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Introductie

We werken aan landschappen voor de toekomst. Dat schept verantwoordelijkheden. 
Daarom denken we graag na over hoe we dat zo goed mogelijk (lees: in alle opzichten zo 
duurzaam mogelijk) kunnen doen. 

Als K3 organisatie hebben we daarbij een ambitieuze doelstelling: In 2030 willen wij CO₂-neutraal 
zijn in onze gehele bedrijfsvoering. Om dit te bewerkstelligen, is ons beleid er op gericht om het 
energieverbruik te reduceren én te verduurzamen.

Dat beleid uit zich concreet in zaken als de aanleg van zonneparken om met hernieuwbare energie 
in eigen stroombehoefte te kunnen voorzien, de aanschaf van zo zuinig mogelijke machines en het 
stimuleren van elektrisch rijden. De afgelopen jaren zijn op diverse fronten binnen de organisatie 
meerdere initiatieven ontplooid om CO₂-reductie te realiseren. Om de CO₂-uitstoot in de toekomst 
op een gestructureerde en transparante wijze verder te reduceren, is in 2019 besloten om op te gaan 
voor de CO₂-Prestatieladder.

In dit document vindt u onze emissie inventarisatie over de eerste twee kwartalen van 2020. De 
inventarisatie geeft inzicht in ons energieverbruik, onze reductiedoelstelling, de maatregelen die wij 
nemen om deze reductiedoelstelling te bewerkstelligen en de voortgang daarvan.

Motivatie
Op hoofdlijnen zijn er drie belangrijke motivaties waardoor inzicht in de CO₂-huishouding voor ons 
prioriteit heeft:

We zijn intrinsiek gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen van een 
schoner, mooier en veiliger Nederland. 

We willen voorop blijven lopen in de ontwikkelingen met betrekking tot het CO₂-dossier. Door 
transparant te communiceren, hopen wij een voorbeeld te zijn in de sector.

Onze directe omgeving bestaat uit mensen, flora en fauna. Voor hen en volgende generaties, willen 
wij onze producten en werkterreinen zo vruchtbaar mogelijk nalaten.

De overheid ontwikkelt in een snel tempo wet- en regelgeving met betrekking tot CO₂-uitstoot. De 
mogelijk nadelige gevolgen hiervan kunnen wij ondervangen door een actieve bijdrage te leveren 
door te werken aan reductie van onze CO₂-uitstoot.

Methode
K3 maakt gebruik van de methode conform de ‘CO₂-Prestatieladder’. Deze methodiek is in 2009 
ontwikkeld door ProRail en is sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Dit systeem wordt landelijk veelvuldig gebruikt als CO₂-
managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. 

Team
Het team dat deze opdracht uitvoert bestaat uit Tim Zeldenthuis, Martin Koopmans, Vivian van de 
Kamp en Hugo Huzen (extern adviseur).  

Hugo Huzen

Tim Zeldenthuis
Vivian van de Kamp 
Martin Koopmans

‘Practise what you 
preach’

Belanghebbenden

Overheids-
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Document 
opgesteld

Document 
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Handtekening 
Directie



4 5

CO2 FOOTPRINT K3 ORGANISATIE

CO₂ FOOTPRINT Q1 Q2 2020 REDUCTIEDOELSTELLINGEN

Reductiedoelstellingen

Met ingang van 2017 is de hoofdoelstelling van de K3 organisatie:

K3 streeft ernaar in om in het jaar 2030 volledig CO₂-neutraal te zijn in scope 1 en 2
Met ingang van 2017 is de hoofdoelstelling van de K3 organisatie om volledig CO₂-neutraal 
te zijn in 2030. Daarbij ligt de focus op de feitelijke reductie van CO₂-uitstoot binnen de eigen 
organisatie grenzen, per divisies; scope 1 en 2.

