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1 Inleiding 
Op 14 februari 2018 hebben wij een nieuwe energie audit uitgevoerd. Een energie audit is een 
milieu audit met de focus op de energieaspecten van het project waar gunningsvoordeel op is 
verkregen . Dit document geeft de uitkomsten van de energie audit en hiermee geven wij 
invulling aan de eisen 2.A.3 en 1.B.2 van het handboek CO2-prestatieladder. 
 
Om gerichte maatregelen te kunnen nemen voor het verminderen van het energieverbruik en 
de daaraan verbonden kosten is het nodig een inzicht te verwerven in het bestaande 
energieverbruik, in de verdeling ervan over de verschillende bedrijfsdoeleinden en de oorzaken 
van energieverlies.  
 
Conform het gestelde in het Handboek CO2 Prestatieladder betreft het hier een energie audit 
verslag van een beperkte energie audit. Het gaat hier met name om een analyse van de meest 
significante energieaspecten. Een en ander conform paragraaf 4.4.3. van de norm NEN-ISO 
50001. 
 
Tijdens de audit is onderzoek gedaan naar: 

 Energieverbruik, actueel en in het verleden, en energiefactoren die op metingen en andere 
gegevens zijn gebaseerd.  

 Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, met name van 
significante veranderingen in het energiegebruik over de afgelopen periode.  

 Identificeren, vastleggen van prioriteiten en documenteren van kansen voor verbetering 
van de energie-efficiëntie. 

 De bevindingen zijn gedocumenteerd in deze rapportage. 
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2 Verantwoording werkwijze 
De energie audit is in 2018 uitgevoerd door een externe adviseur in samenwerking met de 
bedrijfsleider (COF). Mede door de inzet en ervaring van de externe adviseur is voldoende 
kennis en onafhankelijkheid van de energie audit gewaarborgd. 
De uitvoering van het project wordt uitgevoerd door Ouwejan & F. de Bruijn infra B.V. 
 
De energie audit is opgenomen in de standaardprocedures van Bruco Zegveld B.V. en haar 
werkmaatschappijen en zal een jaarlijkse review geven van alle energiestromen. 
 

2.1 Verkregen informatie  
De basis voor deze energie audit zijn de documenten die zijn opgesteld met betrekking tot het 
energieverbruik op het gebied van elektriciteit, gas en de overige fossiele brandstoffen.  
 
Nadere informatie is op verschillende manieren verkregen, o.a. door middel van: 

 CO2-footprints; 2013 t/m 2017 

 Handboek CO2-prestatieladder uitgave SKAO, versie 3.0. 

 
Het portfolio CO2 prestatieladder bestaat o.a. uit; 
 Urenadministratie Ouwejan & F. de Bruijn Infra B.V. 

 Energie audit verslagen van 2013 tot en met 2016 Bruco Zegveld B.V. 

 Energie managementplannen van  2013 en 2016 Bruco Zegveld B.V.  

 Directiebeoordeling Ouwejan Infra b.v. over 2012 tot en met 2017. 

 
Daarnaast zijn de verschillende inkoopnota’s van de diverse aangekochte brandstoffen, 
elektriciteit en gasverbruik opgevraagd en ingezien.  
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3 Energiestromen 
 
Dit project is gestart in januari 2014 en loopt nog door naar alle tevredenheid van beide partijen 
in 2018. De gemeente kan echter de overeenkomst jaarlijks opzeggen. Het project bestaat uit 
diverse deelprojecten die in de gemeente Woerden plaatsvinden. 
 
De werkzaamheden bestaan uit het onderhoud van de huidige infrastructuur binnen de 
gemeente grenzen. Hiervoor moeten met name bestratings- en grondwerkzaamheden 
uitgevoerd worden. De werkzaamheden zijn niet verschillend dan die tijdens de andere 
projecten van Bruco Zegveld B.V. en haar werkmaatschappijen uitgevoerd worden.  
 
