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De CO2-Prestatieladder is een instrument 

om bedrijven die deelnemen aan aanbeste-

dingen te stimuleren tot CO2-bewust hande-

len in de eigen bedrijfsvoering en bij de 

uitvoering van projecten. Het gaat daarbij 

met name om energiebesparing, het efficiënt 

gebruik maken van materialen en het ge-

bruik van duurzame energie. 

 

In eerste instantie is dit instrument door ProRail 

ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbe-

stedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek 

dat ook andere aanbesteders en andere secto-

ren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van 

de ladder zagen.  

 

1. Inleiding 

Het nemen van verantwoordelijkheid om de negatieve impact 

van onze bedrijfsactiviteiten op milieugebied tot een minimum 

te beperken is voor Fugro GeoServices B.V. van cruciaal 

belang. Hierop een actief beleid voeren en voortdurend 

verbeteren bepaalt niet alleen onze ‘license to operate’ in het 

hier en nu, maar ook onze ‘license to grow’ voor de komende 

decennia. 

 

Het reduceren van CO2-emissies is hiervan een belangrijk 

onderdeel. Wij willen invulling geven aan onze 

verantwoordelijkheid op dit gebied aan de hand van de 

richtlijnen die de CO2-Prestatieladder hiervoor biedt.  

Hierbij is Fugro GeoServices B.V. in 2012 ‘ingestapt’ op 

certificatieniveau 3. In juni 2013 is het certificatieniveau 5 

behaald. 

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied 

Dit Energiemanagement Actieplan heeft tot doel de wijze waarop Fugro GeoServices B.V. voldoet aan de 

voorwaarden voor certificatie voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder aan te tonen en inzichtelijk te maken. 

Dit document is gebaseerd op het handboek ‘CO2-Prestatieladder 2.2, versie 4 april 2014 (hierna: het 

Handboek).  

 

Met het verkrijgen van het CO2-bewust certificaat op niveau 5 toont Fugro GeoServices B.V aan bij de 

uitvoering van projecten te voldoen aan de EMVI-eisen die bij aanbestedingen voor dit niveau worden gesteld. 

 

De beleidsmatige, organisatorische en administratieve maatregelen om aan de CO2-Prestatieladder te 

voldoen worden tevens geborgd door de bij Fugro GeoServices B.V. gecertificeerde managementsystemen: 

 Kwaliteit:  NEN-EN-ISO 9001:2008 

 Veiligheid: VCA 2008/5.1  

 Milieu: ISO14001 en BRL 2100/2101  

 

Als onderdeel van de certificatie voor de CO2-Prestatieladder is binnen Fugro GeoServices B.V. een werkwijze 

voor structurele monitoring en evaluatie van de in deze portfolio opgenomen CO2-inventarisatie en 

reductiemaatregelen ontwikkeld. 

 

Externe belanghebbenden bij certificatie voor de CO2-Prestatieladder zijn, naast het algemeen 

maatschappelijk belang dat CO2-reductie dient, voor Fugro GeoServices B.V. met name haar opdrachtgevers 

die eisen kunnen stellen aan de CO2-prestaties van de organisatie, als zodanig en binnen projecten. 

 

Dit Energiemanagement Actieplan wordt via de website http://www.fugro.nl  actief openbaar gemaakt voor 

geïnteresseerden.  

http://www.fugro.nl/
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1.2 Bedrijfsprofiel 

Fugro GeoServices B.V. is marktleider met diensten op het gebied van Geo-onderzoek, Geo-informatie en 

Geo-advies. Als geospecialist combineren wij technologie en kennis bij vraagstukken op het gebied van Infra, 

Bouw & Industrie, Water & Energie.  

 

Ons dienstenpakket omvat:  

- risicogestuurd grondonderzoek 

- laboratoriumtesten (inclusief kwaliteitsborging) 

- mapping en scannen van ondergrondse en bovengrondse objecten 

- datamanagement en ontwikkelen van toegepaste software  

- advisering over geotechnische en geohydrologische vraagstukken  

- advisering over omgevingseffecten bij geotechnische projecten (inclusief monitoring)  

- advisering over waterveiligheid 

 
Van woongebouw tot stedelijke omgeving, voor bovengronds en ondergronds bouwen, voor bovengrondse en 

ondergrondse infrastructuur, voor waterkeringen, grondwateronttrekking of maatregelen tegen wateroverlast: 

Fugro GeoServices biedt altijd een oplossing op maat.  

 

Onze specialisten met jarenlange ervaring en expertise op geogebied geven projecten in elke fase 

meerwaarde door de juiste Geo-informatie op het juiste moment te leveren, met hoge kwaliteit en efficiency.  

1.3 Beleid  

Naast omzet- en winstgroei zijn voor Fugro GeoServices B.V. evenzeer personeelsbeleid, veiligheid, welzijn 

en milieu van essentieel belang. De verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu 

(HSE) vormen dan ook een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Fugro. 

 

Ons beleid op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu houdt in dat wij streven naar een gezonde en 

veilige werkplek voor iedereen, op elke locatie. Om deze doelstelling te bereiken, identificeren wij HSE-risico’s 

die voortkomen uit onze activiteiten en minimaliseren wij deze voor zover dit redelijkerwijs uitvoerbaar is.  

 

Vanuit onze achtergrond in de olie- en gaswinningsindustrie domineerde het veiligheidsdenken in de 

afgelopen decennia ons HSE-beleid. Aandacht voor de ‘E’ maakt echter steeds meer structureel onderdeel uit 

van ons handelen. Fugro GeoServices B.V. staat in elk geval garant voor beperking van de milieu-impact van 

haar bedrijfsactiviteiten conform de geldende wetgeving, waar ons eigen HSE-beleid op aansluit.  

 

Door naleving van dit beleid en aanmoediging daarvan bij andere partijen, streven wij naar optimale 

bescherming van het milieu en aan het algehele welbevinden van al onze belanghebbenden, in het bijzonder 

onze medewerkers, klanten, toeleveranciers en de maatschappij. Het terugdringen van onze CO2-emissies 

maakt een belangrijk onderdeel uit van onze inspanningen om de negatieve impact van onze 

bedrijfsactiviteiten op het milieu tot een minimum te beperken. 
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1.4 Rechtspersoon en verantwoordelijkheden 

Voor het voldoen aan de het Energiemanagement Actieplan ligt de eindverantwoordelijkheid bij de directie van 

Fugro GeoServices B.V. in de persoon van de heer ing. R. Rozema. 

Hij is hierbij tevens eindverantwoordelijk voor de in- en externe communicatie over de CO2-prestaties van 

Fugro GeoServices B.V. 

 

De verantwoordelijkheden voor het (blijven) voldoen aan het Energiemanagement Actieplan berust bij de heer 

P.H. van Gelder, Manager Proces & Kwaliteit van Fugro GeoServices B.V. en omvat: 

 Het periodiek monitoren van de CO2-cijfers en hiermee voor de bewaking van het behalen van de 

doelstellingen. 

 Het auditen en opstellen van de directiebeoordeling m.b.t. het functioneren van het 

Energiemanagement Actieplan. 

 De afstemming met de directie en verantwoordelijken van Fugro GeoServices B.V. over de uitvoering 

van de voorgenomen reductiemaatregelen.  

 De voorbereiding en documentatie m.b.t. de in- en externe communicatie over de CO2-prestaties. 

 

 

Fugro GeoServices B.V. 

Veurse Achterweg 10 

Postbus 63 

2260 BA  LEIDSCHENDAM 

 

Telefoon : 070 311 1333 

E-mail : info@fugro.nl 

www.fugro.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fugro.nl
http://www.fugro.nl/
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2. Organisatorische grens 

2.1 Bedrijfsgrootte 

De CO2-emissie van kantoren en bedrijfsruimten over de jaren 2010 t/m 2015 bedraagt jaarlijks minder dan 

2500 ton CO2. Op basis daarvan wordt vastgesteld dat FGSBV in de categorie tot maximaal 10.000 ton CO2-

uitstoot per jaar valt en derhalve kan worden geclassificeerd als middelgroot bedrijf overeenkomstig Bijlage A 

van het Handboek. 

2.2 Organisatiegrenzen 

De organisatiegrenzen van Fugro GeoServices B.V. zijn in het kader van CO2-bewustzijn bepaald volgens het 

principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG-protocol wordt dit 

omschreven als ‘organizational boundary’. Fugro GeoServices B.V. maakt als zelfstandige B.V. onderdeel uit 

van Fugro N.V. en valt onder Fugro Nederland B.V. zoals in onderstaande figuur weergegeven. 

 

Figuur 1 Organisatorische positie Fugro GeoServices B.V. 

 

Voor de inventarisatie van de CO2-emissies van Fugro GeoServices B.V. wordt mede gebruik gemaakt van 

gegevens van Fugro Vastgoed B.V. en Fugro ICT B.V. Als faciliterende werkmaatschappijen voor Fugro 

GeoServices B.V. hebben zij CO2-emissies waarvoor Fugro GeoServices B.V. mede verantwoordelijk is. Zij 

vallen hiërarchisch echter niet onder Fugro GeoServices B.V. 