Om deze doelstelling te realiseren, is het van belang om concrete stappen te zetten. Daarom 
hebben wij voor de uitstoot binnen Scope 1 het volgende doel gesteld:

Het dieselverbruik van materieel per FTE in 2021 met 20% reduceren ten opzichte 
van het referentiejaar 2017.

En om CO₂-uitstoot te reduceren in Scope 2, is het volgende doel gesteld:

Het aandeel groene stroom van het totale stroomverbruik in 2021 laten toenemen 
tot 50%.

1

2

3

Scopediagram van 
de GHG Protocol 

Scope 3 Standard

[05]

CHAPTER 01 Introduction

The Scope 3 Standard complements and builds upon the 

Corporate Standard to promote additional completeness 

and consistency in the way companies account for and 

report on indirect emissions from value chain activities. 

The Corporate Standard classifies a company’s direct and 

indirect GHG emissions into three “scopes,” and requires 

that companies account for and report all scope 1 

emissions (i.e., direct emissions from owned or controlled 

sources) and all scope 2 emissions (i.e., indirect emissions 

from the generation of purchased energy consumed by 

the reporting company). The Corporate Standard gives 

companies flexibility in whether and how to account for 

scope 3 emissions (i.e., all other indirect emissions that 

occur in a company’s value chain). Figure 1.1 provides 

an overview of the three GHG Protocol scopes and 

categories of scope 3 emissions.  

Since the Corporate Standard was revised in 2004, business 

capabilities and needs in the field of GHG accounting and 

reporting have grown significantly. Corporate leaders are 

becoming more adept at calculating scope 1 and scope 2 

emissions, as required by the Corporate Standard. As GHG 

accounting expertise has grown, so has the realization 

that significant emissions – and associated risks and 

opportunities – result from value chain activities not 

captured by scope 1 and scope 2 inventories. 

Scope 3 emissions can represent the largest source of 

emissions for companies and present the most significant 

opportunities to influence GHG reductions and achieve a 

variety of GHG-related business objectives (see chapter 2). 

Developing a full corporate GHG emissions inventory –  

incorporating scope 1, scope 2, and scope 3 emissions –  

enables companies to understand their full emissions 

Figure [1.1] Overview of GHG Protocol scopes and emissions across the value chain
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CO2 footprint Q1+Q2 2020

 organisatie TOTAAL Q1+Q2 2020 Q1+Q2 2019

Volume CO2 % tot. Volume CO2 % tot.
Aardgas (voor verwarming) (Nm3) 21.312  40 0.8 24.198 46 0.6
Propaan (L) 5.210  9 0.1 7.167 12 0.2
Bedrijfsauto’s en tankpassen (L) 104.688  328 4.6 90.774 288 3.9
Tankpassen elektrisch 0  0 0 157.869 27 0.4
Machines en werktuigen (L) 870.194  2.811 39.2 1.128.940 3.651 48.9
Totaal scope 1 3.188 44.5 4.024 53.9

Ingekochte elektriciteit (grijs) kWh) 6.136.658 3.983 55.5 5.159.369 3.348 44.8
Ingekochte elektriciteit (groen) kWh) 391.923 0 0 378.621 0 0.0
Zakenverkeer met privéauto's (km) 0 0 0 433.478 95 1.3
Zakelijk vliegverkeer (km) 1.429 0.42 0 6.995 2 0.0
Totaal scope 2 3.983 55.5 3.446 46.1

Totaal scope 1 en 2 7.171 100 7.470 100

 Q1+Q2 2020 Q1+Q2 2019

Volume CO2 % tot. Volume CO2 % tot.
Aardgas (voor verwarming) (Nm3) 0 0 0.0 0 0 0.0
Propaan (L) 5.210 9 0.1 7.167 12 0.2
Bedrijfsauto’s en tankpassen (L) 0 0 0.0 0 0 0.0
Tankpassen elektrisch 0 0 0.0 0 0 0.0
Machines en werktuigen (L) 781.529 2.524 33.5 1.031.620 3.337 44.7
Totaal scope 1 2.533 35.3 3.349 44.8