De overeenkomst houdt in dat de Gemeente Woerden beroep kan doen op Bruco Zegveld en 
haar werkmaatschappijen wanneer besloten wordt dat onderhoud aan de infrastructuur nodig 
is. De planning van de werkzaamheden voor de komende jaren is dus nog niet bekend en is 
sterk afhankelijk van de wensen van de gemeente en het budget dat zij beschikbaar heeft voor 
het onderhoud. Vooraf is dus door het bedrijf niet te voorspellen hoeveel en in welke periode 
werkzaamheden uitgevoerd zullen worden voor dit project. Dit maakt het lastig een 
voorspelling te doen over de CO2 uitstoot. 

3.1 Geïdentificeerde project emissiestromen 
De in 2014 geïdentificeerde emissiestromen zijn ook in 2017 de grootste emissiestromen. 
Binnen de deelopdrachten van de raamovereenkomst Woerden zijn de volgende activiteiten 
geconstateerd die bijdragen aan de CO2-uitstoot; 

 Het gebruik van shovels voor het verplaatsen van grond/zand en het egaliseren van het 
fietspad; 

 Het gebruik van een vrachtauto voor de aanvoer van zand en stenen en het fungeren als 
kraan; 

 Het gebruik van een kraan(graafmachine) voor het machinaal leggen van de straatstenen; 

 Het gebruik van een trilapparaat voor het egaliseren van het fietspad; 

 Het gebruik van eigen personenauto en bestelauto's voor het vervoer van mensen en 
materieel. 

Het bedrijf heeft een CO2 footprint opgesteld van het project voor de periode 2013 t/m 2017. 

3.2 Actuele emissie inventaris 
Vastgesteld is dat de totale inventaris zoals vastgelegd in de CO2-Footprints van de jaren 2013, 
t/m 2017 alle significante energieverbruiken en energieverbruikers bevatten. Het onderhouden 
van de inventarislijsten (als onderdeel van de CO2-Footprint) is geborgd door de implementatie 
van procedure C-8.1 “Energiestromen: Inventarisatie en analyse” van ons managementsysteem 
voor CO2 bewust handelen. 
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4 Energieverbruik  

4.1 Mobiele werktuigen 
Bevindingen 
Zoals vermeld in paragraaf 3.1 wordt op het project gebruik gemaakt van shovels, 
graafmachines en kleine gemotoriseerde gereedschappen om het werk uit te voeren. Dit zijn 
voornaamste gebruikers van brandstof en daarmee voornaamste bronnen van CO2 op het 
project. 
 
De brandstoffen die verbruikt worden zijn diesel en benzine. Benzine (Aspen) wordt voor de 
kleinere gereedschappen gebruikt. Ook Aspen is nu meegenomen in de footprint. 
Het dieselverbruik van individuele machine is afhankelijk van het type motor, het gedrag van de 
gebruiker en de belasting op het voertuig tijdens het werk, het onderhoud van het voertuig en 
het aantal draaiuren.  
 
Het energie verbruik op het project verschilt hierin niet van het energieverbruik op de andere 
projecten die het bedrijf uitvoert.  
 
De uitstoot veroorzaakt door de kleinere machines zoals motorzagen, trilplaten e.a. zijn ook hier 
klein t.o.v. het verbruik van diesel voor de shovels, en graafmachines. Daarom is het aan te 
raden de aandacht te vestigen op het dieselverbruik van de grotere machines. 
Het aantal gebruikte werktuigen op het project verschilt per deelproject en is sterk afhankelijk 
van de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Significante energiestromen 
Op basis van het overzicht van mobiele werktuigen zijn de werktuigen met significant 
brandstofverbruik: 
- Het verbruik van diesel voor shovels voor grondverplaatsing; 
- Het verbruik van diesel voor kranen (graafmachines) voor graafwerk en machinaal bestraten; 

4.2 Wagenpark 

Bevindingen 
Zoals de emissie inventarisatie van het project laat zien maakt  de uitstoot van het 
wagenpark in totaal bijna de helft van de totale CO2 uitstoot op het project en daarmee 
is het de grootste emissiebron en verbruiker.  
Het aantal gebruikte wagens op het project verschilt per deelproject en is sterk 
afhankelijk van de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. 
 