 

Uit de bepaling van de boundary (laterale methode) vloeit voort dat alleen de CO2-prestaties van Fugro 

GeoServices B.V. worden gecertificeerd. Van deze B.V. is 100% van de CO2-emissies binnen scope 1 en 2 

meegenomen in de CO2-Emissie Inventarisatie (zie paragraaf 3.1).  

 

Bij Fugro GeoServices B.V. zijn per 1 januari 2016 in totaal 389 medewerkers (369 FTE) werkzaam (1 januari 

2015 403 medewerkers (381 FTE), 1 januari 2014 398 medewerkers en 376 FTE, 1 januari 2013 406 

medewerkers en 384 FTE) werkzaam, verdeeld over de afdelingen zoals weergegeven in Figuur 2. 
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Figuur 2 Organisatie Fugro GeoServices B.V. 
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3. CO2 Prestatieniveau 

Dit hoofdstuk brengt het CO2-prestatieniveau van Fugro GeoServices B.V. in beeld, behorend bij 

certificatieniveau 5.  

 

In de voorbereiding op de certificatie is tevens een werkwijze ingericht voor de structurele monitoring van de 

voortgang, evaluatie en update van het CO2-reductietraject, onderverdeeld naar de vier invalshoeken die de 

CO2-prestatieladder onderscheidt. Dit houdt, naast de administratief-organisatorische voorzieningen die zijn 

vereist in het kader van ISO14001, in dat een systeem is ingericht voor continue registratie en periodieke 

consolidatie van de CO2-emissies, zodat kan worden gevolgd of de voorgenomen reducties (zie paragraaf 3.2) 

worden behaald. 

3.1 Invalshoek A: Inzicht  

Certificatie voor niveau 5 vergt onder andere inzicht te hebben in de ‘scope 1 en 2 en 3- emissies’, in 

onderstaande tabel weergegeven.  

 

Tabel 3 CO2-emissies onderverdeeld naar categorieën (‘scopes’) 

CO2-emissies scope 1  

 

 

Bron: Handboek, Bijlage A. 

Wagenpark 

Brandstoffen 

Airco en koeling (niet vereist) 

CO2-emissies scope 2 

Elektriciteitsverbruik 

Zakenreizen privé auto  

Zakenreizen vliegtuig 

CO2-emissies scope 3 

Afvalverwerking 

Zakelijk Openbaar Vervoer 

Elektriciteitsverbruik bij klanten 

Woon-werkverkeer 

Papierverbruik 

Overig verbruik 

 
De scope 1 en 2- emissies zijn voor elk jaar afzonderlijk beschreven in Bijlage A : ‘CO2 Emissie 

Inventarisatie’ 

 

3.2 Invalshoek B: Reductie 

De jaarlijkse reductiedoelstellingen zijn beschreven in Bijlage B :  Reductie.  

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat Fugro GeoServices B.V. net als vele andere bedrijven een bedrijf is 

waarbij een toenemend werkaanbod resulteert in uitbreiding in kantoorruimten en omvang en/of inzet van het 

wagenpark.  
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3.3 Invalshoek C: Transparantie 

De interne en externe communicatie met betrekking tot het Energiemanagement Actieplan, de CO2- 

Boekhouding, reductiedoelstellingen en realisatie daarvan, is beschreven in Bijlage C :  Communicatie. 

 

3.4 Invalshoek D: Participatie 

Onderdeel van het QHSE-management van Fugro GeoServices B.V. is dat wij actief op de hoogte willen 

blijven van, en zo mogelijk bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van milieumanagementsystemen en 

verbetering van milieuprestaties. 

De deelname van Fugro GeoServices B.V. aan initiatieven daartoe zijn beschreven in Bijlage D :  

Participatie. 
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4. Termen en definities 

In dit document en daartoe behorende bijlagen worden de volgende termen en definities gehanteerd: 

 

Carbon footprint  CO2-voetafdruk of CO2-emissie-inventarisatie 

 

Directiebeoordeling  Jaarlijks per werkmaatschappij op te stellen rapportage met betrekking tot het 

functioneren van het Managementsysteem, inclusief verbetermogelijkheden 

 

Emissies  Conform methodiek CO2-Prestatieladder: 

- Directe emissies (scope 1): emissies door de eigen organisatie. 

- Indirecte emissies (scope 2): emissies die ontstaan door opwekking van 

elektriciteit die de organisatie gebruikt. Tot deze scope worden eveneens 

gerekend ‘Business Air Travel’ en ‘Personal Cars for business travel’. 

- Overige indirecte emissies (scope 3) zijn een gevolgd van de activiteiten 

van het bedrijf maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het 

bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf. 

 

Zie ook het scopediagram uit de CO2-Prestatieladder in paragraaf 1.1. 

 

Fugro N.V. (FNV)  Holding maatschappij van alle Fugro werkmaatschappijen (wereldwijd) 

 

Fugro Nederland B.V.(FNL) Subholding van alle in Nederland gevestigde Fugro werkmaatschappijen met  

     als doel coördinatie van gemeenschappelijke regelingen voor de in Nederland  

     gevestigde werkmaatschappijen 

 

Fugro GeoServices B.V. Werkmaatschappij van Fugro N.V. voortgekomen uit Fugro Ingenieursbureau 

(FGSBV)                                    B.V., Fugro-Inpark B.V. en Fugro Ecoplan B.V.. 

 

Fugro Vastgoed B.V.(FVG) Werkmaatschappij van Fugro N.V. met de verantwoording over het beheer  

     van gebouwen, energie en faciliteiten van de in Nederland gevestigde  

     werkmaatschappijen 

 

Fugro ICT B.V. (FICT)  Werkmaatschappij van Fugro N.V. voor het verlenen van ICT-diensten 

 

Fugro werkmaatschappijen Een werkmaatschappij behorend tot Fugro N.V. 

 

Handboek   Handboek CO2-Prestatieladder 2.2, versie 4 april 2014 (SKAO) 

 

HSSE    Health, Safety, Security & Environment 
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Global HSE-Team  Team, samengesteld uit HSE-professionals uit verschillende 

werkmaatschappijen, welke de directieraad van Fugro N.V. adviseert over de 

behoefte aan en de ontwikkeling van beleid en ondernemingsnormen op het 

gebied van Health, Safety & Environment 

 

QHSSE-Manager  Functionaris van een werkmaatschappij welke verantwoordelijk is voor het  

     in stand houden en verbeteren van het Managementsysteem van de  

     werkmaatschappij. Bij Fugro GeoServices B.V. zijn daarbij twee deelgebieden  

     te onderscheiden: HSSE en Proces & Kwaliteit. 

 

Managementsysteem  Het geheel van procedures, formulieren en registraties bedoeld om  

     strategische bedrijfsprocessen beheerst te laten verlopen op basis van  

     internationale normen voor Kwaliteitsmanagement (ISO-9001), Veiligheid,  

     Gezondheid & Milieu (verder aangeduid met HSSE) OHSAS 18001 of VCA **  

    2008/05 en Milieu ISO14001, aangevuld met beleid van Fugro N.V. 

 

Milieuteam FNL  Team, welke de directie van Fugro Nederland B.V. adviseert over het 

Milieumanagementsysteem 

 

Personeelshandboek  Document welke alle regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden  

 omvat voor alle medewerkers van de in Nederland gevestigde werkmaat-  

 schappijen van Fugro N.V. 

 

SKAO  Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen, verantwoordelijk 

voor het beheer van de CO2-Prestatieladder 
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1. Inleiding 

Dit document is de rapportage van de CO2-emissies voor 2015 van Fugro GeoServices B.V. (hierna: FGSBV).  

De berekening die aan de cijfers ten grondslag ligt wordt verwerkt in Bijlage A1, bestaande uit a) een beschrij-

ving van de indeling van de berekening, b) de conversiefactoren en c) een Excel bestand met de berekeningen. 

Inhoudelijk is dit document opgesteld conform ISO 14064-1.  

De cijfers die voor 2015 worden getoond in dit document zijn omgezet volgens - de door Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (de organisatie die de CO2-Prestatieladder beheert en verder 

ontwikkelt, hierna: SKAO) - voorgeschreven conversiefactoren. Conform Handboek CO2-Prestatieladder 3.0 

(versie 10 juni 2015, hierna: Handboek) zijn de conversiefactoren van de website co2emissiefactoren.nl gebruikt 

en is voor alle voorgaande jaren de CO2-emissie opnieuw berekend. Meer informatie over methode en een lijst 

met de conversiefactoren is opgenomen in Bijlage A1.  

 

Tabel 1 - CO2-emissies onderverdeeld naar categorieën (‘scopes’) 

CO2-emissies scope 1  

 

 Bron: Handboek, Bijlage A. 

