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1. Eigenverklaring. 
 
De Van den Pol Groep B.V. realiseert elektrotechnische installaties in de branches, 
woningbouw, utiliteit, retail, tijdelijke huisvesting,  industriële automatisering en 
gebouwenbeheer. Wij doen dit met gedegen kwaliteitswerk en verantwoord 
ondernemerschap. Dit rapport beschrijft de CO2- Footprint over het jaar 2017. (Periode 01-01-

2017  t/m 31-12-2017) 

 
Als organisatie vinden wij het belangrijk dat we optimaal zorg dragen voor onze medewerkers, 
klanten en de maatschappij als geheel. Het reduceren van broeikasgasemissies is daarin een 
belangrijk onderdeel. Vrijwel de gehele uitstoot van onze emissies komt voor rekening van 
zakelijk vervoer / transport naar projectlocaties. De komende jaren willen we hierin dan ook 
een aanzienlijke reductie realiseren. 
 
De stichting SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) heeft de CO2- 

Prestatieladder in beheer om de bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en 
te stimuleren hun eigen CO2-productie inzichtelijk te maken en  te verminderen. De CO2-

Prestatieladder is hiermee een instrument geworden dat door het bedrijfsleven kan worden 
gebruikt om emissies inzichtelijk in kaart te brengen en hierop hun duurzaamheids-
doelstellingen af te stemmen en te bewaken. 
 
Duurzaam ondernemen is net als veiligheid en kwaliteit een punt welke bij de van den Pol 
Groep B.V. hoog in het vaandel staat. Elke medewerker dient zijn eigen verantwoordelijkheid 
te nemen en zijn / haar eigen bijdrage te leveren. De directie zal hiervoor alle benodigde 
middelen beschikbaar stellen. Het bewust omgaan met onze materialen, materieel, gebouwen 
en auto’s leidt niet alleen tot een lagere uitstoot van broeikasgassen, maar het zal bovendien 
onze bedrijfskosten verlagen en ons imago versterken als betrouwbare duurzame partner 
welke haar verantwoordelijkheid neemt. 
 
Met deze CO2 Footprint wordt een vervolgstap gezet met het in kaart brengen van onze 

energiestromen en het meten, en waar mogelijk sturen, van onze emissies. 
De hier opgestelde rapportage voldoet aan de NEN- ISO:14064-1 versie 2012.  
De correctheid en juistheid van de in dit rapport gepresenteerde gegevens kunnen als hoog 
en zeer betrouwbaar worden beschouwd. 
 
 
Van den Pol Groep B.V.  
 
 
 
G. van de Velde 
Hoofd Bedrijfsbureau 
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2. Toelichting op de rapportage. 
 
●  Doel van de rapportage 

Doel van de rapportage is het identificeren van de belangrijkste energiestromen en het 
bepalen van de CO2-emissie veroorzaakt door de van de activiteiten / werkzaamheden van 

de Van de Pol Groep B.V.  
In deze rapportage verantwoordt de Van den Pol Groep B.V. haar emissieprestaties aan 
interne- en externe partijen in het kader van niveau 5 van de CO2 prestatieladder. 

 
●  Doel carbon footprint 

Het vaststellen van de CO2-Footprint van de Van den Pol Groep B.V. voor het jaar 2017 

door inventarisatie en identificatie van de belangrijkste energiestromen en het kwantificeren 
van onze emissies. 
 
Gehanteerde normen, richtlijnen en / of Documentatie: 
●  NEN-ISO-14064,  
●  GHG-protocol, corporate accounting and reporting standard 
●  Handboek CO2-Prestatieladder 3.0 – SKAO 

●  NEN-EN-ISO-5001  
 
 
 
●  Eindverantwoordelijke rapportage 

Hoofd Bedrijfsbureau dhr. G. van de Velde, is eindverantwoordelijk voor deze rapportage. 
Resultaten vanuit deze rapportage zullen in intern binnen de organisatie worden 
besproken en worden gepubliceerd op bijvoorbeeld onze website..  
 
 
●  Specifieke eindverantwoordelijkheden deelgebieden 

De medewerkers  mevr. A. Verlaan (Van den Pol) en dhr. T. Oudijk (GRB de Meern) zijn 
verantwoordelijk voor kwantificeren en indexeren van de ingekochte brandstoffen 
(wagenpark) en energie t.b.v. de gebouwen (gas en elektra). 
 
 
●  Gekozen basisjaar 

De gerapporteerde periode voor de bepaling van de CO2-footprint is de periode  

vanaf 1 januari 2017 t/m 31 december 2017. Als referentieperiode zal de periode 1-1-2016 
t/m 31-12-2016 worden gehanteerd. 
 
 
●  Wijzigingen in wijze van kwantificeren 

De in deze rapportage toegepaste emissiefactoren zijn verkregen via de website  
www.co2emissiefactoren.nl.  
De volgende emissiefactoren zijn hiervoor toegepast: 
 

 Diesel  3230 Kg CO2      (versie 29-12-2017) 

 Benzine  2740 Kg CO2      (versie 29-12-2017) 

 Gas   1890 Kg CO2      (versie 29-12-2017)  

 Elektra (grijs) 0,649 Kg CO2     (versie 29-12-2017) 
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 Elektra (Essent wind) 0,000 Kg CO2      (versie 29-12-2017) 

 Vliegtuig (<700 Km) 0,297 Kg CO2      (versie 29-12-2017) 

 Vliegtuig (700-2500 Km) 0,200 Kg CO2      (versie 29-12-2017) 

 Vliegtuig (>2500 Km) 0,147 Kg CO2       (versie 29-12-2017)) 

  
 

●  Verschijningsfrequentie rapport 

De definitieve / jaarlijkse CO2 Footprint rapportage zal jaarlijks worden opgesteld. Deze 

rapportages zullen minimaal 3 jaar worden gearchiveerd door de hoofd bedrijfsbureau. In het 
kader van de level 4 certificering van de CO2 prestatieladder 3.0  zullen de voortgang 

gegevens 2x per jaar via onze website worden gepubliceerd. 
 
 
●  Wijze van communicatie van deze rapportage 

Deze rapportage is openbaar en zal via onze internetsite worden gepubliceerd. Publicatie is in 
PDF formaat en voor een ieder via onze website beschikbaar. 
 
 
 

 Uitsluitingen 
CO2-emissie van verbranding biomassa wordt niet toegepast. Ook worden er lasgassen 

(CO2) en mogelijke lekkages van koelmachines geïnventariseerd. 

 
 

 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden 
 

- Aflees, schrijf- en communicatiefouten kunnen niet worden uitgesloten. Echter zal het 
effect hiervan gering zijn omdat zulke fouten naar voren komen bij een volgende con-
trole en/of bij de jaarlijkse eindafrekening van de energiebedrijven. 

 
- Voertuigen uit het wagenpark mogen deels ook privé worden gebruikt. De emissie die 

dit veroorzaakt hoeft niet te worden toegerekend aan het bedrijf. De Van den Pol 
Groep b.v. heeft dit wel gedaan, het aandeel privé verbruik is niet in kaart gebracht 

 
- De meetgegevens van het aardgas- en elektriciteitsgebruik komen van de meters zo-

als deze door de netwerkleverancier is aangebracht en/of op afstand zijn uitgelezen. 
Deze registraties worden betrouwbaar geacht.  

 
- Medewerkers die hun privéauto inzetten voor de Van den Pol groep ontvangen hier-

voor een vergoeding per zakelijk gereden kilometer. Op basis van de door de salaris-
administratie opgegeven gereden kilometers is berekend tot hoeveel CO2-emissie dit 
heeft geleid.  

 
- Met behulp van een ICT tool is het woon-werkverkeer in kaart gebracht. Deze gege-

vens worden nog betrouwbaar geacht. Gereden afstanden zijn hierbij bepaald door 
Google Maps. 
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3. Afbakening en activiteiten organisatie. 
 
