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Inleiding 

Koninklijke Oosterhof Holman Beheer b.v. (hierna genoemd Oosterhof Holman) is gecertificeerd conform de CO2-

ladder niveau 5 (versie 3.0). Dit document betreft de tussenrapportage met betrekking tot de CO2 footprint van 

Oosterhof Holman over de eerste helft van 2021. De footprint is vastgesteld conform de procedures zoals vastge-

legd in het “Energiemanagementplan 2021”, zoals opgesteld door Oosterhof Holman. 

 

Versiebeheer 
Versie Datum Omschrijving 

1.0 14-10-201 Eerste uitgave 
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1 | Algemeen 

1.1 De waardeketen van Oosterhof Holman 
Koninklijke Oosterhof Holman adviseert over, ontwerpt en realiseert de meest uiteenlopende infrastructurele en 

milieukundige projecten. Projecten zijn er op het gebied van horizontale infrastructuur, beton- en waterbouw, 

milieutechniek, duurzame energie en groenvoorziening.  

Oosterhof Holman maakt hierbij gebruik van veel eigen middelen, maar ook die van onderaannemers en leveran-

ciers. Emissies door eigen middelen vallen grotendeels onder scope 1 en 2, die van onderaannemers en leveran-

ciers onder scope 3.  

1.2 Doelstellingen scope 1 en 2 
In 2020 zijn nieuwe doelstellingen t.o.v. het referentiejaar 2019 vastgesteld voor de periode tot 2030.  

Scope 1 

• Lange termijn (2030): reductie van 50% op scope 1 en 2 (totaal) ten opzichte van 2019. 

• Middellange termijn (2024-2030): reductie van 15% op scope 1 emissies per 3 jaar door zware bestel-

auto’s en lichte vrachtwagens te vervangen door elektrische of anderzijds duurzaam aangedreven mo-

dellen, en in de periode 2026-2030 het zware materieel. Fallback-scenario is toepassen van HVO om 

doelstellingen te halen. 

• Korte termijn (2020 – 2023): reductie van 10% realiseren in scope 1 emissies door elektrificeren van per-

sonenauto’s. 

Scope 2 

• Korte en middellange termijn: stroomverbruik volledig invullen met 100% groene stroom. 

• Energiezuinige apparatuur aanschaffen bij vervanging en energiebesparende maatregelen doorvoeren 

bij verhuizing/vervanging.  

• Opmerking: er wordt een toename van elektriciteitsverbruik verwacht (door meer elektrische voertuigen 

en machines, warmtepompen etc.). 

Scope 3 

Asfalt 

• Kwantitatieve doelstelling: we gebruiken onze invloed bij de APW en APK om ervoor te zorgen ervoor dat 

we de komende 3 jaar jaarlijks een reductie van CO2-emissies krijgen in het productieproces van asfalt 

van 1% per geproduceerde ton per jaar ten opzichte van 2019.  

• Kwalitatieve doelstelling: we willen een reductie van de gemiddelde MKI-waarde (meer specifiek de CO2-

component hiervan) van de ingekochte asfaltmengsels. Dit doen we waar mogelijk te kiezen voor de 

meest gunstige mengsels voor eigen projecten, en onze mogelijke invloed aan te wenden bij opdracht-

gevers om ze hetzelfde te laten doen. 

Betongranulaat 

• wij hebben onze concrete doelstellingen op het gebied van scope 3 emissiereductie bij beton gebaseerd 

op de fasen waarop wij invloed hebben. Dit is met name tijdens de recycling (hergebruiksfase) wat bij ons 

op twee locaties gebeurt (Groningen en Kootstertille). Op deze verwerkingslocaties willen wij in 2022 

tenminste 10% reductie bereiken per ton verwerkt puingranulaat ten opzichte van 2019 door de inzet 

van een duurzamere puinbreker.  
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1.3 Doelstellingen op projecten 
Alle maatregelen die we op bedrijfsniveau nemen om scope 1 en 2 te reduceren gelden ook voor de projecten. 

Daarnaast kan het voorkomen dat er projectspecifiek doelstellingen worden geformuleerd, bijvoorbeeld omdat 

dit een contracteis is. Te denken valt aan de toepassing van biodiesel of de verplichte inzet van elektrisch materi-

eel. Indien van toepassing worden de maatregelen beschreven in het project VGM-plan. 

1.4 Organisatorische afbakening  
De volgende bedrijfsonderdelen vallen, conform de procedure in het Energiemanagementplan, onder de CO2 foot-

print voor 2021: 

Entiteit Omschrijving activiteiten KvK-nummer 

Koninklijke Oosterhof Holman Beheer B.V. Holding 02005220 

Oosterhof Holman Infra B.V. Infrastructurele projecten 02037339 

• Gruno Wegenbouw B.V. Recycling bouwstoffen en grond 04034717 

• Wemac B.V. Verhuur bemande wegenbouwmachines 02044417 

• Wegwijsrent B.V. Verkeerstechniek 54214300 

Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. Milieutechnische projecten 02030050 

• OH Ship Cleaning B.V. (*) Maritieme dienstverlening 54214548 

Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V. Beton- en waterbouw 01009983 

Oosterhof Holman Groen B.V. Groenvoorziening 01045401 

Oosterhof Holman Planontwikkeling B.V. (*) Projectontwikkeling 01047539 

Oosterhof Holman Transport B.V. Wegtransport 27353533 

OHPEN B.V. Ingenieus- en adviesdiensten 54215196 

Energie Kenniscentrum Leeuwarden B.V. (*) Kenniscentrum Duurzame Energie 54214904 

Energiecampus Leeuwarden B.V. (*) Bedrijventerrein 54215617 

(*) entiteiten zonder eigen personeel. 