Wagenpark 

Brandstoffen 

Airco en koeling (niet vereist) 

CO2-emissies scope 2 

Elektriciteitsverbruik 

Zakenreizen privé auto  

Zakenreizen vliegtuig 

CO2-emissies scope 3 (niet vereist) 

Afvalverwerking 

Zakelijk Openbaar Vervoer 

Elektriciteitsverbruik bij klanten 

Woon-werkverkeer 

Papierverbruik 

Overig verbruik 

 
 
Over heel 2015 heeft FGSBV 1.941 ton CO2 (2014 1.987 ton) uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan sco-

pe 1 en 2 ten opzichte van 2.628 ton in het basisjaar 2010. De totale CO2 reductie van 2015 is met 2,3% ge-

daald ten opzichte van 2014. Dit is boven de reductiedoelstelling van 2% voor geheel 2015. De introductie van 

het bedrijf poolauto programma ‘Up2Share’ heeft bijgedragen aan de daling van 51 ton CO2 (14%) van de tota-

le CO2-uitstoot van het benzineverbruik. De daling van het brandstofverbruik is daarnaast een combinatie van 

vermindering van het aantal auto's, veilig en milieubewust rijden en vervanging van het wagenpark door ener-

giezuinigere auto's. Daarnaast is sprake van een daling van 59 ton CO2 (40%) met betrekking tot het vliegver-

keer als gevolg van afname van het buitenlandse werk en het centraler of anders organiseren van bijeenkom-

sten (bijvoorbeeld trainingen binnen de regio of vergaderen via “Go2Meetings”). Ten opzichte van 2010 is een 

reductie gerealiseerd van 686 ton CO2 (26,1%). 
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2. Beschrijving van de organisatie 
 

2.1 Inleiding 

Dit document is de rapportage van de CO2-emissies voor 2015 van Fugro GeoServices B.V. (hierna: FGSBV). 

Het totaal aantal medewerkers van FGSBV per 01-01-2016 bedraagt 389 en 369 FTE.
1
 

 
2.2 Bedrijfsprofiel 

FGSBV is marktleider met diensten op het gebied van Geo-onderzoek, Geo-informatie en Geo-advies. Als 

geospecialist combineren wij technologie en kennis bij vraagstukken op het gebied van Infra, Bouw & Industrie, 

Water & Energie. Ons dienstenpakket omvat:  

 risicogestuurd grondonderzoek 

 laboratoriumtesten (inclusief kwaliteitsborging) 

 mapping en scannen van ondergrondse en bovengrondse objecten 

 datamanagement en ontwikkelen van toegepaste software  

 advisering over geotechnische en geohydrologische vraagstukken  

 advisering over omgevingseffecten bij geotechnische projecten (inclusief monitoring)  

 advisering over waterveiligheid 

 advisering over de ontwikkeling van duurzame leefomgeving en -projecten. 

 

Van woongebouw tot stedelijke omgeving, voor bovengronds en ondergronds bouwen, voor bovengrondse en 

ondergrondse infrastructuur, voor waterkeringen, grondwateronttrekking of maatregelen tegen wateroverlast: 

FGSBV biedt altijd een oplossing op maat. Onze specialisten met jarenlange ervaring en expertise op 

geogebied geven projecten in elke fase meerwaarde door de juiste geo-informatie op het juiste moment te 

leveren, met hoge kwaliteit en efficiency.  

 

FGSBV heeft tien kantoorlocaties en twee laboratoria in eigen beheer. Veel van de werkzaamheden van 

FGSBV vinden plaats op de projectlocaties. Tevens beschikt FGSBV over een eigen wagenpark waarvan het 

beheer, onder verantwoording van FGSBV, door een zusterbedrijf (Fugro Vastgoed B.V.). wordt uitgevoerd. 

 

2.3 Organizational Boundary 

2.3.1 Bedrijfsgrootte 

Op basis van de CO2-emissie-inventarisatie voor wat betreft Scope 1 en 2 (Totale CO2-uitstoot van kantoren en 

bedrijfsruimten) over 2010 (2.628 ton), 2011 (2.243 ton), 2012 (2.141 ton),  2013 (2.151), 2014 (1.987) en 2015 

(1.941) kan worden vastgesteld dat FGSBV kan worden geclassificeerd als middelgroot bedrijf (500 < 2.500 ton 

CO2) overeenkomstig Hoofdstuk 4.2 van het Handboek 2.2. 

 

2.3.2 Organisatiegrenzen 

De organisatiegrenzen van Fugro GeoServices B.V. zijn in het kader van CO2-berekening bepaald volgens het 

principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG-protocol wordt dit 

                                                      
1
 Per 01-01-2015 bedraagt het aantal medewerkers 403 en 381 FTE (01-01-2014: 396 medewerkers en 328 FTE). 
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omschreven als ‘organizational boundary’. Fugro GeoServices B.V. maakt als zelfstandige B.V. onderdeel uit 

van Fugro N.V. en valt onder Fugro Nederland B.V. zoals in onderstaande figuur weergegeven. 

 

Figuur 1 - Organisatorische positie Fugro GeoServices B.V. 

 

Voor de inventarisatie van de CO2-emissies van Fugro GeoServices B.V. wordt mede gebruik gemaakt van 

gegevens van Fugro Vastgoed B.V. en Fugro ICT B.V. Als faciliterende werkmaatschappijen voor Fugro 

GeoServices B.V. hebben zij CO2-emissies waarvoor Fugro GeoServices B.V. mede verantwoordelijk is. Zij 

vallen hiërarchisch echter niet onder Fugro GeoServices B.V. 

 

Uit de bepaling van de boundary (laterale methode) vloeit voort dat alleen de CO2-prestaties van Fugro 

GeoServices B.V. worden gecertificeerd. Van deze B.V. is 100% van de CO2-emissies binnen scope 1 en 2 

meegenomen in de CO2-Emissie Inventarisatie (zie paragraaf 3.1).  

Per 1 januari 2013 is Fugro-Ecoplan B.V. (FECO) geïntegreerd met Fugro GeoServices B.V. De gehanteerde 

naam blijft Fugro GeoServices B.V. Door de integratie van FECO met FGSBV treden de dertien werknemers 

van FECO toe tot FGSBV. In 2014 en 2015 hebben geen organisatorische wijzigingen plaatsgevonden met 

invloed op organizational boundary. 

 
2.4 Beleid 

Naast omzet- en winstgroei zijn voor FGSBV evenzeer personeelsbeleid, veiligheid, welzijn en milieu van 

essentieel  belang. De verantwoordelijkheden op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu (HSE) vormen 

dan ook een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Fugro. Ons beleid op het gebied van gezondheid, 

veiligheid en milieu houdt in dat wij streven naar een gezonde en veilige werkplek voor iedereen, op elke 

locatie. Om deze doelstelling te bereiken, identificeren wij HSE-risico’s die voortkomen uit onze activiteiten en 

minimaliseren wij deze voor zover dit redelijkerwijs uitvoerbaar is.  

 

Vanuit onze achtergrond in de olie- en gaswinningsindustrie domineert het veiligheidsdenken in de afgelopen 

decennia ons HSE-beleid. Aandacht voor de ‘E’ maakt echter steeds meer structureel onderdeel uit van ons 

handelen. FGSBV staat in elk geval garant voor beperking van de milieu-impact van haar bedrijfsactiviteiten 

conform de geldende wetgeving, waar ons eigen HSE-beleid op aansluit. Door naleving van dit beleid en 

aanmoediging daarvan bij andere partijen, streven wij naar optimale bescherming van het milieu en aan het 
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algehele welbevinden van al onze belanghebbenden, in het bijzonder onze medewerkers, klanten, 

toeleveranciers en de maatschappij. Het terugdringen van onze CO2-emissies maakt een belangrijk onderdeel 

uit van onze inspanningen om de negatieve impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu tot een minimum 

te beperken. 

 

2.5 Rechtspersoon en verantwoordelijkheden 

Voor de inhoud van de CO2-boekhouding ligt de eindverantwoordelijkheid bij de directie van FGSBV in de 

persoon van de heer ing. R. Rozema.  

 

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de CO2-Boekhouding, het voldoen aan de normering en de 

interne- en externe communicatie berust bij de heer P.H. van Gelder, Manager Proces & Kwaliteit van FGSBV. 

 

Fugro GeoServices B.V. 

Veurse Achterweg 10 

Postbus 63 

2260 BA  LEIDSCHENDAM 

 

 

Telefoon : 070 311 1333 

E-mail : info@fugro.nl 

www.fugro.nl 

 

 

mailto:info@fugro.nl
http://www.fugro.nl/
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3. Basisjaar en rapportage periode 

De inventarisatie van broeikasgasemissies is voor FGSBV voor de eerste maal uitgevoerd in 2010. Er zijn dus 

geen historische gegevens beschikbaar die verder terug in de tijd gaan. Het eerste inventarisatiejaar (2010) is 

daarom tevens het basisjaar.  

 

De rapportageperiode is gelijk aan het fiscale boekjaar. Het boekjaar voor FGSBV loopt van 1 januari tot en met 

31 december. De gerapporteerde periode is van januari tot en met december van 2015. 
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4. Afbakening emissies 

Om de scope af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Green House Gas Protocol 

(GHG-protocol), zoals overgenomen in het Handboek. Conform het GHG-protocol wordt onderscheid gemaakt 

tussen drie bronnen van emissie (scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. 