• Organisatiegrenzen 

De Van den Pol Groep B.V. heeft de volgende dochterondernemingen; Van den Pol 
Elektrotechniek B.V., en GRB B.V. Beide dochterondernemingen zijn meegenomen in deze 
carbon tootprint.  
Het energiegebruik op projectlocaties, welke niet door ons wordt geleverd, maakt geen deel 
uit van deze rapportage. In alle drie de vestigingen vindt geen verbranding / toepassing van 
biomassa en opslag van CO2 plaats. Deze boundary c.q. afbakening is conform het GHG 

protocol methode beschreven. Zie hiervoor de prestatieladder hst. 4.1 
 
 
• Huis-leveranciers 

Van den Pol heeft zorgvuldig gekozen huisleveranciers. Met deze huisleveranciers wordt 
bekeken hoe we de materiaalleveringen kunnen verduurzamen. Je kunt hierbij denken aan 
bijvoorbeeld slechts 3x per week materiaalvering op projectlocatie in plaats van dagelijks, 
ook streven wij er naar om deze materiaal leveringen door 1 leverancier en in 1 levering te 
laten plaatsvinden. Dit realiseert een aanzienlijke reductie in (indirecte) emissie, welke wordt 
veroorzaakt door onze vaste (toe)leveranciers. In Totaal scheelt dit 40% - 60% aan 
ritbewegingen en uiteraard in de emissie uitstoot. Ook wordt er gezamenlijk continue 
gekeken naar nieuwe duurzame(re) en herbruikbare verpakkingsmaterialen welke zij bij hun 
producten toepassen.  
 
 
• Korte beschrijving rapporterende organisatie. 

 

 

 

Van den Pol is een echt familiebedrijf  welke sinds 1935 bestaat. Van den Pol heeft dat ook 
niet voor niets het credo “Instaleren vanuit het hart” hoog in het vaandel staan. De Van den 
Pol Groep B.V. had op 31-12-2017 in totaal 238 FTE medewerkers in dienst. Dit resulteert in 
een emissie uitstoot van 3,1 Ton CO2 over de gehele rapportage periode. 

 
Het bedrijf is werkzaam in de volgende businessunits: 
• Woningbouw; 
• Utiliteitsbouw; 
• Retail; 
• Unitbouw / Tijdelijke huisvesting; 
• Service en Onderhoud; 
• Industriële automatisering. 
 
In deze businessunits realiseren wij de volgende installaties: 
• Elektrotechnische installaties; 
• Verlichting (duurzame); 
• Beveiligingsinstallaties; 
• Brand- en ontruimingsinstallaties; 
• Data netwerken; 
• Gebouwbeheersystemen; 
• UPS / Noodstroomvoorzieningen; 
• PV systemen (zonnepanelen). 
 
Van den Pol opereert overal in heel Nederland met gedegen kwaliteits- en vakwerk. Door 
de werkwijze en de geleverde kwaliteit geniet de onderneming dan ook het vertrouwen van 
gerenommeerde opdrachtgevers. Van den Pol neemt veelal in de te realiseren projecten 
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de rol van specialist op zich en zal in veel gevallen de klant verder informeren over 
mogelijke reductie mogelijkheden, welke naast financiële besparingen ook een reductie in 
de CO2 uitstoot kunnen opleveren. 

Van den Pol is ISO-9001, ISO-14001, VCA**, BRL-6000, BRL-2005, Banddetectie BM-
2011,  CO2 prestatieladder, Scios scope 8 gecertificeerd.  

Het kantoor aan de Aardvletterweg 14 in Montfoort fungeert als hoofdkantoor van de Van den 
Pol Groep b.v. Vanuit dit hoofdkantoor worden de meeste facilitaire zaken, zoals bijvoorbeeld 
het wagenpark geregeld. 
 
 
• Operationele grenzen 

In deze paragraaf worden de emissiebronnen geïdentificeerd welke verband houden met de 
operationele activiteiten van de organisatie en zijn gecategoriseerd naar scope 1,2  en  
scope 3. Deze rapportage is opgezet in het kader van het behaalde niveau 4 op de 
CO2- Prestatieladder. Daarom zijn alle energieaspecten welke vallen binnen scope 1, 2  en 3 

conform de prestatieladder geïdentificeerd en gemeten. De rapportage is opgesteld conform 
de richtlijnen van NEN-ISO 14064. 
Binnen Van den Pol zijn geen emissies van toepassing welke ontstaan bij het gebruik / 
toepassen van biomassa en er vindt geen opslag van CO2 plaats. 

Het energieverbruik (elektra) op projectlocaties is, zoals eerder gezegd, niet in deze 
inventarisatie meegenomen. Dit omdat het hier uitstuitend gaat om energieverbruik van klein 
handgereedschap. De invloed hiervan is verwaarloosbaar en daarom  niet meegenomen in 
deze rapportage. 

In dit rapport wordt de CO2 Footprint vastgelegd gebaseerd op het Green House Gas (GHG) 

Protocol. Een uitbreiding op het rapport is mogelijk en richt zich het borgen en verbeteren / 
verkleinen van de CO2 Footprint van de onderneming. Het Greenhouse Gas Protocol (GHG 

Protocol) Initiatief werd in 1998 gelanceerd met de dubbele doelstelling om een 
internationale standaard te ontwikkelen voor de verantwoording en de verslaggeving i.v.m. 
de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven en om deze standaard zo breed mogelijk te 
verspreiden. 

Het Greenhouse Gas protocol categoriseert emissiebronnen in scope 1, 2 en 3 zodat deze 
zijn ingedeeld naar directe en indirecte bronnen zodat er een meer transparante en 
toepasbare  rapportage ontstaat.  
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Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door 
eigen gas gebruik (bijv. cv-verwarmingsketels) en emissies door het eigen wagenpark 
(benzine en diesel). 
 
 
Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies welke ontstaan door de opwekking van 
elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze 
elektriciteit leveren. Daarnaast valt ook zakelijk vliegverkeer en het papierverbruik van 
de organisatie onder deze scope. 
 
 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het 
bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn 
noch beheerd worden door het bedrijf.  
 
 
• Ketenverantwoordelijkheid 
Naast maatregelen die direct door Van den Pol in uitvoering zijn gebracht, neemt de organi-
satie ook zijn verantwoordelijkheid in de keten. Door middel van diverse PV-projecten is er 
vanaf 2011 inmiddels meer dan 11,1 MWh aan energie bespaard. Alleen al in het 2017 is er 
2,99 MWh aan aan duurzame groen stroom door middel van PV-systemen verkocht. 
 
Ook neemt van den Pol haar verantwoordelijkheid door te participeren in diverse projecten 
zoals bijvoorbeeld “Solarvalley” in de regio Lopikerwaard en IJsselzon op het bedrijventerrein 
Montfoort. 
 
Daarnaast adviseert, indien mogelijk, Van den Pol de mogelijke opdrachtgever standaard 
over een mogelijk duurzamer alternatief. Op deze manier wil Van den Pol ook het bewustzijn 
van de opdrachtgevers vergroten en zo nog verder bijdragen aan een duurzamere installatie 
/ gebouw. 
 
De Van den Pol Groep B.V. neemt haar verantwoordelijkheden in onze branche en in de 
keten. Directie en haar medewerkers hebben zitting in diversie initiatieven en / of overleg 
structuren.  
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4. Iniatieven van de organisatie. 
 
 
Solar Valley 
Initiatiefnemers:  
Rabobank, LTO, KvK, Milieudienst en bedrijven (waaronder Van den Pol Elektrotechniek 
b.v.) 
 
Doelgroep: 
Bedrijven in Montfoort, Oudewater en Lopik die welke duurzame energieopwekking via zon-
nepanelen willen realiseren. 
 
Branche:  
Duurzame energie, installatiebranche. 
 
Naar aanleiding van een initiatief van Van den Pol Elektrotechniek uit Montfoort is  
sinds najaar 2010 de ‘Stuurgroep Solar Valley’ actief in de Utrechtse Waarden (het gebied 
Lopik-Montfoort-Oudewater).  
 
Info: http://www.solarvalley.nu 

 
Partner in het project “IJsselzon”. 
 
Van den Pol is als vaste partner betrokken bij het project “IJsselzon” Doel van dit project in 

om zoveel mogelijk M2 aan daken van de op het bedrijventerrein Montfoort gevestigde be-

drijven te voorzien van PV-panelen. 

Gezamenlijk is voor dit project een subsidie aanvraag gedaan welke inmiddels is toegekend.  

