

Scope I emissies 2011 2009   

          

Gasverbruik   

     

190       133    43% 

Vestigingen          146          

Propaan            44          

          

Gasolieverbruik   

  

4.493    4.417    2% 

Projecten      1.006         1.126    -11%   

Transportmiddelen      1.243         1.228    1%   

Vrachtauto's      1.587         1.425    11%   

Diverse machines          658             638    3%   

          

Benzineverbruik   

        

15           -       

          

Totale scope I emissies (ton)   

      

4.697        4.550    3% 

Scope II emissies 2011 2009   

          

Elektriciteitsverbruik   

        

56       212    -74% 

Groen zonder SMK            44             212    -79%   

Groen met SMK            18                -         

Teruglevering 

            

(6)               -         

          

Zakelijk vervoer privévoertuig            185           211    -12% 

          

Zakelijk vervoer met vliegtuig   

              

5                9    -44% 

          

Totale scope II emissies (ton)            245           432    -43% 

Prestatie indicatoren 2011 2009   

          

CO₂ emissie per miljoen euro omzet   

        

88  

        

88    0% 

          

CO₂ emissie per FTE   

        

19  

        

18    6% 
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6 Aanpassingen en wijzigingen in de berekening 

Ook het afgelopen jaar zijn de inzichten in de carbon footprint van Oosterhof Holman verder verbeterd: 

• De uitstoot gerelateerd aan het benzineverbruik werd in de carbon footprint van 2010 niet 

gerapporteerd. In de footprint van 2011 is de uitstoot veroorzaakt door het verbruiken van 

benzine vastgesteld op 15 ton CO2. 

• De uitstoot gerelateerd aan het verbranden van aardgas en propaan, genoemd onder het 

gasverbruik, werden in de carbon footprint van 2010 niet afzonderlijk gerapporteerd. In de 

footprint van 2011 is dit wel het geval. 

• Oosterhof Holman heeft haar inkoopbeleid van elektriciteit aangepast. Er is bepaald om voortaan 

alleen nog maar groene stroom af te nemen. Om een zo gunstig mogelijke conversiefactor te 

mogen hanteren geldt dat deze groene stroom een SMK milieukeur dient te hebben. Hierom is 

de uitstoot veroorzaakt door het verbruik van elektra opgedeeld in groene stroom zonder SMK 

en groene Stroom met SMK. Omdat Oosterhof Holman sinds 2011 ook duurzame energie opwekt 

door middel van PV panelen is er ook een post teruglevering opgenomen. 

Ten opzichte van het jaar 2010 zijn de volgende conversiefactoren veranderd: 

• De conversiefactoren voor het gebruik van groene stroom zijn gewijzigd. In 2010 werd er een 

onderscheid gemaakt tussen grijze stroom, groene stroom zonder SMK milieukeur en groen 

stroom met SMK milieukeur. De conversiefactoren voor het gebruik van grijze stroom varieerden 

per leverancier, de conversiefactoren voor groene stroom zonder SMK milieukeur bedroeg 0,300 

kg CO2 per kWh, voor groene stroom met SMK milieukeur was dit 0,250 kg CO2 per kWh. In de 

huidige opzet is groene stroom onderverdeeld in wind, water en zonne-energie en elektriciteit uit 

stortgas en biomassa. Bijbehorende conversiefactoren zijn respectievelijk 0,015, 0,015, 0,080 kg 

CO2 per kWh. Voor elektriciteit uit biomassa geldt een situatie specifieke conversiefactor, 

Oosterhof Holman hanteert voor haar berekening de conversiefactor van overige groen stroom. 

Sinds de omschakeling van grijze naar groene stroom voorziet Greenchoice Oosterhof Holman 

van elektriciteit. Greenchoice levert 100% groene stroom onder te verdelen in 28,10% 

waterenergie, 35,10% windenergie, 0,10% zonne-energie en 36,70% elektriciteit uit biomassa. 

Gemiddeld genomen betekent dit per afgenomen kWh een conversiefactor van 0,120 kg CO2 

kWh. Gedurende 2011 heeft Oosterhof Holman 294.404 kWh van het elektriciteitsnet 

afgenomen. Ten opzichte van 2010 levert deze wijziging een voordeel van 19,130 ton CO2 op. 

• Het personenvervoer met vliegtuig was onderverdeeld in drie afstandsklassen, vluchten korter 

dan 700 km, vluchten van 700-2.500 km en vluchten langer dan 2.500 km. Elke klasse kende een 

specifieke conversiefactor van respectievelijk 0,345, 0,245 en 0,220 kg CO2 per afgelegde km. 

Vanaf 2011 zijn deze gewijzigd in respectievelijk 0,270, 0,200 en 0,135 kg CO2 per afgelegde km. 

Ten opzichte van 2010 levert deze wijziging een voordeel van 1,777 ton CO2 op. 
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7 Conclusies 

Op basis van de op pagina 7 weergegeven vergelijking kan er worden geconcludeerd dat een aantal doelstelling 

zijn behaald en een aantal niet. Enerzijds kan dit worden verklaard doordat Oosterhof Holman zich heeft 

gefocust op het reduceren van haar elektriciteitsverbruik (scope II emissie), anderzijds doordat er in verhouding 

meer kilometers voor een vergelijkbare omzet moesten worden afgelegd.  

Voor wat betreft de scope 1 emissies kan er niet anders worden geconcludeerd dan dat er een negatief 

resultaat is behaald. De totale scope 1 emissies zijn ten opzichte van het referentiejaar met 3% toegenomen. 

Een klein deel van deze stijging, 46 ton CO2, kan toe worden geschreven aan koning winter en aan het verbruik 

van benzine, namelijk 15 ton CO2. Het overige deel wordt veroorzaakt door een hoger gas- en dieselverbruik. 

Ten aanzien van de scope 2 emissies heeft Oosterhof Holman haar reductiedoelstelling voor zowel de korte als 

de lange termijn ruimschoots behaald. Zo werd er op alle fronten een reductie gerealiseerd gezamenlijk goed 

voor een totale reductie van de scope 2 emissies van wel 43%. Het inkopen en produceren van groene stroom 

hebben hierin de grootse bijdrage geleverd. 

Wanneer er naar de prestatie indicatoren wordt gekeken blijkt dat de CO2 emissie per miljoen euro gelijk is 

gebleven, de CO2 emissie per FTE daarentegen is toegenomen met 6%. Echter wanneer deze getallen verder 

achter de komma worden geanalyseerd, blijkt dat de CO2 emissie per miljoen euro ligt is afgenomen (0,1 ton) 

en de CO2 emissie per FTE minder sterk is toegenomen (0,3 ton). 

De scope 3 emissies zijn ook dit jaar weer geanalyseerd met behulp van een zogeheten ketenanalyse. Deze 

analyses zijn uitgeschreven in afzonderlijke documenten.  
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