Ingekochte elektriciteit (grijs) kWh) 5.976.461 3.879 54.1 4.976.459 3.230 43.2
Ingekochte elektriciteit (groen) kWh) 387.266 0 0.0 378621 0 0.0
Zakenverkeer met privéauto's (km) 0 0 0.0 177.151 39 0.5
Zakelijk vliegverkeer (km) 0 0 0.0 0 0 0.0
Totaal scope 2 3.879 54.1 3.269 43.8

Totaal scope 1 en 2 6.412 89.4 6.618 88.6

Scope 1

Scope 2

Scope 1

Scope 2
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CO₂ FOOTPRINT Q1 Q2 2020 CO₂ FOOTPRINT Q1 Q2 2020 

Q1+Q2 2020 Q1+Q2 2019

Volume CO2 % tot. Volume CO2 % tot.
Aardgas (voor verwarming) (Nm3) 0 0 0.0 0 0 0.0
Propaan (L) 0 0 0.0 0 0 0.0
Bedrijfsauto’s en tankpassen (L) 0 0 0.0 0 0 0.0
Bedrijfsauto’s en tankpassen (km) 0 0 0.0 0 0 0.0
Machines en werktuigen (L) 0 0 0.0 0 0 0.0
Totaal scope 1 0 0 0.0 0 0 0.0

Ingekochte elektriciteit (grijs) kWh) 13.391 9 0.1 9.023 6 0.1
Ingekochte elektriciteit (groen) kWh) 0 0 0.0 0 0 0.0
Zakenverkeer met privéauto's (km) 0 0 0.0 81.619 18 0.2
Zakelijk vliegverkeer  (km) 0 0 0.0 0 0 0.0
Totaal scope 2 9 0.1 24 0.3

Totaal scope 1 en 2 9 0.1 27 0.3

Q1+Q2 2020 Q1+Q2 2019

Volume CO2 % tot. Volume CO2 % tot.
Aardgas (voor verwarming) (Nm3) 3.246 6 0.1 6.132 12 0.2
Propaan (L) 0 0 0.0 0 0 0.0
Bedrijfsauto’s en tankpassen (L) 20.602 66 0.9 19.130 62 0.8
Bedrijfsauto’s en tankpassen (km) 0 0 0.0 0 0 0.0
Machines en werktuigen (L) 64.933 210 2.9 65.291 211 2.8
Totaal scope 1 282 3.9 284 3.8

Ingekochte elektriciteit (grijs) kWh) 28.853 19 0.3 50.248 33 0.4
Ingekochte elektriciteit (groen) kWh) 0 0 0.0 0 0 0.0
Zakenverkeer met privéauto's (km) 0 0 0.0 4.977 1 0.0
Zakelijk vliegverkeer  (km) 0 0 0.0 0 0 0.0
Totaal scope 2 19 0.3 34 0.5

Totaal scope 1 en 2 324 3.9 318 4.3

Scope 1

Scope 2

Scope 1

Scope 2

Q1+Q2 2020 Q1+Q2 2019

Volume CO2 % tot. Volume CO2 % tot.
Aardgas (voor verwarming) (Nm3) 0 0 0.0 0 0 0.0
Propaan (L) 0 0 0.0 0 0 0.0
Bedrijfsauto’s en tankpassen (L) 0 0 0.0 0 0 0.0
Bedrijfsauto’s en tankpassen (km) 0 0 0.0 0 0 0.0
Machines en werktuigen (L) 23.738 77 1.1 32.029 103 1.4
Totaal scope 1 77 1.1 103 1.4

Ingekochte elektriciteit (grijs) kWh) 17.356 11 0.0 22.592 15 0.2
Ingekochte elektriciteit (groen) kWh) 4.667 0 0.0 0 0 0.0
Zakenverkeer met privéauto's (km) 0 0 0.0 117.667 26 0.3
Zakelijk vliegverkeer (km) 0 0 0.0 0 0 0.0
Totaal scope 2 11 0.2 41 0.5