Van den Pol treedt hierbij op als actieve adviseur maar ook als installateur van de te plaat-

sen PV panelen. Na afronding van dit project zal er gezamenlijk een aanzienlijke reductie 

van het elektriciteitsverbruik worden gerealiseerd door opwekking van eigen energie. 

 

Doelgroep: 

Bedrijven op het bedrijventerrein Montfoort 

 

Branche: 

Ondernemend Montfoort 

 
 
CO-Maker ERA Bouw. 
 
Van den Pol is als vaste co-maker nauw betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe type 

BENG-woning. Deze woningen zullen niet meer worden voorzien van een Nuts gasaanslui-

ting maar “Full electric” worden. Om deze woningen zo duurzaam mogelijk te ontwerpen 

wordt hierbij continu gekeken hoe we deze woningen zo energie neutraal kunnen krijgen. 

Naast de bouwkundige toepassingen, welke ERA Bouw voor haar rekening neemt is Van 

den Pol continue bezig met het engineren van de E-installatie volgens de laatste stand der 

techniek. 
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Doelgroep: 

Aannemerij binnen de sector woningbouw. 

 

Branche: 

Woningbouw. 

 

 

Duurzame gebouwen - ESCO's 
 
Energy Service Companies (ESCO's) zijn specialisten welke de aanleg en het onderhoud en 
beheer van de technische installaties van gebouwen overnemen. Van den Pol is hiervoor de 
specialist! Wij leveren een gegarandeerde energiebesparing, inclusief de financiering hier-
van. U heeft dus niet te maken met investeringskosten. Met het afsluiten van een prestatie 
overeenkomst worden de afspraken over een te realiseren energiebesparing vastgelegd. 
Als een gebouw grote installaties bevat, is het inschakelen van een ESCO een interessante 
mogelijkheid. Denk hierbij aan utiliteitspanden, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en 
sporthallen, etc. 
 
De afgelopen jaren hebben we zodoende 2 grote installaties bij Stork – Fokker weten te in-
staleren. 
  
 

Overige initiatieven - acties. 

Eigen bedrijfsvoering 

 Bedrijfspand van energielabel D naar energielabel A 
 Dak bedrijfspand Montfoort vol zonnepanelen (54.000 Wp geïnstalleerd vermogen) 
 Dak bedrijfspand De Meern vol zonnepanelen (20.800 Wp geïnstalleerd vermogen) 
 Op continue besparing gericht energiemanagement programma 
 Groen wagenpark 
 Cursus ‘Het Nieuwe Rijden’ voor alle medewerkers 
 Afvalscheiding in tien verschillende fracties en deze voor recycling aanbieden 
 Het reduceren van het aantal gereden zakelijke kilometers met 20% 

 Advisering aan klanten 

 Eigen Greenteam voor innovatieve duurzame oplossingen 
 Inzicht in besparingsmogelijkheden voor klanten met energiescan 
 Eigen testopstelling voor checken duurzaamheidclaims fabrikanten 
 Bewezen energiebesparing bij klanten zichtbaar op website 
 Opgewekte duurzame elektriciteit bij klanten zichtbaar op website 
 Dialoog met fabrikanten over verduurzaming producten 

 Duurzame initiatieven 

 Initiatiefnemer SolarValley Lopikerwaard 
 Deelnemer project ‘Op Kop’ van de provincie Utrecht 
 Initiatiefnemer 200 miljoen kWh besparing op noodverlichting 
 PV-privéplan voor medewerkers 
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 Concept PV- privéplan voor klanten 
 Asbest eraf, zonnepanelen erop – projecten voor agrariërs 
 Dialoog met fabrikanten over verduurzaming producten 
 Eigen import zonnepanelen 

 
Verdere informatie. 
 
Info: http://www.vandenpol.com 
Info: http://www.werkenbijvandenpol.nl  
Info: http://www.solarmodules.nl 
 
  

http://www.vandenpol.com/
http://www.werkenbijvandenpol.nl/
http://www.solarmodules.nl/
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5. Stappen binnen de CO2 Footprint. 

 
In totaal zijn er 4 stappen noodzakelijk voor het bepalen en terugdringen van de CO2 

emissie(s). Om de CO2 Footprint te bepalen moeten de eerste twee stappen worden 

ondernomen. Voor reductie en borging van de CO2 Footprint zijn de stappen 3 en 4 

noodzakelijk.  
1. Scope bepalen; 
2. Berekening emissies; 
3. Borgen continuïteit; 
4. Verbetermogelijkheden en draagvlak creëren. 
 
 
 

Stap 1. Scope bepalen. 
In de eerste stap wordt bepaald welke emissiebronnen worden meegenomen. Essentieel bij 
de selectie van de emissiebronnen is dat de organisatie invloed kan uitoefenen op (de 
hoogte van) de emissies. Er zijn verschillende interpretaties over welke categorieën in een 
CO2 Footprint berekend moet worden. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in 

verschillende scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. 
 
• Directe emissie door de eigen organisatie. 

Scope 1 alle uitstoot die direct het gevolg is van eigen activiteiten, zoals de uitstoot van 
eigen bedrijfspanden, bedrijfsauto’s (geel + grijs) en eigen gasgebruik (bijv. CV-verwarmings 
installaties); 
 
• Indirecte emissie nodig voor de opwekking van elektriciteit. 

Scope 2 de indirecte emissies voor de energie die is ingekocht, bijvoorbeeld van een 
elektriciteitsbedrijf. De emissie hiervan vindt plaats bij het opwekken van de elektriciteit. Ook 
het zakelijk vliegverkeer van de afdeling industriële automatisering valt onder deze scoop. 
 
• Overige indirecte emissie die wordt veroorzaakt door de bedrijfsactiviteiten. 

Scope 3 alle overige emissies als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals de uitstoot 
van transport of productie dat is uitbesteed of afvalverwerking. Voor level 4 op de CO2 

prestatieladder is in de afgelopen periode ook het zakelijk autoverkeer met privé auto’s 
inzichtelijk gemaakt. Hiervan is een separate rapportage opgesteld. 
 
 

Stap 2. Berekening emissies. 
In stap twee wordt per emissiebron de hoeveelheid emissie bepaald. Deze 
verbruiksgegevens worden vermenigvuldigd met emissiefactoren om de vertaalslag te 
maken naar de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten voor iedere energiestroom / activiteit.  

 
 

Stap 3. Borgen continuïteit. 
Stap drie betreft het borgen van de CO2 registratie in de organisatie. Per energiestroom 

wordt aangegeven welke data er zal worden vergaard, wat de (huidige en gewenste) 
betrouwbaarheid hiervan is, wie verantwoordelijk is voor het vergaren van de data (‘eigenaar’ 
van de bron), met welke frequentie nieuwe data beschikbaar komt en welke acties (door wie) 
worden uitgezet om data te vergaren. In de loop van de tijd neemt de betrouwbaarheid van 
de data steeds verder toe. 
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Stap 4. Verbetermogelijkheden en draagvlak creëren. 
In stap vier worden de verbetermogelijkheden in kaart gebracht in combinatie met het 
benodigde draagvlak hiervoor. De verbetermogelijkheden kunnen worden gezocht op drie 
vlakken: 
 

 Het uitvoeren van concrete maatregelen en investeringen; 

 Het verduurzamen van het gedrag van de medewerkers; 

 Daar waar investeringen op dit moment nog onvoldoende  economisch haalbaar zijn, kan  
worden gecompenseerd. 
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6. De volgende energieaspecten zijn geïdentificeerd: 
 
Gebruik kantoren 
 
Scope 1: Gasverbruik voor verwarming. 
Scope 2: Elektriciteitsgebruik voor verlichting, koeling (airco), computers, zakelijk 
               vliegverkeer en papierverbruik. 
Scope 3: Emissie uitstoot veroorzaakt door verwerking van afval en prive  
               woon- werkverkeer 
 
Het kantoren zijn gevestigd op de volgende locaties: 

 Aardvletterweg 14, 3417XL, Montfoort (= hoofdkantoor) 

 Spacelab 15A, 3824MR,  Amersfoort 

 Veldzicht 61, 3454PW, De Meern  
Alle panden zijn eigendom van de Van den Pol Groep B.V. 
 