Diesel is de enige brandstof die verbruikt wordt. Het brandstof verbruik is afhankelijk 
van het type motor, het gedrag van de gebruiker, de belading van het voertuig, het 
onderhoud van het voertuig  en de afstand tot de projectlocatie.  
 
Significante energiestromen 
 
Op basis van de beschikbare informatie zijn de significante energie stromen: 
- Het gebruik van diesel voor  vrachtauto's voor transport van zand , grond en 
materieel; 
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- Het gebruik van diesel voor de personen auto's en bussen voor transport van mensen 
en materieel. 

4.3 Zakenreizen Privé auto 

Uit de financiële administratie blijkt dat er geen zakelijke kilometers worden gereden 
met privé auto’s die worden gedeclareerd.   

4.4 Elektriciteitsgebruik op het project 

Net als bij alle projecten wordt in sommige gevallen ook elektriciteit verbruikt. In deze 
gevallen wordt de stroom opgewekt door aggregaten. Deze aggregaten maken gebruik 
van een verbrandingsmotor en worden behandeld onder de paragraaf mobiele 
werktuigen. 

 
 

5 Betrouwbaarheid / Verbetering kwaliteit data 

5.1 Gebruikte rekenwijze 
Bij het kwantificeren van de CO2-footprint is de methodiek aangehouden zoals is 
voorgeschreven in het door SKAO uitgegeven Handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0 en de 
Duurzame Leverancier. Deze methoden schrijven voor om vliegkilometers (Business Air Travel) 
en gedeclareerde zakelijke kilometers (Personal Cars for Business Travel) tot scope 2 te 
rekenen. De directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies zijn in de footprint 
gekwantificeerd. 
 
De conversiefactoren zijn gebruikt zoals opgenomen in de website van de duurzame 
leveranciers. De GHG emissies van de airconditioning zijn niet meegenomen binnen de CO2-
rapportage. Tot op dit moment heeft er geen opname van CO2 of biomassaverbranding binnen 
de bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden. 
 

5.2 Gebruikte data inclusief onnauwkeurigheden 
Om de uitstoot van het project in kaart te brengen is gebruik gemaakt van de schattingen op 
basis van de project administratie. De CO2 prestatieladder staat het toe om een verdeelsleutel 
te gebruiken om het aandeel van het project t.o.v. de totale uitstoot van het bedrijf te bepalen. 
Dit is gedaan op basis van de omzet van het project t.o.v. de totale omzet van het bedrijf. Dit is 
een zeer grove schatting die nodig was omdat betere gegevens niet beschikbaar zijn. Het 
brandstof gebruik wordt niet geregistreerd per project en omdat alle machines ingezet worden 
op verschillende projecten is het niet te achterhalen hoeveel brandstof specifiek op het project 
is verbruikt.  
 
De prestatieladder verwacht echter wel dat de nauwkeurigheid van de gegevens in de loop der 
tijd verbeterd. Daarom is het nodig dat er geregistreerd gaat worden wat het verbruik is op het 
project met gunningsvoordeel. 
 
De energie verbruikscijfers van de bedrijfsemissie inventarisatie, waar de gegevens van het 
project van afgeleid zijn, zijn afkomstig van ontvangen facturen van de brandstof leveranciers.  
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5.3 Aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van de data 
Om de kwaliteit van de data in de toekomst te verbeteren zijn er de volgende mogelijkheden; 
 
Registreer het brandstof verbruik specifiek voor het project met gunningsvoordeel. Dit kan op 
verschillende manieren bereikt worden; 

 Direct: registratie van het brandstofverbruik op het project door  van de machines en het 
wagenpark (indien mogelijk); 

 Indirect; De  registratie van het aantal draaiuren van machines op het project; 

 Indirect; De registratie van het aantal gereden kilometers van de vrachtauto's en de 
personenauto's (incl. bussen) 

 Indirect; Het opvragen of berekenen van het (gemiddelde) brandstof verbruik per draaiuur 
van de (individuele) machines. Hiermee kan het brandstofverbruik worden berekend.  