1.5 Materiële en relevante CO2-emissies 
Conform het Energiemanagementplan zijn de meest materiële en relevante CO2-emissies bepaald. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in de 3 scopes. Scope 1 zijn de directe emissies. Materieel voor Oosterhof Holman in deze 

categorie zijn de emissies ten gevolge van:  

• Dieselverbruik door personen- en bestelauto’s, vrachtwagens en diverse machines; evenals op projecten 

verbruikte diesel, bijvoorbeeld voor het aftanken van materieel, voor energieopwekking of de aandrijving 

van machines;  

• Benzineverbruik door diverse machines (zoals bijvoorbeeld buitenboordmotoren, kettingzagen, motor-

boormachines, maaimachines) en personenvervoer (benzine- en hybrideauto’s); 

• Verbruik van aardgas en propaan ten behoeve van de verwarming van kantoren, bedrijfspanden, mobiele 

onderkomens (schaft- en directieketen) en enkele bedrijfsmiddelen. 

Scope 2 omvat de indirecte emissies. Bij Oosterhof Holman vallen hieronder: 

• De emissies die ontstaan zijn door de opwekking van elektriciteit in centrales van energieleveranciers;  

• Conform de CO2-prestatieladder, ook “personenvervoer onder werktijd” in zowel eigen auto, per vlieg-

tuig als per openbaar vervoer.  

Scope 3 omvat de overige indirecte emissies (die niet onder scope 2 vallen), en omvatten emissies die ontstaan 

zijn als gevolg van de activiteiten van de organisatie, maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn 

Oosterhof Holman zijn noch beheerd worden door Oosterhof Holman. 
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1.6 Calculatie van de footprint 
Het calculeren van emissies in ton CO2 voor scope 1 en 2 gebeurt door de verbruikte hoeveelheden verbruikte 

energie per soort te vermenigvuldigen met de bijbehorende conversiefactor en de resultaten bij elkaar op te tel-

len. De gehanteerde conversiefactoren zijn afkomstig van de website www.co2emissiefactoren.nl (d.d. 11 oktober 

2021). Er hebben zich in 2021 geen wijzigingen voorgedaan in de procedure voor data-inventarisatie en/of de 

calculatie van de footprint.  

 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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2 | CO2-footprint eerste helft 2021  

2.1 Uitgangspunten/wijzigingen 
• De actuele emissiefactoren zoals te vinden op de website www.co2emissiefactoren.nl zijn gehanteerd. 

• Sinds een aantal jaren produceert Oosterhof Holman middels grootschalige zon-PV-installaties een groot 

deel van de eigen verbruikte elektriciteit. De rest wordt ingekocht als groene stroom (NL wind). 

• Er vindt geen compensatie plaats, en er vindt geen rechtstreekse verbranding van biomassa plaats door 

Oosterhof Holman op een van haar locaties, en er vindt geen verwijdering van broeikasgassen plaats.  

• In het GHG-protocol wordt een scala aan broeikasgassen genoemd waarvan voor Oosterhof Holman al-

leen CO2 van belang is, de overige gassen zijn onbekenden in de bedrijfsvoering.  

• Mobiliteit is conform opgave door loonadministratie. 

2.2 CO2-footprint per jaar 
 
Tabel 1: Uitstoot in tonnen CO2 per emissiebron 

  2019 2020 2021-1 

SCOPE 1    

Aardgas 90,9 108,7 50,7 

Propaan 42,0 39,2 15,7 

Diesel 4.518,1 4.472,4 2.033,5 

Benzine 100,5 150,7 76,4 

AdBlue 4,4 4,7 0,6 

SCOPE 2    

Elektriciteitsverbruik (netto) - - - 

BUSINESS TRAVEL    

Zakelijke km privé auto's 
(brandstoftype onbekend) 

123,1 138 59,0 

Vliegreizen < 700 km - - - 

Vliegreizen 700 - 2.500 km - - - 

Vliegreizen > 2.500 km - - - 

TOTAAL CO2-EMISSIES (TON) 4.879,0 4.913,2 2.235,8 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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3 | Voortgang in reductiedoelstellingen 

3.1 Voortgang gerelateerd aan doelstellingen scope 1 en 2 
Als de lijn wordt doorgezet zoals in het eerste half jaar van 2021 dan kan de doelstelling voor dit jaar worden 

gehaald. Echter, traditioneel vinden er veel activiteiten plaats in de tweede helft van het jaar waardoor het eind-

resultaat nu nog niet kan worden voorspeld. 

3.2 Voortgang gerelateerd aan doelstellingen scope 3 

3.2.1 Asfaltketen 

De gemiddelde MKI per ton asfalt voor 2020 was 9,297. Voor de eerste helft van 2021 is deze opnieuw bepaald 

op 6,70. Een significante reductie, wat erop wijst dat er veel meer voor milieuvriendelijke varianten is gekozen in 

de eerste helft van 2021. 

3.2.2 Betonketen 

In de betonketen zijn geen bijzondere ontwikkelingen vermeldenswaardig in de eerste helft van 2021. 

3.3 CO2 bij projecten eerste helft 2020 

3.3.1 Project Aanpak Ring Zuid 2019 

Er zijn geen concrete doelstellingen specifiek voor dit project dus er is geen voortgang t.o.v. doelstellingen te 

rapporteren. 

 