 
Op de kantoren  worden de volgende ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Management; 

 Projectverwerving / calculatie; 

 Werkvoorbereiding / projectleiding; 

 Ontwerpen / tekenen; 

 Administratie; 

 Facilitair beheer; 

 Magazijn / logistiek. 
 
 
 

Directe CO2-emissies (Scope 1). 

 
In dit hoofdstuk worden de hiervoor geïnventariseerde energieaspecten die leiden tot 
directe CO2- emissies in detail beschreven. 

 

Brandstofverbruik zakelijk verkeer bedrijfsauto’s  
 
 
●  Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik van brandstoffen. 
De Van den Pol Groep B.V. heeft op moment van rapportage 142 personen/ bedrijfsauto’s 
in bezit, deze zijn allemaal eigendom zijn van het bedrijf. De meeste voortuigen rijden op 
diesel. De samenstelling van het wagenpark was op 31-12-2017 als volgt: 
 

 4 stuks elektrische voertuigen; 

 16 stuks benzine / hybride voertuigen; 

 21 stuks diesel (euro 4); 

 74 stuks diesel (euro 5); 

 27 stuks diesel (euro 6). 
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●  Methode van kwantificeren 
De conversiefactor voor diesel is 3230 gram CO2 / liter diesel. 

De conversiefactor voor benzine (Euro 95) is 2740 gram CO2 / liter benzine.  

Beide correctie factoren zijn afkomstig van de website www.co2emissiefactore.nl 
 
Deze methode van kwantificeren is zeer nauwkeurig, dit omdat dit gebeurd naar 
aanleiding van de werkelijk ingekochte liters brandstof binnen deze gestelde periode. 
Deze berekening is aanzienlijk betrouwbaarder dan de omrekenmethodiek per gereden 
kilometer. 
 
De facilitair medewerker / wagenparkbeheerder controleert alle binnengekomen 
brandstoffacturen en inventariseert de ingekochte hoeveelheden brandstof. Iedere 
bestuurder van een bedrijfsauto is in het bezit van een tankpas waarmee hij / zij in 
Nederland kan tanken. 
 
 

 Selectie en registratie gegevens 
De meetgegevens van het brandstofgebruik van het eigenwagenpark zijn aangeleverd op 
basis van facturatie door de brandstofleveranciers. De ingekochte hoeveelheden brandstof 
voor van den Pol wordt naar ratio verdeeld over het aantal bedrijfsauto’s  Montfoort / 
Amersfoort. Daarnaast dienen alle bestuurders van een bedrijfswagen 2x  per jaar het door 
hen gereden aantal kilometers op te geven aan de facilitair medewerkster.  
 
 
●  Samenvatting berekende waarde 
 
Emissies gebruik brandstoffen (benzine / diesel)  zakelijk verkeer in deze periode: 
 
 

Diesel Liter CO₂ in Ton

Aardvletterweg 14, Montfoort 166106 536,5

Veldzicht 61. De Meern 21837 70,5

Spacelab 15a, Amersfoort 9991 32,3

Subtotaal 197934 639

 

Benzine  

Aardvletterweg 14, Montfoort 19136 52,4

Veldzicht 61, De Meern 0 0,0

Spacelab 15a, Amersfoort 1151 3,2

Subtotaal 20287 56

Totaal aan brandstoffen 218222 695  
 
●  Analyse / conclusie 
Het brandstof verbruik is met 94% ruimschoots het grootste aandeel in de totale emissie 
uitstoot van de Van den Pol Groep B.V. Ten opzichte van de voorgaande periode (2016) is de 
emissie uitstoot met 22 Ton Co2 gedaald. Hiervoor werden er 7060 liter minder brandstof in de 
vorm van diesel en benzine ingekocht. Deze daling is gerealiseerd door het continue 
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verduurzamen van ons wagenpark, het steeds meer inzetten van 4-persoons bedrijfsauto’s op 
projectlocaties en het vooraf goed overwegen welke werken op welke locaties willen uitvoeren. 
Ook zullen er komende jaren steeds meer elektrische voertuigen worden aangeschaft en zal 
goed worden gekeken naar alternatieve manieren van reizen naar bouwlocaties. 
 
Ook kunnen we splitsing maken qua uitstoot voor kantoor en project gerelateerde zaken. Zo 
rijden 28 medewerkers een berdrijfsauto in de rol van kantoorpersoneel. Het gaat hierbij om de 
directie, calculators en projectleiders. Daar het totale autopark 142 voertuigen betreft is dit dus 
19,7%. Totaal is er door ons wagenpark 695 ton CO2 geproduceerd. Het aandeel kantoor 

personeel hierin is 136,9 ton CO2.  Het project gerelateerde deel bedraagt dan 558,1 ton 

CO2. 

 
In 2016 werd ook een correctie factor 3130 Gram CO2 / liter voor diesel gehanteerd, deze is in 

2017 niet gewijzigd. Hierdoor is een goed vergelijk met 2016 mogelijk.  
De werkelijk verbruikte liters brandstof liggen in lijn met de ingekochte brandstoffen in 2016. 
 
 
 

Aardgasverbruik op locaties. 
 
●  Identificatie van energieaspecten die leiden tot aardgasverbruik. 
Aardgas wordt verbruikt voor de verwarming van het kantoorgebouwen op de adressen zoals 
eerder in deze rapportage aangegeven. In totaal is er 12,3  ton CO2 uitgestoten door de 

verbranding van aardgas voor de verwarming van het kantoorgebouwen. 
 
●  Methode van kwantificeren 
De conversiefactor voor aardgas 1890 gram CO2/m³ brandstof (grijs ingekocht). De 

conversiefactor voor aardgas 398 gram CO2/m³ brandstof (groen ingekocht). 

Zie hiervoor de website www.co2emissiefactoren.nl Deze methode van kwantificeren is 
zeer nauwkeurig, dit omdat dit gebeurd op basis van de werkelijk ingekochte M³ gas 
(meterstanden) binnen deze gestelde periode.  
 

 Selectie en registratie gegevens 
Alle locaties hebben een eigen gasmeter waardoor het verbruik nauwkeurig wordt 
geregistreerd. Per kwartaal wordt gemonitord wat het werkelijke gasverbruik is geweest. 
Eindstanden van het verbruik worden geverifieerd met de nota’s van de energie leverancier 
Eneco. De nauwkeurigheid c.q. betrouwbaarheid is dus hoog te noemen. 
 
●  Samenvatting berekende waarde 
 
Emissies gas gebruik in deze periode: 
 

Gasverbruik kantoorpanden M3 CO₂ in Ton

Aardvletterweg 14, Montfoort 16733 6,7

Veldzicht 61. De Meern 3616 6,8

Spacelab 15a, Amersfoort 0 0,0

Totaal 20349 13,5  
 
 
 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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●  Analyse / conclusie: 
Ten opzichte van het referentiejaar 2016 is er iets meer gas gebruikt. Een groot deel van deze 
stijging is toe te rekenen aan een langere en kwakkelende winter 2016 - 2017. Hierbij is er voor 
het verwarmen van de 3 kantoorpanden in totaal 1810 M3 gas verbruikt. Dit heeft een toename 
van 1,1 ton CO2 tot gevolg. 

  
Daar een groot deel van het gestookte  aardgas “Groen” wordt ingekocht is de uitstoot over de 
afgelopen periode dan ook laag te noemen. Alleen de vestiging in De Meern maakt nog 
gebruik van “grijs” gas. Een mogelijke verbetering zal nog kunnen plaatsvinden door het 
inkopen van duurzaam gas voor al onze vestigingen. 
 

 Emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties in kantoorgebouwen. 
Er worden geen koelvloeistoffen (airco’s) verhandeld door Van den Pol Groep B.V. in het 
basisjaar 2016-2017. Emissies als gevolg van het weglekken van HFC’s uit 
koelapparatuur (airco) en klimaatinstallaties zijn niet bekend en binnen de CO2-footprint 

dan ook niet meegenomen. Alle koelapparatuur en verwarmingsinstallaties zijn in 
onderhoud bij een Stek erkend onderhoudsbedrijf. 
 

 Verklaring van weggelaten CO2 bronnen en opslag CO2. 