Totaal scope 1 en 2 88 1.2 144 1.9

 kantoor Q1+Q2 2020 Q1+Q2 2019

Volume CO2 % tot. Volume CO2 % tot.
Aardgas (voor verwarming) (Nm3) 18.066 34 0.4 18.066 34 0.5
Propaan (L) 0   0 0.0 0 0 0.0
Bedrijfsauto’s en tankpassen (L) 84.086 261 3.3 71644 227 3.0
Bedrijfsauto’s en tankpassen (km) 0 0 0.0 157869 27 0.4
Machines en werktuigen (L) 0 0 0.0 0 0 0.0
Totaal scope 1 295 3.8 287 3.8

Ingekochte elektriciteit (grijs) kWh) 86.484 56 0.8 88.466 57 0.8
Ingekochte elektriciteit (groen) kWh) 0 0 0.0 0 0 0.0
Zakenverkeer met privéauto's (km) 0 0 0.0 50.384 11 0.1
Zakelijk vliegverkeer (km) 1429 0.42 0.0 6.995 2 0.0
Totaal scope 2 57 0.8 71 0.9

Totaal scope 1 en 2 352 4.9 358 4.8

Scope 1

Scope 2

Scope 1

Scope 2
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ENERGIE MANAGEMENT PLANCO₂ FOOTPRINT Q1 Q2 2020 

Q1+Q2 2020 Q1+Q2 2019

Volume CO2 % tot. Volume CO2 % tot.
Aardgas (voor verwarming) (Nm3) 0 0 0 0 0 0.0
Propaan (L) 0 0 0 0 0 0.0
Bedrijfsauto’s en tankpassen (L) 0 0 0 0 0 0.0
Bedrijfsauto’s en tankpassen (km) 0 0 0 0 0 0.0
Machines en werktuigen (L) 0 0 0 0 0 0.0
Totaal scope 1 0 0 0 0.0

Ingekochte elektriciteit (grijs) kWh) 13.572 9 0.1 12.581 8 0.1
Ingekochte elektriciteit (groen) kWh) 0 0 0 0 0 0.0
Zakenverkeer met privéauto's (km) 0 0 0 1.230 0 0.0
Zakelijk vliegverkeer (km) 0 0 0 0 0 0.0
Totaal scope 2 9 0.1 8 0.1

Totaal scope 1 en 2 9 0.1 8 0.1

Scope 1

Scope 2

Scope 1

Energie Management Plan

Hier moet nog in twee of drie zinnen een inleidinkje komen over wat het Energie 
Management Plan precies inhoudt. Hier moet nog in twee of drie zinnen een inleidinkje 
komen over wat het Energie Management Plan precies inhoudt. Hier moet nog in twee 
of drie zinnen een inleidinkje komen over wat het Energie Management Plan precies 
inhoudt. 

Het dieselverbruik van materieel per FTE in 2021 met 20% reduceren ten opzichte van 
het referentiejaar 2017
In de onderstaande tabel is het brandstofverbruik per FTE weergegeven. Dit is gedaan voor de 
periode Q1 en Q2 van 2019 en van 2020, waardoor er goed inzicht is over de prestaties op CO₂-
management. 

In het eerste halfjaar van 2020 is er door een reductie in dieselverbruik 19% minder CO₂ uitgestoten 
ten opzichte van het eerst halfjaar van 2019. Echter, er kunnen pas conclusies worden getrokken 
wanneer de gegevens met betrekking tot het brandstofverbruik over heel 2020 bekend zijn. 