 
 

6 Significante veranderingen in energieverbruik 
Er hebben geen significante veranderingen plaatsgevonden in het energieverbruik. Wij hebben 
bezuinigd over het totale verbruik. Zoals vorig jaar verwacht heeft er wel een verschuiving 
plaatsgevonden binnen de emissiestromen. De uitstoot in 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt 
door het materieel. 

6.1 Corrigerende / preventie maatregelen 
Er zijn op dit moment geen corrigerende of preventieve maatregelen nodig. Wel kunnen wij 
meer sturing geven nu de verdeling van de emissiestromen richting het zakelijk verkeer is 
verschoven. Wij kunnen hier mede door de verbeterpunten omschreven in het energie 
management actieplan 2018 te gebruiken veel verschil maken. 

 

7 Reductiemogelijkheden  
Gezien de emissie stromen identiek zijn aan de emissie stromen voor het bedrijf in het 
algemeen ligt het voor de hand dat de reductiemaatregelen voor de projecten in het algemeen 
ook toegepast kunnen worden op het project met gunningsvoordeel.  
 
De mogelijkheid tot besparing zijn uitgewerkt naar concrete acties in het Energie Management 
Actieplan 2018.  
 
Voor het project met gunningsvoordeel spelen echter een aantal factoren die van invloed zijn 
op de mogelijkheden tot reduceren; 
1. De registratie/meting van de energie stromen zijn (nog) onnauwkeurig; 
2. De verdeling van de emissiestromen;  
 
Punt 1; kan het lastig te maken om goed te beoordelen of reductie is bereikt of niet omdat het 
sterk afhankelijk is van de totale CO2 uitstoot. 
Punt 2; De emissiestroom zakelijk verkeer is bijna net zo hoog als de emissiestroom mobiele 
werktuigen. Dit maakt de emissiestroom zakelijk verkeer ook een goede kandidaat om reductie 
op te bewerkstelligen.  
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8 Aanbevelingen 
Ten aanzien van de meest significante energiestromen (de werktuigen en het 
wagenpark). 
 Geef de machinisten en de chauffeurs instructie d.m.v. een cursus “ het nieuwe rijden” of “ 

het nieuwe draaien”.  

 Het zoveel gebruiken van TRAXX 

 Besteed regelmatig aandacht aan het gebruik van de machines en maak mensen bewust 
van het brandstof verbruik. Sommige machine hebben een ‘ECO’ draaistand. Maak hier 
gebruik van. 

 Overweeg het gebruik van brandstof toevoegingen die de motoren schoner en zuiniger 
laten werken. 

 Voor de vrachtauto; Verlaag de rolweerstand van de banden door banden met een lagere 
rolweerstand te gebruiken, de as- en wielposities regelmatig te laten uitlijnen (1x per 2 
jaar), een bandenspanningsmonitoringsysteem te laten installeren. (2-4% reductie) 

 Wees actiever in het bevorderen van individuele bijdragen aan het reductie beleid. De 
medewerkers en wellicht de onderaannemers kunnen goede ideeën hebben. 

 Verbeter de meting van het verbruik zoals in paragraaf 6.3 wordt aangegeven. 

 Neem reductiemogelijkheden voor het zakenverkeer in uw reductie doelstelling op het 
project. Veel daarvan komen overeen met de bovenstaande aanbevelingen. 

 Onderzoek met behulp van sector initiatief, het inzetten van hybride of elektrische auto’s. 