Alle geïdentificeerde bronnen van emissies scope 1 zijn verantwoord in deze rapportage. 
Binding en opslag van CO2 vindt niet plaats. 

 
 
 

Totaaloverzicht scope 1 
 

CO₂ in Ton

694,9

13,5

708,4

Scope 1 Totaaloverzicht van den Pol Groep B.V.

Brandstoffen (diesel / benzine)

Gasverbruik kantoorpanden

Totaal  
 
 

 
 

Directe CO2-emissies  (Scope 2a). 
 
Elektriciteitsverbruik kantoren en werkplaats 
 
●  Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. 
Elektriciteit wordt verbruikt voor de verlichting en het gebruik van apparatuur in de kantoren. 
Er wordt groene energie ingekocht bij leverancier Essent. Hiervoor geldt een correctiefactor 
van 0 gram CO2 per Kwh. 

 
 
●  Methode van kwantificeren 
Voor groene energie een correctiefactor van 0 gram CO2 / kWh te worden gehanteerd! Zie 

hiervoor de website www.co2emissiefactoren.nl 
Deze methode van kwantificeren is zeer nauwkeurig, dit omdat dit gebeurd op basis van 
de werkelijk ingekochte KWh elektra binnen deze gestelde periode.  
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 Selectie en registratie gegevens 
Alle locaties hebben een eigen elektrameter. De meetgegevens zijn gebaseerd 
meterstanden welke periodiek zijn doorgegeven / opgenomen. Daarnaast worden 
eindstanden geverifieerd met de facturen van de energie leverancier. De geregistreerde 
meetwaarden met de daarbij behorende berekeningen hebben dus een hoge graad van 
betrouwbaar- en nauwkeurigheid. 
 
 
●  Samenvatting berekende waarde 

Emissies verbruik elektriciteit kantoren, magazijnen en werkplaats in deze periode: 
 
 
 

Elektraverbruik kantoorpanden KWh CO₂ in Ton

Aardvletterweg 14, Montfoort 165135 0,00

Veldzicht 61. De Meern 7119 0,00

Spacelab 15a, Amersfoort 9356 0,00

Totaal 181610 0,0  
 
●  Analyse / conclusie 
Het elektra verbruik maakt geen deel uit van de totale emissie. Sinds najaar 2013 is ons 
kantoor Veldzicht 61 in De Meern ook voorzien van een pv systeem met een opbrengst van 
totaal 20800 Wp. Deze investering heeft er toe geleid dat het energieverbruik van deze 
vestiging nagenoeg tot nul is gereduceerd.  
 
In totaal is er in deze periode 39.497 Kwh meer aan elektriciteit gebruikt. Deze komt vrijwel 
geheel voor rekening van de vestiging Montfoort. In 2017 is er gedurende een langere periode 
onderhoud / werkzaamheden aan het dak uitgevoerd (diverse lekkages) waarbij de gehele PV-
installatie moest worden verwijderd. 
 
De ingekochte energie is voor alle vestigingen 100% windenergie van de leverancier Essent. 
 
 

Directe CO2-emissies  (Scope 2b). 
 
Emissie uitstoot welke wordt veroorzaakt bij het zakelijk reizen per. 
 
●  Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. 
Energie / kerosine welke wordt gebruikt voor vliegbewegingen t.b.v. zakelijk reizen van de 
afdeling Industriële Automatisering. 
 
 
●  Methode van kwantificeren 
Door de administratief medewerker van de afdeling Industriële Automatisering 
geïnventariseerd hoeveel vliegbewegingen en reisafstanden door de organisatie wordt 
gemaakt. Afhankelijk van de vliegafstand wordt hieraan een CO2 uitstoot per gereisde 

kilometer aan gekoppeld. 
De toegepaste correctiefactoren zijn afkomstig van de website www.co2emissiefactore.nl 
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Deze methode van kwantificeren is redelijk nauwkeurig, dit omdat dit gebeurd op basis 
van de opgave van kilometers per vlucht. Deze worden opgegeven door de 
vliegmaatschappijen zelf bij het boeken van de vlucht 
 
 

 Selectie en registratie gegevens 
Vliegbewegingen worden geregistreerd in een overzicht. Hierin worden de naam van de 
medewerker, reisbestemming, datum en gereisde kilometers in vastgelegd. De manager 
bedrijfsbureau berekend hieruit de CO2 uitstoot.  

 

Vliegbewegingen van den Pol Groep KM CO₂ in Ton

Van den Pol Groep B.V. 116855 21,62

Totaal  21,62  
 
●  Analyse / conclusie 
De totale uitstoot is t.o.v. het vorige referentie jaar wederom gedaald. Vorig jaar betrof de 
uitstoot nog 25,53 ton CO2. Dit betreft dus een verbetering van 3,9 ton CO2. Een mogelijke 
oorzaak van deze reductie kan worden gezocht in een groot project in Nederland zelf. 
Hierdoor zijn er door het team aanzienlijk minder vluchtbewegingen gemaakt.  
Als mogelijke verbeteringen binnen deze scope zal er worden gekeken om deze uitstoot per 
miljoen omzet te kunnen meten. Daarnaast zal er worden gekeken of er per vlucht kan 
worden aangegeven of de vlucht bio-fuel is uitgevoerd.  

 

 
Indirecte CO2-emissies  (Scope 2c) 
 
Emissie uitstoot welke wordt veroorzaakt door het papierverbruik van de organisatie. 
 
●  Identificatie van energieaspecten die leiden tot verbruik. 
Papier wordt geïnventariseerd per ingekochte kilogrammen. 
 
 
●  Methode van kwantificeren 
Papierverbruik van de organisatie. Papier, zoals plot- en printpapier wordt bij een vaste 
leverancier ingekocht. Verpakkingen bevatten netto papiergewichten van de ingekochte 
papier voorraad. Deze worden door de manager bedrijfsbureau geregistreerd. Registratie 
gebeurd op basis van facturatiedatum. Emissie uitstoot op de daadwerkelijke datum kan dus 
afwijken. Gezien de geringe uitstoot van het totale papierverbruik zijn hierin de afwijkingen 
beperkt / gering. 
 
De toegepaste correctiefactoren zijn afkomstig van de website www.co2emissiefactore.nl 
De uiteindelijke emissie wordt in het overzicht papierverbruik meegenomen. 
 

Papierverbruik van den Pol Groep KG CO₂ in Ton

Van den Pol Groep B.V. 15713 20,43

Totaal  20,4  
 
●  Samenvatting berekende waarde 
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Totale emissie veroorzaakt door papierverbruik van de organisatie is t.o.v. het voorgaande jaar 
flink gestegen. Deze stijging heeft voornamelijk veroorzaakt door de wijze van kwantificeren. 
Papier wordt bij van den Pol in “Bulk” ingekocht. Door het op moment van rapporteren op 
voorraad hebben van relatief grote hoeveelheden lijdt tot een tot een stijging van de emissie 
uitstoot.    
De organisatie heeft ook als doelstelling om in 2020 ”Paperless” te zijn. Op dit moment worden 
systemen c.q. werkmethodes zodanig ingericht dat vrijwel alle informatie / data digitaal kan 
worden opgeslagen. 
 
 

Totaaloverzicht scope 2 
 

Scope 2. Totaaloverzicht CO₂ in Ton

Elektraverbruik kantoorpanden 0,0

Vliegbewegingen 21,6

Papierverbruik van den Pol Groep 20,4

42,1Totaal  
 
 

Indirecte overige CO2-emissie (Scope 3) 
De overige indirecte CO2-emissie is gemeten en berekend als 978,3 ton (34,9% van het to-
taal) 
 
Leveranciers 
Het grootste deel van de overige emissies wordt veroorzaakt door leveranciers, onderaan-
nemers en inleners. Deze emissie is door van den Pol niet of nauwelijks goed te inventarise-
ren. Wel zullen onze toeleveranciers een belangrijke bijdrage hebben in de indirecte emis-
siestromen door hun leveringen op projectlocaties en onze magazijn op onze vestigingen. 
 
Onze twee huisleveranciers hebben (Rexel & TU) hebben geide hun eigen emissie inventari-
satie maar kunnen helaas niet toelichten wat het deel leveringen aan Van den Pol hierin zal 
zijn. Leveringen worden dagelijks op postcodeniveau ingepland en daarnaast rijden er ver-
schillende vervoerders voor beide leveranciers. 
 