Scope 1:  de directe emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen aardgasverbruik en 

emissies veroorzaakt door het eigen wagenpark en lease auto’s. 

Scope 2  de indirecte emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit en warmte die de 

organisatie gebruikt. SKAO benadrukt dat ze ‘eigen auto zakelijk’ (personal cars for business 

travel) en zakelijke vliegtuigkilometers (business air travel) tot scope 2 rekent, in tegenstelling tot 

het GHG-protocol, die deze onderdelen aan scope 3 toeschrijft. 

Scope 3:  overige indirecte emissies, een gevolg van de activiteiten van het bedrijf die voortkomen uit 

bronnen (in de ‘productieketen’) die geen eigendom zijn van het bedrijf, en ook niet beheerd 

worden door het bedrijf, zoals woon/werk verkeer en productie van aangekochte materialen.  

 

Voor FGSBV zijn deze als volgt van toepassing: 

Scope 1 (conform het GHG-protocol) 

 Business car travel: toe te wijzen aan brandstofgebruik eigen wagenpark en lease auto’s (diesel, benzine en 

LPG).  

 Fuel used: toe te wijzen aan brandstofgebruik voor verwarming kantoor (aardgas). 

 De registratie van koudemiddelen is niet vereist (zie pag. 31 Handboek); deze is dan ook niet meegenomen. 

 

Scope 2 (conform het GHG-protocol) 

 Electricity purchased: toe te wijzen aan indirecte emissies van ingekochte elektriciteit. 

 Heat: toe te wijzen aan emissies van stadsverwarming. 

 Personal cars for business travel: toe te wijzen aan emissies van zakelijke kilometers afgelegd met 

privéauto. 

 Air travel: toe te wijzen aan emissies van zakelijke kilometers afgelegd met het vliegtuig. 
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5. Conversiefactoren 

Met het verschijnen van Handboek 3.0 zijn er wijzigingen in de CO2-emissiefactoren opgetreden. Bij het 

berekenen van de CO2-emissie vanaf 2015 zijn de aangepaste emissiefactoren gebruikt. Voor een aantal 

factoren zijn ook de voorgaande jaren herberekend. Alle gebruikte conversiefactoren zijn te vinden in Bijlage 

A1, waar ook te vinden is of de emissiefactoren zijn aangepast en/of herberekend. De bron voor de gebruikte 

emissiefactoren is http://co2emissiefactoren.nl/. De voorwaarden voor herberekening staan in Bijlage A van de 

wijzigingenlijst van het Handboek 3.0 (10 juni 2015). Meer over de herberekening en de methode is te vinden in 

Bijlage A1. 

 

Alle geïdentificeerde GHG-bronnen van CO2 zijn verantwoord in de rapportage. Verbranding van biomassa en 

binding van CO2 (broeikasgas verwijdering) vindt binnen FGSBV niet plaats. 

 

http://co2emissiefactoren.nl/
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6. Resultaten 2015 

 

6.1 Berekende GHG emissies 2015 

Uit de inventarisatie over 2015 zijn de volgende cijfers naar voren gekomen: 

 

Tabel 2 - CO2-emissie 2014 en 2015 (Scope 1 en 2) 

Scope 2014 

Ton CO2 

2014 

Percentage 

2015 

Ton CO2 

2015 

Percentage 

Wijziging 

Ton CO2 

Wijziging 

Percentage 

Scope 1 (directe emissies) 1.765 89% 1.770 91% 5 +0,3% 

Scope 2 (indirecte emissies)           222  11% 171  9% -51 -22,8% 

Totaal 1.987  1.941   -46 -2,3% 

 

Over heel 2015 heeft FGSBV 1.941 ton CO2 (2014 1.987 ton) uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan sco-

pe 1 en 2 ten opzichte van 2.628 ton in 2010. De totale CO2 reductie van 2015 is met 2,3% gedaald ten opzich-

te van 2014. Dit is boven de reductiedoelstelling van 2% voor geheel 2015. De introductie van het bedrijf pool-

auto programma ‘Up2Share’ heeft bijgedragen aan de daling van 51 ton CO2 (14%) van de totale CO2-uitstoot 

van het benzineverbruik. De daling van het brandstofverbruik is daarnaast een combinatie van vermindering van 

het aantal auto's, veilig en milieubewust rijden en vervanging van het wagenpark door energiezuinigere auto's. 

Daarnaast is sprake van een daling van 59 ton CO2 (40%) met betrekking tot het vliegverkeer als gevolg van 

afname van het buitenlandse werk en het centraler of anders organiseren van bijeenkomsten (bijvoorbeeld trai-

ningen binnen de regio of vergaderen via “Go2Meetings”). Ten opzichte van 2010 is een reductie gerealiseerd 

van 686 ton CO2 (26,1%). 

 

Figuur 2 - CO2-emissie 2010 tot en met 2015 
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Figuur 3  - CO2-emissie naar scope 

 

 
Nader onderverdeeld zijn deze cijfers als volgt opgebouwd: 
 

Tabel 3 - CO2-emissie 2014 en 2015 

Scope Categorie 2014 

Ton CO2 

2014 

Perc. 

2015 

Ton CO2 

2015 

Perc. 

Verschil 

Ton CO2 

Verschil 

Perc. 

Scope 1 Brandstofverbruik – benzine 373  19%            322  17% -51 -14% 

Scope 1 Brandstofverbruik – diesel 1.192 60% 1.219 63% 27 2% 

Scope 1 Brandstofverbruik – LPG -    0%                 0  0% 0   

Scope 1 Aardgas  200  10%            228  12% 28 14% 

Scope 1 Subtotaal 1.765 89% 1.770 91% 5 0% 

Scope 2 Elektriciteitsverbruik -    0%                -    0% 0   

Scope 2 Warmte 3  0%                 1  0% -1 -42% 

Scope 2 Zakelijk verkeer - privé auto 71  4%               81  4% 10 14% 

Scope 2 Personenvervoer vliegtuig 148  7%               89  5% -59 -40% 

Scope 2 Subtotaal 222  11%            171  9% -51 -23% 

Totaal  1.987   1.941   -46 -2% 

 

Figuur 4 - CO2-emissie 2015 
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In hoofdstuk 8 wordt per bovenstaande categorie een toelichting gegeven op de totstandkoming van deze 

cijfers. Hieronder worden de twee belangrijkste dalers in 2015 benzineverbruik en vliegverkeer nader toegelicht. 

 

6.1.1 Wagenpark – benzine 

Het benzineverbruik is in 2015 met 14% gedaald. Dit is te verklaren door de inzet van de poolauto’s Up2Share 

en de aan het einde van het jaar ingezette vervanging van de oude personenauto’s in eigen beheer door ener-

giezuinigere auto’s van de leasemaatschappij Alphabet. De daling van het brandstofverbruik is daarnaast een 

combinatie van vermindering van het aantal auto’s en veilig en milieubewust rijden. 

 
6.1.2 Personenvervoer - vliegtuig 

In 2015 is de emissie als gevolg van vliegverkeer met 40% gedaald. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door 

de daling in langeafstandsvluchten en is te verklaren door een herverdeling van de regio’s, waardoor Afrika niet 

meer in de Regio EUCA (voorheen FACE). In voorgaande jaren waren er veel vluchten en werkzaamheden met 

betrekking tot het nieuwe laboratorium in Angola en projecten waar een aantal van onze buitendienstmedewer-

kers werkzaam waren. Daarnaast is bij elke vlucht heel scherp gekeken of deze wel noodzakelijk is en of het 

niet op een andere manier kan worden opgelost, zoals centraler organiseren (bijvoorbeeld trainingen binnen de 

regio) of vergaderen via “Go2Meetings”. In 2014 was het totaal aantal gevlogen kilometers 853.360 kilometer. In 

2015 is er 468.083 kilometer gevolgen, hetgeen een afname is van 385.277 (45%) kilometer ten opzichte van 

2014. De bijbehorende CO2-emissie voor 2015 is 89 ton CO2 hetgeen een daling is stijging is van 59 ton CO2 

(40%) ten opzichte van 2014.  

 

6.1.3 Verbranding van biomassa  

Verbranding van biomassa (als onderdeel van scope 1 en 2) vond in 2015 (en ook in voorgaande jaren) niet 

plaats bij FGSBV. 

 

6.1.4 GHG verwijderingen 

In paragraaf 7 uit de NEN-ISO 14049-1 wordt gesproken over CO2-Emissies uit het verbranden van biomassa 

en broeikasverwijdering (binding van CO2). In 2015 (en ook voorgaande jaren) heeft geen biomassa (GFT, 

rioolslib) verbranding bij FGSBV plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ook geen broeikasgassen verwijderd. 

 

6.1.5 Uitzonderingen  

Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO2 zijn verantwoord in de rapportage; er zijn geen uitzonderingen. 

Wel kan nog het volgende worden opgemerkt: 

 Gebruik van airco refrigerants (koude middelen) behoort tot de directe GHG-emissies, maar zoals eerder 

vermeld is het in het kader van de CO2-Prestatieladder (nog) niet vereist om koudemiddelen te registreren.  

