7 De directe en indirecte GHG emissies 2014
Om een duidelijk inzicht te krijgen in de uitstoot van de GHG emissies wordt in dit hoofdstuk
weergegeven hoe deze uitstoot verdeeld is over de verschillende scopes.
De totale directe en indirecte GHG emissies bedroegen 133,93 ton CO₂.
Onderverdeeld naar scope 1 en 2:
Scope 1:
133,68 ton CO₂
Scope 2:
0,26 ton CO₂
De verdeling van de emissies over de verschillende scopes wordt weergegeven in de onderstaande
tabellen en grafieken.
Omschrijving
Auto’s
Bussen
Materieel
Aggregaten
Trilplaten
Compressoren
Handmachines
Aardgas
Elektra

ton CO2
5,25
66,14
48,31
6,92
1,34
1,34
0,98
3,39
0,26

Tabel 3: CO₂ emissies o.a. onderverdeeld in scope 1 en 2

In 2014 geldt dat de totale uitstoot CO2 lager is dan het basis jaar 2010 namelijk 133,93. De
hoeveelheid uitstoot wat valt onder de groep elektra is zeer laag aangezien gebruik gemaakt wordt
van groene stroom.

Grafiek 4: CO₂ uitstoot in ton
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7.1 Onderverdeling naar kantoren en projecten
Voor Aannemingsbedrijf Platenkamp geldt dat 6,64% van de CO₂-uitstoot is toe te schrijven is aan de
kantoren en 93,36% aan de projecten. Als deze cijfers vergeleken worden met het basis jaar is te zien,
dat de verdelingen gemiddeld weinig veranderd zijn.

Grafiek 5: uitstoot CO2 kantoren en projecten

7.2 Onderverdeling elektra
Het elektra verbruik, toe te schrijven aan scope 2, is voor Aannemingsbedrijf Plantenkamp Borne in
201 0,19% van de totale CO2 uitstoot. Deze daling t.o.v. 2012 is zo sterk aangezien we overgestapt
zijn naar groene stroom.
7.3 Onderverdeling gas
Het aardgas verbruik van Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne voor het verwarmen van het kantoor
de werkplaatsen bestond voor 2,53% van het totaal CO₂-uitstoot.
7.4 Onderverdeling brandstofverbruik auto’s, bussen, materieel
Het brandstof verbruik van Aannemingsbedrijf Platenkamp is verdeeld over: auto’s 3,92%, bussen
49,38%, materieel 36,07%, aggregaten 5,17%, trilplaten 1,00%, compressoren 1,01% en
handmachines 0,73% van de totale CO₂-uitstoot.
7.5 Verbranding biomassa
De verbranding van biomassa vond in 2014 binnen scope 1 en 2 niet plaats bij Aannemingsbedrijf
Platenkamp Borne.
7.6 GHG verwijderingen
Broeikasverwijdering d.m.v. binding van CO₂ heeft niet plaats gevonden bij Aannemingsbedrijf
Platenkamp Borne in 2014.
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7.7 Uitzonderingen
Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder de CO₂ prestatieladder.
Door Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne zijn in 2014 geen zakelijke vliegkilometers gemaakt.
Deze emissie inventaris is niet geverifieerd door een externe CI.

8 Methoden
Voor het bepalen van de GHG emissies van Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne is gebruik gemaakt
van verschillende data. Voor het verbruik van brandstof is gebruik gemaakt van de overzichten van de
tankpassen, het verbruik van de dieselolie is gebruik gemaakt van de facturen en het verbruik van het
gas en elektra is gebruik gemaakt van eind afrekeningen.
Het totaal verbruik gas zijn handmatig overgenomen van de aardgas meter.
Het totaal verbruik elektra van de kantoren en van de werkplaats zijn handmatig overgenomen van de
elektrameter.
Al deze verbruiken zijn omgerekend naar de GHG emissies met behulp van de conversiefactoren van
de CO₂ prestatieladder 2.2.

9 Emissiefactoren
Voor deze emissie inventaris van de CO₂-uitstoot van Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne, zijn de
verschillende emissiefactoren van de CO₂-prestatieladder 2.2 gebruikt.

10 Onzekerheden
Alle resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge, maar op
basis van de gegevens zoals in dit rapport weergegeven kunnen we stellen dat deze marges klein
zijn. Wij verwachten dat deze marge maximaal 2% is.
1. Er is geen verdeelsleutel gebruikt voor het energie verbruik van de werkplaats en de kantoren.
In de werkplaats bevindt zich namelijk geen afzonderlijke gasmeter en elektriciteitsmeter.
2. Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne gebruikt over het algemeen eigen materieel bij het
uitvoeren van de werkzaamheden. Tijdens grote projecten bestaat er de mogelijkheid dat er
materieel wordt ingehuurd, het gaat hierbij over het algemeen om een grote kraan of een
betonpompwagen. Aangezien het hier gaat op een klein deel van de werkzaamheden is deze
uitstoot niet meegenomen in deze emissie- inventaris.
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11 Rapportage volgens NEN-ISO 14064-1
ISO
14064-1

§ 7.3
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