Om hier enigszins een positieve invloed op uit te kunnen oefenen mogen deze huisleveran-
ciers slecht 3 per week komen leveren op de projecten. 
 
 
Woon werkverkeer 
Het woon werkverkeer van de medewerkers de Van den Pol Groep veroorzaakte in 2017 
een CO2 emissie van  40,7 ton. In totaal reisden de medewerkers voor woonwerk verkeer 

circa 195.000 km naar de bedrijfs- of projectlocaties. Van deze inventarisatie is eigen rappor-
tage opgesteld. 
 
 
Afval 
In 2017 werd in totaal ruim 34,6 ton CO2 geproduceerd door ons bedrijfsafval welke word 

afgevoerd naar de verwerkende instanties. De afvalstromen van de vestigingen en projectlo-
caties zijn geïdentificeerd. Door verbeterd inzicht is het aantal afvalstromen in de rapportage 
uitgebreid. Uit analyse blijkt dat 46 % van de afvalstromen papier en karton betreft welke 
voornamelijk als verpakkingsmaterialendoor onze leveranciers worden meegeleverd 
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Papier en karton worden voor recycling aangeboden.  Het huishoudelijk bedrijfsafval wordt 
verbrand t.b.v. elektriciteitsopwekking, de andere afvalstromen worden zo veel mogelijk ge-
recycled. Hiervan zijn de opgewekte emissiestromen (nog) niet bekend. 
  



 

CO2 footprint 2017  Van den Pol Groep B.V. Pagina 23  
Rapport Nr: 2017_1.2 
 

7. Totale uitstoot van de Van den Pol Groep B.V. 
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7. Systeem beoordeling, aanbevelingen en conclusie(s). 
 
De totale uitstoot van CO2 in 2017 komt neer op 750 ton CO2. Dit is totaal 7,5 ton CO2 
minder als in de periode 2016. Deze daling is grotendeels gerealiseerd door een forse daling 
binnen scope 1 qua verbruik aan brandstoffen voor ons bedrijfswagenpark. Hiermee heeft de 
organisatie wederom aangetoond dat de CO2 emissie uitstoot nog steeds blijft dalen en dat 
de getroffen maatregelen dus daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren in het realiseren 
van de gestelde reductiedoelstellingen. 
 
Binnen de organisatie hebben er geen wijzigingen (scope) plaatsgevonden welke een 
negatieve impact op gestelde reductiedoelstellingen zouden kunnen hebben. Van den Pol 
profileert zich in de markt als “De meest  duurzame installateur” en de resultaten, uitgedrukt 

in CO2 uitstoot per Fte of miljoen omzet laten inderdaad zijn dat wij dit t.o.v. andere 
installateurs daadwerkelijk ook zijn. 
 
Uiteraard is de organisatie nog steeds aan het verduurzamen. Zo wordt steeds meer 
verlichting vervangen door ledverlichting en worden grote verbruikers waar mogelijk 
verwijderd en / of vervangen door energiezuinige apparatuur met energielabel A***. 
 
Ook zijn in deze rapportage de emissies van de Van den Pol Groep per miljoen omzet en per 
FTE weergegeven. Op deze manier hopen wij ons meer te kunnen vergelijken met andere 
organisaties en / of branche partners om onze verbeteringen continue te kunnen monitoren. 

In dit rapportage jaar heeft van den pol een emissie uitstoot van 13,4 ton CO2  per miljoen 

euro omzet, per FTE is dit 3,1 ton CO2. Ter vergelijk een middelgroot landelijk opererende 

installateur zat in 2016 op 5,8 ton CO2.  
 
Overigens hebben er geen interne en / of externe veranderingen plaatsgevonden welke van 
invloed zouden kunnen zijn op het functioneren van de CO2 prestatieladder. Ook zijn de 

geconstateerde opmerkingen en /  of tekortkomingen welke vanuit interne audits naar voren 
zijn gekomen op het moment van deze rapportage volledig afgehandeld. Er staan dus geen 
corrigerende- of preventieve maatregelen meer open. 
 
Jaarlijks word het systeem beoordeeld door een uitgebreide systeemaudit. Naast deze 
systeemaudit worden er diverse punten vanuit deze ladder meegenomen in overige interne 
audits en / of werkplekinspecties op projectlocaties. De interne controle van onze 
emissiestromen is uitgevoerd door Mevr. A. Verlaan. Bij deze interne controle zijn er geen 
tekortkomingen geconstateerd in de kwantificering en de gebruikte emissie correctiefactoren. 
 
Tijdens de door de DEKRA gehouden externe audit zijn er enkele tekortkomingen 
geconstateerd. De inspanningen welke door de Van den Pol groep moesten worden 
geleverd op niveau 5 waren te inspannend c.q. te groot. Er is dan ook besloten terug te gaan 
naar niveau 4 op de prestatieladder. Dit direct bij het (her)certificeren volgens de ladder 
versie 3.0 
 
Als verbeterpunt qua communicatie kan worden opgemerkt dat voorgangsresultaten tijdig 
moeten worden gepubliceerd op onze eigen website en de website van SKAO. D.w.z. eind 
juni voor de halfjaarlijkse voorgangsresultaten en eind januari voor de jaarlijkse rapportage. 
 
Ook is tijdens de interne systeemaudit het energieverslag c.q. rapportage beoordeeld. Hierbij 
zijn alle emissiestromen binnen scope 1 en 2 beoordeeld. De inventarisatie van de 
emissiestromen binnen deze scope worden maandelijks geïnventariseerd op basis van de op 
dat moment opgenomen meterstanden en de op basis van facturatie ingekochte 
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brandstoffen en vluchten t.b.v. zakelijk vliegverkeer. Uit de uitgevoerde steekproeven 
kwamen hiervoor geen tekortkomingen /  afwijkingen naar voren. Ook zijn de 
(eind)gebruikers van deze emissiestromen geëvalueerd en waar mogelijk nog enkele 
verbeterpunten voor de toekomst aan het licht gekomen. Zo kan mogelijk nog een deel van 
de PV-installatie nog worden geoptimaliseerd met betere c.q. nog duurzamere PV-panelen 
en kan nog een klein deel van onze kantoorverlichting worden vervangen door duurzamere 
ledverlichting. Ook zal er worden onderzocht welke vliegmaatschappijen  
 
Concluderend vanuit de systeemaudit kan worden gesteld dat de voorgenomen maatregelen 
daadwerkelijk bijdragen aan het realiseren van de reductiedoelstellingen en dat de 
organisatie er continu naar streeft naar verbetering. De energieprestaties van de organisatie 
uitgedrukt in Ton CO2 per FTE en Milj. Euro omzet. Onze resultaten zijn in vergelijk met 

branchegenoten zeer goed te noemen. We kunnen dus geruste stellen dat wij ons in de 
branche profileren als een koploper.  
 
Wat de geformuleerde doelstellingen betreft kunnen we het volgende constateren: 
 
 
Scope 1 
Het brandstof verbruik binnen scope 1 is zoals in deze rapportage vermeld met ruim 22 ton 
CO2 gedaald. Dit is zeer mooi resultaat te noemen daar de omzet van de Van den Pol Groep 
t.o.v. 2016 maar liefst met 10% is gestegen! Met name deze daling in de emissie uitstoot 

heeft er voor gezorgd dat de totale emissie uitstoot van 757,7 ton CO2 is gedaald naar 750 

ton CO2. 
 
Qua brandstoffen voor ons wagen park hebben we in 2017 weer een goede reductie te 
weten realiseren. In het afgelopen jaar is er 7060 liter minder brandstof ingekocht. En dit bij 
een economische stijgende markt! Opgemerkt kan worden dat we de afgelopen 5 jaar al ruim 
40000 liter aan brandstoffen hebben bespaard. In 2017 hebben we in totaal 218222 liter 
benzine en diesel ingekocht. Dit heeft geleid tot een emissie uitstoot van 695 ton CO2. Met 

zo’n 93% van de totale emissie uitstoot is dit dan ook de belangrijkste vervuiler. 
 