 Emissies uit papierverbruik en woon-werkverkeer vallen onder scope 3 en zijn in 2013 indicatief 

vastgesteld. Dit wordt niet jaarlijks geregistreerd en is voor 2015 dan ook niet bijgehouden. 
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7. Trends 2010 tot en met 2015 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de trends in de CO2-emissie van 2010 tot en met 2015.  

De CO2-emissie van FGSBV is in 2015 ten opzichte van 2014 met 2,3% gedaald van 1.987 ton CO2 naar 1.941 

ton CO2. De totale reductie in 2015 ten opzichte van het referentiejaar 2010 bedraagt 26,1%.  

 
 
7.1 Overzicht CO2-emissie 2010 tot en met 2015 

Voor de belangrijkste emissies wordt in de onderstaande tabel een overzicht gegeven. 
 
Tabel 4 - Vergelijking CO2-emissie 2010 tot en met 2015 

Categorie 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ton 
CO2 

% Ton 
CO2 

% Ton 
CO2 

% Ton 
CO2 

% Ton 
CO2 

% Ton 
CO2 

% 

Scope 1             

Brandstofverbruik – benzine 343 13% 347 15% 401 19% 366 17% 345 17% 272 14% 

Brandstofverbruik – benzine – 
hybride auto’s 

          17 1% 

Brandstofverbruik – benzine 
poolauto’s ‘Up2Share’ 

        28 1% 33 2% 

Brandstofverbruik – diesel 1.393 53% 1.487 66% 1.357 63% 1.319 61% 1.192 60% 1.219 63% 

Brandstofverbruik – LPG 9 0% 3 0% 1 0% 0 0% - 0% 0 0% 

Brandstofverbruik – hybride auto 5 0% 6 0%         

Aardgas  261 10% 232 10% 219 10% 242 11% 200 10% 228 12% 

Scope 1 Subtotaal 2.010 77% 2.074 92% 1.978 92% 1.927 90% 1.765 89% 1.770 91% 

Scope 2             

Elektriciteitsverbruik 485 18% 11 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 

Warmte 2 0% 2 0% 1 0% 4 0% 3 0% 1 0% 

Zakelijk verkeer - privé auto 90 3% 112 5% 106 5% 79 4% 71 4% 81 4% 

Personenvervoer vliegtuig 40 2% 45 2% 55 3% 141 7% 148 7% 89 5% 

Scope 2 Subtotaal 617 23% 169 8% 162 8% 224 10% 222 11% 171 9% 

Totaal 2.628  2.243  2.141  2.151  1.987  1.941  

Reductie t.o.v. voorgaand jaar  14,6%   4,6%   -0,5%   7,6%   2,3% 

Reductie t.o.v. basisjaar  14,6%   18,5%   18,2%   24,4%   26,1% 

 
Dezelfde gegevens zijn verwerkt in onderstaande grafiek. 
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Figuur 5 - Vergelijking CO2-emissie 2010 tot en met 2015 

   
 
 
7.2 Belangrijkste trends 

Bovenstaande tabel en grafiek tonen aan dat de meeste emissies vergelijkbaar zijn. Belangrijke wijzigingen zijn 

merkbaar bij de onderdelen elektriciteitsverbruik, brandstofverbruik wagenpark, zakelijk verkeer – privé 

auto’s en vliegverkeer. 

 

7.2.1 Elektriciteitsverbruik  

In 2015 is de conversiefactor voor de CO2-emissie van elektriciteit opgewekt met windkracht en waterkracht 

aangepast en gedaald van 15 naar 0. De CO2-emissie van FHSBV is herberekend voor alle rapportagejaren.  

In het basisjaar 2010 gebruikte FGSBV grijze stroom. Vanaf 2011 is de grijze stroom verduurzaamd door de 

aankoop van Garanties van Oorsprong. In 2011 is 98% van de grijze stroom met behulp van GvO’s Noorse 

Waterkracht verduurzaamd. Vanaf 2012 is 100% van het stroomverbruik verduurzaamd met GvO’s 

Nederlandse Wind. Hierdoor is sinds 2012 van de totale CO2-uitstoot van FGSBV toe te schrijven aan ‘scope 2 

– elektriciteit’ gedaald naar 0. Ook in 2016 is het elektriciteitsverbruik van 2015 met terugwerkende kracht 

verduurzaamd. Er is voor 888.000 kWh aan GvO NL Windkracht gekocht. In totaal is het gehele 

elektriciteitsverbruik van FGSBV daarmee duurzaam met conversiefactor 0. 

Het aandeel van het elektriciteitsverbruik in de totale CO2-emissie van FGSBV bedraagt in 2010 18%. Door 

bovenstaande ontwikkelingen is dit aandeel in alle jaren sinds 2011 0%. 

 

7.2.2 Brandstofverbruik wagenpark 

Analyse van de totale CO2-emissie toont aan dat de CO2-emissie van het wagenpark in de afgelopen jaren het 

grootste aandeel vormen van de totale CO2-emissie van FGSBV en schommelt rond de 80% sinds 2011. De 

verwachting is dat dit structureel zo is. 

In 2015 is ca. 19.000 liter minder brandstof verbruikt hetgeen een reductie is van 4% ten opzichte van 2014. De 

hoeveelheid benzine is met 10% gedaald. De hoeveelheid gebruikte diesel is nagenoeg gelijk gebleven. In 2014 
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zijn elf Volkswagen type Up beschikbaar gesteld door FGS verdeeld over de verschillende kantoren in het land, 

in het kader van het Up2Share poolauto programma. De hoeveelheid benzine van het wagenpark exclusief de 

Up2Share poolauto’s is in 2015 ten opzichte va 2014 met 15% verminderd. De daling van het brandstofverbruik 

is daarnaast een combinatie van vermindering van het aantal auto's, veilig en milieubewust rijden en vervanging 

van het wagenpark door energiezuinigere auto's.  

Eind 2015 is een groot deel van de personenauto’s van het Fugro wagenpark verkocht en zijn nieuwe auto’s via 

leasemaatschappij Alphabet ingezet. In totaal rijden er nu vier hybride auto’s. De CO2 reductie van het brand-

stofverbruik bedraagt in 2015 23 Ton CO2 en is een daling van 1% ten opzichte van 2014. De besparing in de 

kosten voor brandstof bedragen ca. 26.000 euro. 

 

7.2.3 Zakelijk verkeer - privé auto 

Het aantal zakelijke kilometers met gebruikmaking van privé auto is in 2015 gestegen ten opzicht van 2014. Het 

aantal kilometers is gestegen van 323.435 kilometer naar 367.889 kilometer. Hierdoor is de CO2-emissie geste-

gen met bijna 10 ton, behorende bij ca. 44.454 kilometer en ca. 3.116 ltr. brandstof. De kostenstijging bedraagt 

ca. 4.445 euro. 

 

7.2.4 Personenvervoer - vliegtuig 

In de onderstaande tabel zijn een tweetal trends zichtbaar: 

 Langeafstandsvluchten zijn in 2013 en 2014 veel hoger dan in de andere jaren 

 Korte en middellange vluchten zijn vanaf respectievelijk 2012 en 2013 duidelijk toegenomen. 

De daling in 2015 voor wat betreft de langeafstandsvluchten is te verklaren door een herverdeling van de re-

gio’s, waardoor Afrika niet meer in de Regio EUCA (vroeger FACE). In de jaren 2013 en 2014 zat Afrika nog wel 

in de regio en waren er veel vluchten en werkzaamheden met betrekking tot het nieuwe laboratorium in Angola 

en projecten waar een aantal van onze buitendienstmedewerkers werkzaam waren. Daarnaast is bij elke vlucht 

heel scherp gekeken of deze wel noodzakelijk is en of het niet op een andere manier kan worden opgelost, 

zoals het centraler of anders organiseren van bijeenkomsten (bijvoorbeeld trainingen binnen de regio of verga-

deren via “Go2Meetings”). 

De in 2013 ingezette stijging van korte en middellange vluchten is te verklaren door de toename in de werk-

zaamheden binnen de regio Europe & Caspian in het kader van de omschakeling naar een nieuwe organisatie-

structuur en marktbenadering. 

 

Tabel 5 – CO2-emissie Vliegverkeer 

Categorie kort 

<700km 

middel 

700-2.500km 

lang 

>2.500km 

Totaal Aandeel in totale 
CO2-emissie 

Totale 
emissie 

2010 3 6 32 41 1,6% 2.628  

2011 7 3 35 45 2,0% 2.243  

2012 21 4 30 55 2,6% 2.141  

2013 26 13 102 141 6,6% 2.151  

2014 33 24 92 149 7,5% 1.987  

2015 29 21 39 89 4,6% 1.941  
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8. Berekeningsmethoden 
 

8.1 Inleiding 

De berekeningsmethode voor de CO2-emissie Inventarisatie 2015 is vrijwel gelijk aan de berekeningsmethode 

van de voorgaande emissieverklaringen. Voor de berekening van de CO2-emissie van 2015 zijn er nieuwe 

emissiefactoren gebruikt, waardoor alle voorgaande jaren opnieuw moesten worden berekend. Deze herbere-

kening omvat enkel de emissiefactoren en niet de onderliggende basisdata. Voor de verdere emissieberekening 

is de methodiek identiek aan voorgaande jaren. Zie verder hoofdstuk 5 en Bijlage A1. 