Meetpunt Brandstof verbruik materieel In de tabel hiernaast is te zien dat het aandeel 
groene stroom in de eerste twee kwartalen van 2019 
is gestegen ten opzichte van 2017. De verklaring 
hiervoor is de realisatie van het zonnepark in 2018. De 
doelstelling voor 2019 is een aandeel groene stroom 
van 25% van het geheel. Wanneer de gegevens van 
heel 2019 bekend zijn, kunnen we een uitspraak doen 
over het al dan niet behalen van de doelstelling en 
welke extra maatregelen eventueel nodig zijn.

Eenheid L/FTE

Liter/FTE1  in 
referentiejaar (2017)

13.756,7 (1.803.317L/131 FTE)

Doelstelling 20121 Afname 20% t.o.v. referentiejaar 2017

Liter/FTE in 2019-1 6.488 (1.128.940L /174 FTE)

Liter/FTE in 2020-1 4.889 (870.194L/178 FTE)

Resultaat 2020-1 
t.o.v.2019-1 -24,6%

Onderstaande tabel geeft het energiemanagement actieplan weer:

Maatregel Tijdelijke 
verharding 
om rolweer-
stand te 
verminderen

Cursus 
‘Nieuwe 
rijden’ 
wielladers

Controle 
juiste 
banden-
spanning

Beleid t.a.v. 
aanschaf/
lease nieuwe 
personen-
auto’s

Beleid t.a.v. 
aanschaf/
lease nieuwe 
busjes

Rijden op 
alternatieve 
brandstoffen 
of full-
elektrisch

Terugdringen 
stationair 
verbruik

Effect op Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Verwachte bijdrage 
aan doelstelling

10% tot 50% 10% tot 50% tot 10% tot 10% 50% of hoger 10% tot 50% 10% tot 50%

Deadline 2025 2020 2020 2025 2025 2025 2020

1  FTE conform jaarrekening 2020, K3
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ENERGIE MANAGEMENT PLANENERGIE MANAGEMENT PLAN

Het aandeel groene stroom van het totale stroomverbruik in 2021 laten toenemen tot 50% 
In Q1 en Q2 2020 is er in totaal meer stroom verbruikt dan in diezelfde periode in 2019. De zandzuiger 
‘De Rhederlaag‘ is omgebouwd van diesel aangedreven naar een elektrische aandrijving. De hoeveelheid 
extra verbruikte stroom is toegenomen, maar deze moet worden afgetrokken van de afgenomen 
hoeveelheid verbruikte diesel. Dit verklaart dan ook deels de daling van verbruikte groene energie, 
wanneer we dit afzetten t.o.v. het geheel. Op de Lingemeren is het gebruik van eigen opgewekte groene 
energie in lijn met 2019.

In 2030 wil de K3 organisatie volledig CO₂-neutraal zijn in scope 1 en 2. De voortgang van 
doelstelling worden gemeten op basis van het aantal FTE. Onderstaande tabel geeft de 
voortgang van deze doelstelling weer voor de eerste twee kwartalen van 2019 en 2020.

Scope 2

Meetpunt Aandeel groene stroom op totale 
energieverbruik

Eenheid %/kWh groene stroom

% groene stroom/ 
totale verbruik in 

referentiejaar (2017)

0,14% (15.898/11.429.550)

Doelstelling 2021 Toename 50% t.o.v. referentiejaar (2017)

%/kWh groene 
stroom 2019-1

6.8% (378.621/5.537.990)

%/kWh groene 
stroom 2020-1

6.0% (391.923/6.528.581)

Resultaat 2020-1 
t.o.v.2019-1 -11.7%

Onderstaande tabel geeft het energiemanagement actieplan weer:

Maatregel Eigen opwekking hernieuwbare 
elektriciteit in bedrijfshallen

Energiebesparing bouwkeet Opwekking duurzame energie bij 
derden (projectlocaties)

Effect op Elektriciteit Elektriciteit Elektriciteit

Verwachte bijdrage 
aan doelstelling

10% tot 50% tot 10% tot 10%

Deadline 2020 2020 2020

Voortgang

Meetpunt CO₂-uitstoot

Eenheid CO₂-uitstoot/FTE

CO₂-uitstoot/FTE in 
referentiejaar (2017)