De komende periode jaren zullen we de door de organisatie gestelde doelen zeer zeker 
kunnen blijven realiseren. Dit door het continue blijven verduurzamen van ons wagenpark en 
het efficiënt inplannen van de juiste medewerker (monteur) op het juiste project. Dit om 
zodoende minder woon- werkkilometers te moeten rijden. De meest belangrijk bijdrage is 
hierin toch wel dat we door een goede economische markt weer werken kunnen aannemen 
welke dichter bij onze vestigingsplaats worden gerealiseerd. 
 
De onderstaande verbeterpunten kunnen hierbij een positieve bijdrage leveren:   
 
 

 Continu blijven verduurzamen van het wagenpark; 

 Het beter inplannen / voorbereiden van zakelijke ritten naar de projectlocaties. Hierbij 
valt te denken aan meer carpoolen en de juiste medewerker op de juiste klus inplannen 
(woon werkverkeer). Doelstellingen zijn in het Lean-team benoemd; 

 Toename van hybride auto’s en het continue verduurzamen van het wagenpark; 

 Het nog meer inzetten / aanschaffen van 4-persoons bedrijfsauto’s. Bij vervangen van 
het wagenpark zal hier altijd rekening mee worden gehouden; 

 Zoals in het Lean Team “Logistiek Bouwplaats” gestelde doelstelling om het aantal 
projectmatige kilometers met 20% te reduceren.  
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Binnen scope 1 valt ook het gasverbruik van de organisatie. Door een langere kou periode is 
het gasverbruik binnen onze kantoorpanden iets gestegen. De stijging over de 3 kantoor-
panden bedroeg 1810 M3 gas, wat weer een CO2 emissie uitstoot van 1,1 ton CO2 tot 

gevolg heeft gehad.  
 
Deze lichte stijging in het in gas- en elektraverbruik kunnen worden toegeschreven aan de 
matige en zachte maar toch lange winterperiode.  
 
Door het terugdringen van de gaswinning in Nederland en politieke druk op in Nederland 
binnenkort “gasloos” te zijn ziet de Van den Pol groep het ook als een uitdaging om in de 
toekomst ook haar bedrijfspanden los te koppelen van het gasnet. Hiermee zal dan een 
volledige emissiestroom worden geëlimineerd en worden vervangen door groene stroom. 
 
Scope 2 
Al onze elektriciteit wordt ingekocht als groen stroom (100% Hollandse Wind van Essent) en 
door een zeer gunstige emissie correctiefactor van is de uiteindelijke uitstoot 0 ton CO2. Als 

we naar het werkelijke verbruik in KWh kijken is er op de vestiging in Montfoort 39497 KWh 
meer aan elektriciteit verbruikt. Dit is volledig toe te schrijven aan het tijdelijk buiten bedrijf 
hebben gehad van de PV-installatie op deze vestiging. In verband met het aanbrengen van 
een nieuw bitumen dak en is hierdoor gedurende 6 maanden buiten gebruik geweest. 
Zodoende heeft deze installatie met een capaciteit van ruim 50 KWp gedurende het jaar 
2017 maar zeer weinig terug geleverd aan het net. 
 
Om de gestelde doelen te kunnen blijven realiseren kunnen de volgende verbeterpunten nog 
worden doorgevoerd: 
- Het 100% led toepassen in de kantoorpanden. 
- Bij aanschaf van elektroapparatuur uitsluitend voor de meest duurzame apparatuur kiezen,   
  zoals label A**** 
- Het optimaliseren / uitbreiden van onze PV-installaties. 
 
 
Qua emissie uitstoot veroorzaakt door zakelijk vliegverkeer hebben in totaal 3,9 ton minder 
CO2 geproduceerd. Als doelstelling was voor het jaar 2017 een reductie van 5% t.o.v. het 

jaar 2016 waar de uitstoot 2,5 ton CO2  per miljoen omzet bedroeg. In 2017 is er 21,6 ton 

CO2  geproduceerd bij een omzet van 15,03 miljoen euro. Dit betekend dus 1,44 ton CO2 

per miljoen omzet. Dit betekend dus een zeer positieve verbetering. 
 
De komende periode zal doelstelling nogmaals met 5% worden aangescherpt. Hierbij 
kunnen wij met grote zekerheid stellen dat dit realistisch en haalbaar moet zijn. Dit door een 
goede economische markt in Nederland en de Europese landen. Hierdoor zal er dus minder 
vliegverkeer naar verre bestemmingen noodzakelijk zijn. 
 
Wat het papierverbruik van de organisatie betreft  is er in het jaar 20,4 ton CO2 

geproduceerd. Naar omzet van de organisatie omgerekend betekend dit 2,7 ton CO2 per 

miljoen omzet. De beoogde doelstelling in 2017 hiervoor was 2% reductie in uitstoot t.o.v. het 

2016. Echter een goede weging / meting hierin is zeer lastig daar het papier in bulk wordt 
ingekocht en er geinventariseerd wordt op factuur datum. Nu blijkt er eind december een nog 
een grote inkoop is gedaan welke wel in de inventarisatie is meegenomen maar slechts voor 
een klein deel is verbruikt. Dit geeft een te grote onzekere factor in de inventarisering en dus 
problemen met het toetsen van de gestelde doelen. 
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De organisatie heeft voor de periode 2018 - 2020 goede en realistische doelstellingen 
geformuleerd welke zeker haalbaar moeten zijn. De Van den Pol Groep is op dit moment 
bezig om heel veel documenten / informatiestromen te digitaliseren en hoopt zo in 2020 
“Less paper” te kunnen opereren in de markt. 
 
Scope 3 
De organisatie heeft 2 keten analyses binnen scope 3 uitgevoerd, echter als klein bedrijf zal 
slechts 1 inventarisatie worden meegenomen. Vooraf heeft de organisatie een inventarisatie 
opgesteld waarmee is bepaald welke emissiestromen up- en downstream voor Van den Pol 
van toepassing zijn. De opzet en uitvoering is uitvoering beschreven in het document 
“Ketenanalyses scope 3”.  
 
In de scope 3 ketenanalyse bedrijfsafval is een inventarisatie gemaakt van de meest 
belangrijke afvalstromen binnen onze organisatie. De afvalstromen welke niet via de branche 
ter recycling worden aangeboden zijn huishoudelijk restafval, sloophout van pallets, klein 
chemisch afval en papier / karton veelal afkomstig als verpakkingsmateriaal van onze 
toeleveranciers. Deze worden dan ook aan erkende afval verwerkers aangeboden. 
In totaal is er in 2017 34,6 ton CO2 geproduceerd door ons bedrijfsafval. De organisatie 
heeft zich tot doel gesteld om in 2020 hier 10% reductie te hebben gerealiseerd. Hierbij 
zullen de toeleveranciers een belangrijke rol in moeten gaan vervullen daar met 21 ton CO2 
een aanzienlijk deel van de totale uitstoot betreft. 
 
De organisatie zal hiervoor een dialoog met haar toeleveranciers aangaan betreffende het 
gebruik van de grote hoeveelheden verpakkingsmaterialen welke worden toegepast en om te 
bekijken hoe verpakkingsmaterialen door deze A-leveranciers kunnen worden hergebruikt.  
 
 
Initiatieven, deelnames, maatregelen en budget. 
 
Van den Pol opereert in de branche als “Koploper” en wel deze status uiteraard behouden. 
Zo heeft  Van den Pol bij enkele forse verduurzamingprojecten kunnen realiseren bij haar 
relaties. Hierbij is er gekeken naar reductie in verbruik maar uiteraard in het ook zelf 
opwekken van elektriciteit doormiddel van grote PV installaties van 1000 panelen of meer 
(ESCO’s). Van den Pol heeft hierbij aangetoond een goede duurzame speler in de markt te 
zijn. In de komende jaren zal de Van den Pol Groep nog meer duurzame initiatieven 
ontwikkelen. Zo is van den Pol samen met hun bouwpartner ERA contour bezig met het 
ontwikkelen van de eerste energie neutrale woningen zonder gasaansluitingen. Voor dit 
soort initiatieven zullen voldoende middelen worden vrijgemaakt om zodoende continue te 
kunnen blijven verbeteren.  
 