In 2013 is een verificatie van de CO2-emissie-inventarisatie in het kader van de certificatie voor de CO2-

Prestatieladder uitgevoerd door Energie Consult Holland B.V.  

De gegevens vallen naar bron uiteen in vier categorieën: 

Tabel 6 - CO2-emissie naar bron 

Gegevens Bron 

Brandstofverbruik wagenpark 
(inclusief hybride auto’s) 

Wagenparkbeheer (Shell database en Total 
database), en gegevens aangeleverd door 
leasemaatschappij Alphabet 

Elektriciteit, gas en warmte - ver-
bruik door de kantoren en het 
laboratorium 

Meterstanden en jaarafrekeningen kantoren en 
laboratoria 

Zakelijk verkeer - privé auto Financiële administratie 

Zakelijk verkeer - vliegtuig Registratie vliegreizen 

 
 
8.2 Brandstofverbruik 

De basis voor de cijfers vormt de Shell database, waarin alle transacties centraal worden bijgehouden door 

wagenparkbeheer en kunnen worden opgevraagd per periode (kwartaal) en type brandstof (diesel, benzine en 

LPG). Daarnaast worden er voor een beperkt aantal auto’s gegevens betrokken uit een vergelijkbare Total 

database.  

 

Het aantal hybride auto’s is gelijk gebleven. In 2014 waren dit er vijf. In 2013 waren dit er vier, in 2012 twee, en 

in 2010 en 2011 slechts één auto. In 2010 en 2011 is voor deze hybride auto het brandstofverbruik afgetrokken 

van het algehele brandstofverbruik en is gekeken naar de kilometerstanden om te komen tot een CO2-uitstoot.  

 

Vanaf 2012 is er gekozen voor een alternatieve berekeningsmethode. De gebruikte liters brandstof van de 

hybride auto's zijn niet afgetrokken van het totaal brandstofverbruik, maar meegenomen. Het feit dat hybride 

auto's minder brandstof gebruiken, levert automatische een lagere CO2-uitstoot op. Vanaf 2015 is het 

brandstofverbruik van de hybride auto’s wel apart opgenomen en inzichtelijk gemaakt ten opzichte van het 

totaal benzineverbruik en het benzineverbruik van de Up2Share poolauto’s. 

 

8.3 Vestigingen 

FGSBV beschikt op 31 december 2015 over twaalf vestigingen, te weten in Amsterdam (1 kantoor), Arnhem (1 

kantoor, 2 laboratoria), Breda, Groningen, Hardinxveld, Leidschendam (hoofdkantoor, 2 gebouwen), 
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Nieuwegein, Nootdorp en Weert. In 2015 is geen kantoor gesloten of geopend. Het totaal aantal vestigingen dat 

voor het hele jaar of een gedeelte daarvan is meegenomen bedraagt hiermee twaalf. 

 

Tabel 7 – Vestigingen Fugro GeoServices B.V. 

Vestiging Straat Specificatie 
eigendom of 
huur Geopend of gesloten 

Amsterdam Zekeringstraat 41a Kantoor huur  

Arnhem Ringoven 37 Kantoor huur  

Arnhem Vlamoven 41 Laboratorium eigendom   

Arnhem Ringoven 32 Laboratorium huur  

Breda Voorerf 31 Kantoor huur   

Groningen Dijkemaweg 72a Kantoor eigendom   

Hardinxveld Nijverheidsstraat 11 Kantoor huur   

Leidschendam Dillenburgsingel 69 Hoofdkantoor eigendom   

Leidschendam Veurse Achterweg 10 Hoofdkantoor eigendom   

Nieuwegein Archimedesbaan 13 Kantoor huur   

Nootdorp Prismastraat 2 Kantoor eigendom Meegenomen vanaf 1 okt 2014 

Weert Edisonstraat 31b Kantoor huur Meegenomen vanaf 1 dec 2013 

 

 De CO2-emissieberekening voor alle vestigingen wordt primair bepaald op basis van (jaar)afrekeningen. 

Daarnaast is vanaf 2011 begonnen met het bijhouden van meterstanden. Voor elk van de kantoren is 

bekeken of er (jaar)afrekeningen beschikbaar zijn. Voor zover er geen (jaar)afrekeningen beschikbaar zijn is 

gebruik gemaakt van meterstanden. In 2014 is dit voor drie vestigingen het geval: Amsterdam en Weert. 

 Voor zes kantoren is een verdeelsleutel gebruikt aangezien FGSBV niet het enige bedrijf is dat gebruik 

maakt van het gebouw. De registratie van het vloeroppervlak is de verantwoordelijkheid van Fugro 

Vastgoed B.V. (Leidschendam (2x) en Nootdorp) of die van de verhuurder (Arnhem Ringoven 37, 

Nieuwegein, Weert). Deze registratie is tevens de basis voor de financiële toerekening van 

huisvestingskosten naar de diverse werkmaatschappijen van Fugro N.V. 

 Het energieverbruik van de kantoren wordt onderverdeeld in elektriciteit (kWh) en gasverbruik (Nm
3
). 

Daarnaast is er één kantoor (Breda) aangesloten op stadswarmte. 

 Op de voornoemde kantoorlocaties zijn geen factoren cq bijzondere installaties aanwezig die de berekening 

van het energieverbruik op basis van het vloeroppervlak significant beïnvloeden.  

 

8.3.1 Aardgasverbruik 

Het aardgasverbruik van FGSBV is gekoppeld aan de vestigingen. Elf van de dertien vestigingen gebruiken 

gas. De aardgasverbruik gegevens van FGSBV zijn voor vier vestigingen gebaseerd op jaarafrekeningen. De 

gegevens van de andere zeven vestigingen zijn gebaseerd op meterstanden. 

 

8.3.2 Elektriciteitsverbruik 

Het elektriciteitsverbruik van FGSBV is gekoppeld aan de vestigingen. Alle vestigingen gebruiken elektriciteit. 

De gegevens van het elektriciteitsverbruik zijn gebaseerd op jaarafrekeningen of maandnota’s (tien vestigingen) 

en meterstanden (twee vestigingen).  

Het elektriciteitsverbruik wordt sinds 2011 verduurzaamd met behulp van Garanties van Oorsprong NL Wind.  
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8.3.3 Warmte 

Één kantoor (Breda) van FGSBV maakt gebruik van stadsverwarming. De gegevens van Breda zijn gebaseerd 

op jaarnota’s.  

 

8.4 Zakelijk verkeer – privé auto 

Deze gegevens zijn beschikbaar gesteld door de financiële administratie.  

Een nadere toelichting is op verzoek aan te leveren.  

 

8.5 Zakelijk verkeer - vliegreizen 

Deze gegevens worden centraal bijgehouden op het directiesecretariaat van FGSBV. In bijlage A1 zijn zij 

gekoppeld aan afstanden om aan de hand van de in het Handboek aangereikte conversiefactoren de CO2-

emissie te bepalen. 
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9. Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. 

Daarnaast moesten als gevolg van enkele praktische beperkingen bepaalde aannames worden gemaakt. Het is 

de verwachting dat deze nauwelijks invloed hebben op de daadwerkelijke CO2-emissiecijfers. 

1. Voor zes kantoren is er een verdeelsleutel gehanteerd om het energieverbruik van FGSBV te kunnen bere-

kenen waar FGSBV de panden niet alleen in gebruik heeft.  

2. Privé kilometers met auto’s van de zaak zijn meegenomen in de totale CO2-uitstoot van FGSBV. 

3. 2% van de totale CO2 uitstoot van 2015 is opgeschaald (gekopieerd van 2014).  

 

 

Ad 1. FGSBV heeft twaalf elektriciteitsmeters, elf gasmeters en één warmtemeter, waarop alle kantoren zijn 

aangesloten. Voor al deze kantoren is gekeken naar een verdeelsleutel voor het aandeel in het elektrici-

teitsverbruik, dan wel aardgasverbruik, dan wel warmtegebruik.  

 

Ad 2. Binnen de administratie van FGSBV wordt niet apart bijgehouden wat de privé kilometers van auto’s van  

          de zaak zijn. Deze afgelegde kilometers voor privé doeleinden zijn meegenomen in het totaal van het  

          brandstofverbruik, dat hierdoor hoger uitkomt. 

 

Ad 3.  Voor het deelkantoor in Nieuwegein is voor de berekening van de cijfers voor het gasverbruik van 2015 

een kopie genomen van 2014. In totaal vertegenwoordigt deze kopie 2% van de totale CO2-emissie van 

FGSBV in 2015. Meer informatie zie Bijlage A1. 
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10.  Rapportage volgens ISO 14064 Deel 7 

Dit document is opgesteld overeenkomstig de eisen uit ISO 14064-1;2006, paragraaf 7.  

 
Onderstaande cross reference beschrijft de relatie tussen de tussen een eis van de voornoemde norm en het 

hoofdstuk van dit rapport waarin wordt beschreven op welke wijze aan de betreffende eis wordt voldaan. 