107,11 ton (14.031/131FTE)

Doelstelling 2030 0 ton CO₂/FTE

CO₂-uitstoot/FTE 
in 2019-1

42.9 ton (7470/174FTE)

CO₂-uitstoot/FTE 
in 2020-1

40.3 ton (7171/178FTE)

Resultaat 2020-1 
t.o.v.2019-1 -2.6 ton CO₂/FTE

In de eerste helft van 2020 is de CO₂-uitstoot per FTE gedaald met 2.6 ton ten opzichte van 
de eerste helft van 2019. 

Er zijn twee zaken die opvallen in de data over dit eerste halfjaar. Er is 840 ton CO₂ minder 
uitgestoten door verminderd dieselverbruik. Dit verminderde dieselverbruik is grotendeels 
overgenomen door grijze stroom. De uitstoot in grijze stroom was 635 ton CO₂-meer dan in 
het eerste halfjaar van 2019.   
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EVALUATIEEVALUATIE

Evaluatie

Emissie
In de eerst helft van 2020 is de CO₂-uitstoot per FTE is afgenomen met 2.6 ton per FTE. De emissies 
in scope 1 zijn afgenomen terwijl de emissies in scope 2 zijn gestegen. 
  

 organisatie TOTAAL Q1+Q2 2020 Q1+Q2 2019

Volume CO2 % tot. Volume CO2 % tot.
Totaal scope 1 3.188 44.5 4.024 53.9
Totaal scope 2 3.983 55.5 3.446 46.1

Totaal scope 1 en 2 7.171 100 7.470 100

Binnen scope 1 is het dieselverbruik van het materieel gedaald, maar de ingekochte grijze 
elektriciteit is gestegen. Het elektrificeren van zandzuiger heeft een belangrijk aandeel in de stijging 
van het elektra verbruik. 

Binnen scope 2 is het gebruik van eigen opgewekte groene stroom door de installatie op Lingemeren 
in lijn met het verbruik van 2019.

Doelstellingen en doeltreffendheid actieplannen
De uitstoot in de eerste helft van 2020 is lager dan het eerste halfjaar van 2019. Gegronde conclusies 
over de voortgang van de doelstellingen en de doeltreffendheid van de actieplannen kunnen 
getrokken worden wanneer de gegevens (energieverbruik en productiegegevens) over heel 2020 
bekend zijn.

Keteninitiatieven
Door de corona pandemie zijn veel initiatieven zoals bijeenkomsten niet doorgegaan. Daardoor 
heeft K3 een minder actieve bijdrage kunnen leveren aan de initiatieven.
K3 heeft zich aangesloten bij het initiatief Emissieloos Netwerk Infra (ENI). Dit is een landelijk 
netwerk bestaande uit infra bedrijven dat zich tot doel heeft gesteld om al in 2026 emissieloos te 
kunnen bouwen. Om dit te kunnen bereiken is samenwerking in de keten noodzakelijk. Vanaf het 
najaar in 2021 zullen er een aantal pilots worden opgestart waar K3 bij betrokken is.

Onzekerheden
De verbruikseenheden in deze CO₂-emissie-inventarisatie zijn overwegend gebaseerd op facturen 
en werkelijk gemeten hoeveelheden. Indien dit niet mogelijk was, zijn aannames gemaakt. De 
onzekerheden zitten in:

De verbruiksgegevens van de elektrische en hybride auto’s zijn deels meegenomen in de footprint 
van 2020-1. Tot op heden is er geen inzicht over de werkelijk ‘getankte‘ kWh’s. Een deel van deze 
kWh’s zijn meegenomen in het elektraverbruik van het kantoorpand in Andelst. De onderweg of 
thuis getankte kWh’s zijn niet meegenomen. 

Wanneer de bovenstaande gegevens wel bekend zijn, wordt de rapportage aangepast.
 

•

•
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