Bij bestaande relaties is de Van den Pol Groep volop bezig met het verduurzamen van 
bestaande installaties. Traditionele verlichting welke veelal nog is voorzien van traditionele 
lichtbronnen wordt dan omgebouwd tot led armatuur of in zijn geheel vervangen door een 
nieuw led armatuur. Om de klanten hierbij goed van dienst te kunnen zijn en de beloofde 
energie reductie waar te maken maakt Van den Pol uitsluitend gebruik van A-armaturen met 
een zeer goede power quality factor. 
 
 
Output van deze systeembeoordeling, te nemen acties  
 
Diverse zaken, zoals interne- en systeem audits hebben aangetoond dat het systeem in zeer 
grote lijnen werkt. Echter met het verschijnen van de ladder 3.0 zijn er wel de nodige zaken 
aangevuld c.q. aangescherpt welke soms nog onvoldoende waren geïmplementeerd. Zo 
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dienen voortgangsresultaten strikter en frequenter op de website te worden gepubliceerd 
t.b.v. de interne en externe communicatie. Hieraan zal in 2018 dan ook de nodige aandacht 
worden besteed.  
Wat de daadwerkelijke emissiereducties betreft voldoet en fungeert het systeem goed. De 
organisatie heeft aantoonbaar de afgelopen jaren continu haar uitstoot weten te reduceren. 
 
Helaas heeft dit nog niet tot enig gunningsvoordeel geleid welke in onze branche nog niet 
echt doorgedrongen. Om als koploper en als “meest duurzame installateur” te kunnen blijven 
opereren zal de Van den Pol Groep deze ladder de komende jaren blijven toepassen.  
 
De komende periode / jaren zullen er dan ook geen beslissingen c.q. aanpassingen worden 
doorgevoerd welke een negatieve impact zullen hebben op het continue reduceren van de 
emissiestromen en het behalen van de voorgenomen reductiedoelstellingen. Om het 
systeem continue te kunnen blijven verbeteren zullen er door de organisatie voldoende 
middelen en budget beschikbaar worden gesteld om dit mogelijk te maken. 
 
Ook zal de Van den Pol Groep zich in de branche blijven inspannen voor het collectief 
toepassen van deze prestatieladder en het continue blijven verduurzamen in de door ons te 
realiseren installaties op de projecten. Voorbeelden hierin zijn het samen met bouwpartner 
ERA contour het ontwikkelen van zeer duurzame BENG woningen, oftewel “0” op de meter 
en zonder gasaansluiting! 
 
Voor de overige gebieden zullen verbeteringen steeds meer inspanningen moeten worden 
verricht, echter de organisatie blijkt ieder jaar weer zo innovatief dat dit toch weer succesvol 
slaagt. Ook in 2018 zullen we ons hier weer volledig voor inzetten om zodoende weer 
succesvol de voorgenomen doelstellingen te laten slagen. 
 
Daarnaast zijn binnen scope 3 vanaf 1-1-2017 de volgende ketenanalyses opgesteld:. 

 Inventariseren bedrijfsafval.  

 Gereden kilometers woon-werk verkeer door medewerker met hun privé auto.  
 

Van beide scope 3 inventarisaties is een uitgebreide rapportage opgesteld welke jaarlijks 
zullen worden getoetst op haalbaarheid van de geformuleerde verbeterdoelen en of de 
genomen acties daadwerkelijk tot de gewenste verbeteringen heeft geleid. 
Qua bedrijfsafval zal er nog verder / beter worden onderzocht wat de mogelijkhedenheden 
tot het verder reduceren van de verpakkingsmaterialen bij onze A-leveranciers. Zij zijn 
immers een grote veroorzaker van onze afvalstromen.  
Ook zijn we continue ons afval nog verder te scheiden en dit ter recycling aan te bieden. 
 
Ook wat de gereden woon-werk kilometers betreft zal worden gekeken wat de mogelijkheden 
zijn om medewerkers welke tussen de 10 à 20 kilometer van het vestigingsadres wonen per 
E-bike naar het werk te laten komen. Als hier aantrekkelijke voorwaarden voor kunnen 
worden getroffen zal dit een gunstige besparing in de emissie uitstoot kunnen betekenen. 
 
Mogelijke verbeteracties / aanbevelingen: 
 

 Onderzoeken wat mogelijk is (ook fiscaal) voor medewerkers binnen een straal van 15 km 
een E-bike te laten aanschaffen i.p.v. gebruik te maken van een privé auto. Een groot 
deel van het binnen personeel woont binnen de straal van 15Km. 

 Onderzoeken welke medewerkers volledig elektrisch willen / kunnen rijden i.p.v. met 
fossiele brandstoffen. 

 Onderzoeken of het technisch haalbaar is welke bedrijfspanden zonder gasaansluiting 
t.b.v. het verwarmen van deze panden kunnen.  
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 Ondersteuning door externe partij voor het opzetten van nieuwe en goede verbeterdoelen. 
 
Medio mei 2019 zal de CO2 footprint c.q. systeembeoordeling van de prestatieladder worden 
opgesteld. 
 
Hoofd bedrijfsbureau 
 
Gerrit van de Velde 
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Totalen t.b.v. grafieken: 
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Scope 1, brandstoffen wagenpark diesel 40,0 43,3 51,0 43,8 45,7 46,9 39,9 38,8 48,0 49,0 49,7 40,3 536,5

Ltr diesel 12382,6 13406,8 15794,2 13573,7 14163,2 14530,0 12361,7 12002,6 14870,1 15158,7 15399,6 12463,0  

Scope 1, brandstoffen wagenpark benzine 5,0 4,9 5,4 4,3 4,1 3,6 3,7 3,5 5,0 3,0 5,3 4,6 52,4

Ltr benzine 1843,0 1781,3 1955,6 1579,5 1490,3 1324,6 1335,1 1282,9 1808,1 1111,8 1938,7 1685,3  

Scope 1, gas 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 6,7

M3 gas 1723,5 1706,8 1388,8 1255,0 1288,4 1271,7 937,0 920,3 1321,9 1472,5 1656,6 1790,4  

Scope 2, Elektra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KWH 17028,0 16862,6 13721,6 12399,0 12729,6 12564,3 9257,9 9092,6 13060,3 14548,2 16366,7 17504,2  

Scope 2,Vliegbewegingingen 0,8 2,7 1,3 0,4 0,4 0,7 0,1 1,8 2,3 7,4 1,9 1,7 21,6

Scope 2,Papierverbruik 3,6 1,3 3,3 0,0 3,4 0,2 1,0 0,5 0,0 3,6 0,0 3,7 20,4

 

Spacelab 15A, Amersfoort  

Scope 1, brandstoffen wagenpark diesel 2,4 2,6 3,1 2,6 2,8 2,8 2,4 2,3 2,9 2,9 3,0 2,4 32,3

Ltr. diesel 744,8 806,4 950,0 816,5 851,9 874,0 743,6 722,0 894,4 911,8 926,3 749,7  

Scope 1, brandstoffen wagenpark benzine 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 3,2

Ltr. Benzine 110,9 107,1 117,6 95,0 89,6 79,7 80,3 77,2 108,8 66,9 116,6 101,4  

Scope 1, gas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

M3 gas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Scope 2, Elektra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KWH 963,7 954,3 776,5 701,7 720,4 711,1 523,9 514,6 739,1 823,3 926,2 1001,1  

Scope 2,Vliegbewegingingen / papierverbruik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

Veldzicht 64, de Meern  

Scope 1, brandstoffen wagenpark diesel 5,8 7,5 7,8 3,5 6,6 6,7 6,2 4,3 5,6 5,9 6,5 4,2 70,5

Ltr. diesel 1787,8 2318,8 2407,1 1086,4 2030,0 2072,0 1932,5 1335,1 1739,1 1828,7 2000,0 1299,2  

Scope 1, brandstoffen wagenpark benzine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ltr. benzine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Scope 1, gas 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 6,8

M3 gas 372,4 368,8 300,1 271,2 278,4 274,8 202,5 198,9 285,7 318,2 358,0 386,9  

Scope 2, Elektra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KWH 981,8 972,3 791,2 714,9 734,0 724,4 533,8 524,3 753,0 838,8 -216,0 -233,5  

Scope 2,Vliegbewegingingen / papierverbruik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

750,4