 

Tabel 8 - Cross reference ISO 14064-1 

ISO 14064-1 
§ 7.3 GHG 

report 
content 

Beschrijving 
 

Hoofdstuk 
onderhavig 

rapport 

 A Reporting organization 2 

 B Person responsible 2.5 

 C Reporting period 3 

4.1 D Organizational boundaries 2.3 

4.2.2 E Direct GHG emissions 6.1 

4.2.2 F Combustion of biomass 6.1.3 

4.2.2 G GHG removals 6.1.4 

4.3.1 H Exclusion of sources or sinks 6.1.5 

4.2.3 I Indirect GHG emissions 6.1 

5.3.1 J Base year 3 

5.3.2 K Changes or recalculations 5 en 8.1 

4.3.3 L Methodologies 8 

4.3.3 M Changes to methodologies 5 en 8.1 

4.3.5 N Emission or removal factors used 5 en Bijlage A1 

5.4 O Uncertainties 9 

 P Statement in accordance with ISO 14064 10 

 
 
 
 
 
 
 



Fugro GeoServices B.V. 

CO2 Emissie Berekening 2015 (Bijlage A1) 

 
       Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 7 
       Bijlage_A1_CO2_Emissie_berekening_2015_v1.0_20160324.doc Versie 24-03-2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BIJLAGE A1  
 

CO2 EMISSIE-BEREKENING 
 

2015  
 

Versie 24 maart 2016 (v1.0) 



Fugro GeoServices B.V. 

CO2 Emissie Berekening 2015 (Bijlage A1) 

 
       Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 2 van 7 
       Bijlage_A1_CO2_Emissie_berekening_2015_v1.0_20160324.doc Versie 24-03-2016 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding 3 

2. Emissie berekening 3 

3. Toelichting per werkblad 3 

4. Conversiefactoren 6 

 
 
 



Fugro GeoServices B.V. 

CO2 Emissie Berekening 2015 (Bijlage A1) 

 
       Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 3 van 7 
       Bijlage_A1_CO2_Emissie_berekening_2015_v1.0_20160324.doc Versie 24-03-2016 

1. Inleiding 

Dit document is de onderbouwing van de CO2 Emissie Inventarisatie 2015. 

 

 

2. Emissie berekening 

De Emissie berekeningen zijn vastgelegd in het Excel bestand 160307 CO2 Emissieberekening FGS 2015.xlsx. 

Dit Excel bestand omvat de volgende werkbladen: 

 

1. CO2 Footprint 2015 FGS  

2. Brandstofverbruik  

3. Kantoren 

4. Nota’s 

5. Meterstanden 

6. Electra-Gas-Warmte 

7. Zakelijk verkeer privé auto 

8. Vliegreizen  

9. Vliegreizen totalen 

 

Al deze werkbladen zijn op A4 formaat printbaar en bij voorkeur in kleur. De leesbaarheid wordt verbeterd indien 

deze geprint worden op A3 formaat in kleur. 

 
 
 

3. Toelichting per werkblad 

Hieronder volgt per werkblad een korte toelichting. 

1. CO2 Footprint 2015 FGS  

 In dit totaaloverzicht worden de conversiefactoren toegepast om de CO2 uitstoot te berekenen. De 

waarden voor de afzonderlijke categorieën zijn gekopieerd uit de andere werkbladen.  

2. Brandstofverbruik  

 De basis voor de cijfers vormt de Shell database, waarin alle transacties centraal worden bijge-

houden door wagenparkbeheer en kunnen worden opgevraagd per periode (kwartaal) en type 

brandstof (diesel, benzine en LPG). Daarnaast worden er voor een beperkt aantal auto’s gege-

vens betrokken uit een vergelijkbare Total database. De gegevens voor de Up2Share poolauto’s 

en hybride auto’s zijn apart weergegeven.  

 Het aantal hybride auto’s is gelijk gebleven. In 2014 waren dit er vijf. In 2013 waren dit er vier, in 

2012 twee, en in 2010 en 2011 slechts één auto. In 2010 en 2011 is voor deze hybride auto het 

brandstofverbruik afgetrokken van het algehele brandstofverbruik en is gekeken naar de kilome-

terstanden om te komen tot een CO2-emissie. Vanaf 2012 is er gekozen voor een alternatieve be-

rekeningsmethode. De gebruikte liters brandstof van de hybride auto's zijn niet afgetrokken van 

het totaal brandstofverbruik, maar meegenomen. Het feit dat hybride auto's minder brandstof ge-

bruiken, levert automatische een lagere CO2-uitstoot op. Vanaf 2015 is het brandstofverbruik van 
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de hybride auto’s wel apart opgenomen en inzichtelijk gemaakt ten opzichte van het totaal benzi-

neverbruik en het benzineverbruik van de Up2Share poolauto’s. 

3. Kantoren 

 Hierin wordt basis informatie over de kantoren weergegeven. Zijn de panden gehuurd of in eigen-

dom, hoeveel procent van de meterstanden en/of nota’s geven het gebruik van FGS weer, en 

waar is dat percentage op gebaseerd. 

4. Nota’s 

 Hier staan de jaarafrekeningen en maandafrekeningen voor het electra-, gas- en warmtegebruik 

door de kantoren. De maandafrekeningen zijn op te vragen door het benoemen van een specifie-

ke maand. De jaarafrekeningen zijn op te vragen door kantoor en datum van de afrekening te be-

noemen. 

 Gegevens van nota’s van voorgaande jaren worden niet verwijderd. 

5. Meterstanden 

 Hier staan de meterstanden zoals doorgegeven door de deelkantoren. Voor die maanden waar-

van er geen gegevens bekend zijn, zijn de cellen met een grijze achtergrond gemarkeerd. 

6. Electra-Gas-Warmte 

 Hierin wordt het verbruik van alle kantoren voor electra, gas en warmte weergegeven. Voor zover 

mogelijk wordt gekeken naar jaarafrekeningen of maandafrekeningen. Bij gebrek aan afrekenin-

gen wordt gekeken naar gegevens uit het werkblad Meterstanden. Bij gebrek aan meterstanden 

wordt gekeken naar het cijfer van het voorgaande jaar. 

 Het betreft een overzichtswerkblad waarin wordt weergegeven wat de waarde van de meeste re-

cente nota is (kolommen D en E – omgerekend naar jaarverbruik), wat de waarde is op basis van 

de doorgegeven meterstanden (kolommen F, G, H, I, J) en wat de waarde in het voorgaande jaar 

was (Kopie 2013 – kolom K). 

 In kolom L is ruimte voor opmerkingen. 

 In kolom N wordt de keuze voor nota, meterstand, of kopie 2014 weergegeven. In kolom M wordt 

dezelfde keuze maar dan van de CO2 emissie inventarisatie voor 2014 weergegeven ter vergelij-

king. 

 In kolom O wordt het totale verbruik op basis van de gemaakte keuze in kolom N weergegeven. 

 In kolom P wordt het aandeel van FGS weergegeven. 

 In kolom Q wordt het omgerekende jaarverbruik voor FGSBV weergegeven, zoals meegenomen 

is voor de berekening van het totaalverbruik op werkblad 1. CO2 Footprint 2015 FGS. 

 Deze waarde wordt vervolgens ten behoeve van de kwartaalrapportages weer opgebroken in 

kwartaalcijfers in de kolommen R t/m U. 

7. Zakelijk verkeer – privé auto  

 Hier worden de gegevens weergegeven die betrekking hebben op zakelijk verkeer – privé auto. 

 Voor 2015 wordt in regel 59 t/m 78 een specificatie per maand gemaakt. 

 De onderliggende data is te krijgen bij de financiële administratie.  

8. Vliegreizen  

 Hier worden de gegevens met betrekking tot de vliegreizen weergegeven. 
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 In de kolommen A tot en met D wordt vertrekpunt, IATA, bestemming en IATA weergegeven.  

 Op basis van de IATA wordt de afstand berekend met behulp van 

http://www.dices.net/airports/distances.html 

 Ten behoeve van de kwartaalrapportages wordt in kolom F het kwartaal weergegeven. 

 In kolom G wordt aangegeven of het een enkele reis is of een retour. 

 In kolom H wordt de totale afstand per persoon weergegeven. 

 In kolom I wordt aangegeven hoeveel personen de reis hebben gemaakt. 

 In kolom J wordt de totale afstand weergegeven (kolom H maal kolom I) 

 In kolommen K, L en M wordt deze afstand in CO2 categorieën verdeeld met behulp van formules. 

Deze waarden worden in werkblad 9 gebruikt om de totale afgelegde afstand per kwartaal te be-

rekenen. 

 Kolom N is een controle totaal. 

 Voor een steekproef kan uit deze lijst een keuze worden gemaakt. 

9. Vliegreizen totalen 

 Dit is een draaitabel op basis van werkblad 8 vliegreizen. De gegevens op werkblad 1 worden ge-

kopieerd vanuit dit werkblad. 

http://www.dices.net/airports/distances.html
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4. Conversiefactoren 

 
Op 10 juni 2015 is het nieuwe CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 verschenen. In het Handboek 3.0 wordt gebruik 

gemaakt van nieuwe emissiefactoren. De nieuwe emissiefactoren zijn het gevolg van een discussie tussen 

diverse partijen over het gebrek aan uniformiteit tussen diverse lijsten van emissiefactoren. Begin 2015 is er door 

SKAO, Stimular, Connekt, Milieu Centraal en de Rijksoverheid samen met diverse experts een uniforme lijst van 

CO2-emissiefactoren opgesteld. Door deze lijst te gebruiken, wordt vergelijken makkelijker en wordt de focus 

teruggebracht naar het primaire doel: het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. 

 

Bij het berekenen van de CO2-emissie van FGSBV vanaf 2015 zijn de aangepaste emissiefactoren gebruikt. Voor 

een aantal factoren zijn ook de voorgaande jaren opnieuw berekend. Alle gebruikte conversiefactoren worden 

weergegeven in de onderstaande tabel, waar ook te vinden is of de emissiefactoren zijn aangepast en/of opnieuw 

berekend. De bron voor de gebruikte emissiefactoren is http://co2emissiefactoren.nl/. De gebruikte versie staat 

vermeld in de tabel. Voor wat betreft warmte was op moment van berekening nog geen nieuwe emissiefactor 

bekend, hiervoor is nog de emissiefactor uit Handboek 2.2 gebruikt (18.500). Zoals te zien in de tabel zijn alle 

andere conversiefactoren gewijzigd.  

Voor de berekening van 2015 zijn de nieuwe emissiefactoren gebruikt. De voorwaarden voor herberekening staan 

in Bijlage A van de wijzigingenlijst van het Handboek 3.0 (10 juni 2015). Voor alle voorgaande jaren (2010 tot en 

met 2014) is de CO2-emissie opnieuw berekend voor de volgende categorieën: Elektriciteitsverbruik (Groene 

stroom – Windkracht en Grijze stroom - 2010 en later), Zakelijk verkeer - privé auto (Brandstoftype niet bekend) 

en Personenvervoer vliegtuig (< 700km; 700km - 2500km; en > 2500km). De herberekende totale CO2-emissie 

voor de jaren 2010 tot en met 2014 is verwerkt in de rapportage Bijlage A.  

 

Tabel Conversiefactoren 

Categorie Specificatie Eenheid 
 HB2.2 
[g CO2] 

 Opnieuw 
berekenend  

 www 
[g CO2]  Versie 

Personenvervoer 
conventionele personenauto 

Benzine E95 
(NL) ltr brandstof 

                
2.780  nee 

                 
2.740  Juni 2015 

Personenvervoer 
conventionele personenauto Diesel (NL) ltr brandstof 

                
3.135  nee 

                 
3.230  Juni 2015 

Personenvervoer 
conventionele personenauto LPG (NL) ltr brandstof 

                
1.860  nee 

                 
1.806  Juni 2015 

Overige energiedragers voor 
andere doeleinden dan 
vervoer Aardgas 

Nm
3
 

brandstof 
                

1.825  nee 
                 

1.884  Maart 2015 

Elektriciteitsverbruik 
Groene stroom - 
Windkracht kWh 

                    
15  ja 

                      
-    Jan. 2015 

Elektriciteitsverbruik 
Grijze stroom - 
2010 en later kWh 

                   
455  ja 

                    
526  Jan. 2015 

Warmte 
Warmtelevering 
– kolencentrale GJ 

              
18.500  nee 

nader te 
bepalen  

nader te 
bepalen 

Zakelijk verkeer - privé auto 
Brandstoftype 
niet bekend voertuig km 

                   
210  ja 

                    
220  Juni 2015 

Personenvervoer vliegtuig < 700km reizigerskm 
                   

270  ja 
                    

297  Juni 2015 

Personenvervoer vliegtuig 700km - 2500km reizigerskm 
                   

200  ja 
                    

200  Juni 2015 

Personenvervoer vliegtuig > 2500km reizigerskm 
                   

135  ja 
                    

147  Juni 2015 
De bron voor de weergegeven conversiefactoren is respectievelijk Handboek 2.2 [HB2.2] en http://co2emissiefactoren.nl [www]. 

http://co2emissiefactoren.nl/
http://co2emissiefactoren.nl/
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Voor het brandstofverbruik geldt dezelfde conversiefactor voor personenvervoer als voor goederenvervoer. 

Vandaar dat in de methodiek geen onderscheid is gemaakt tussen goederenvervoer en personenvervoer. 
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1. Inleiding 

Dit document heeft betrekking op invalshoek B (Reductie) zoals beschreven in het Handboek  

CO2-Prestatieladder 2.2 (versie 4 april 2014, hierna: Handboek). 

Fugro GeoServices B.V. (hierna: FGSBV) heeft haar ambities op het gebied van Milieuzorg structureel 

vastgelegd door middel van certificering voor het ISO14001 Milieumanagementsysteem en de CO2-

Prestatieladder. Voor de CO2-Prestatieladder wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot Prestatieniveau 5.  

Beide systemen borgen een gestructureerde aanpak van verbeteringen in de bedrijfsmilieuzorg en reductie van 

CO2-emissies in het bijzonder. 

 

2. Reductiedoelstellingen 2016 

Op basis van de in hoofdstuk 4 vastgestelde reductiemaatregelen is de doelstelling voor de CO2 reductie voor 

2016 vastgesteld op 2,0%.  

 

 

Daarbij wordt uitgegaan van een gelijkblijvend niveau met betrekking tot energie huisvesting, een gelijkblijvende 

CO2 Emissie m.b.t. vliegreizen, een geringe daling van het zakelijk verkeer prive auto. 

 

Met betrekking tot het brandstofverbruik zal het aantal bedrijfswagens niet significant afnemen en de effecten op 

de CO2 reductie voor het vernieuwde wagenpark zijn op dit moment nog niet betrouwbaar vast te stellen. 

Vooralsnog is aangehouden dat de CO2 Reductie m.b.t. het brandstofverbruik 3% bedraagt. 
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3. Vaststelling van de reductiedoelstellingen 

3.1 Vaststelling prioriteiten 

De reductiedoelstellingen van FGSBV hebben uitsluitend betrekking op de scopes 1, 2 en 3 van de CO2-

Prestatieladder. De doelstellingen voor de scopes 1 en 2 zijn nauwgezet te kwantificeren. De 

reductiedoelstellingen voor scope 3 emissies zijn dat in mindere mate. Daarbij dient opgemerkt te worden dat 

door verhuizing van een gedeelte van het bedrijf naar een nieuwe en duurzame huisvesting in Nootdorp, daar 

sprake is van een structurele en duurzame reductie. 

 

Dit resulteert in het aanbrengen van emissie reducties in 2016 voor de volgende scopeonderdelen: 

 Reductiedoelstelling Scope1 : Brandstofverbruik wagenpark 

 Reductiedoelstelling Scope 2 : Elektriciteitsverbruik gebouwen 

 

De CO2-emissies op deze onderdelen zijn voor de jaren 2010 t/m 2015 beschreven in de documenten Bijlage 

A, CO2-emissie-Inventarisatie inclusief daaraan ten grondslag liggende berekeningen in Bijlage A1. In 

respectievelijk hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van het voorliggende document worden de hierbij behorende 

reductiedoelstellingen cq. -maatregelen beschreven. Het jaar 2010 geldt als referentiejaar (het eerste jaar 

waarin de CO2-emissies van FGSBV in kaart zijn gebracht).  

3.2 Referentie Brandstofverbruik wagenpark 

De CO2-emissies ten gevolge van het brandstofverbruik van 2010 t/m 2015 is in onderstaande grafiek 

weergegeven:  

Reductie op het brandstofverbruik is een meerjarige doelstelling en vereist een meerjarige aanpak. Voor het 

vaststellen van de doelstelling is het van belang te onderkennen dat FGSBV een bedrijf is waarbij een 

toenemend werkaanbod resulteert in uitbreiding van kantoorruimten en/of inzet van het wagenpark met 

bijbehorend brandstofverbruik.  

Voor het aansturen op resultaten is het dus noodzakelijk om zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de individuele 

emissies van onze medewerkers en de doelstelling hierop af te stemmen. 
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4. Reductiemaatregelen  

Dit hoofdstuk beschrijft de maatregelen die in 2016 dienen te worden genomen om de in hoofdstuk 2 

gepresenteerde reductiedoelstellingen te behalen, met daarbij de beoogde CO2-reductie. Bij het monitoren van 

het brandstofverbruik wagenpark moet de in paragraaf 3.2 gemaakte opmerking in acht genomen worden. 

4.1 Scope 1: Reductiemaatregelen Brandstofverbruik wagenpark 

De maatregelen voor de reductie van het brandstofverbruik van het wagenpark vallen grofweg uiteen in 

organisatorische en administratieve maatregelen en anderzijds maatregelen ter reductie van het 

brandstofverbruik van de individuele medewerker. 

4.1.1 Organisatorische maatregelen 

 Voortzetting van de coördinatie van administratieve taken met betrekking tot het beheer van het wagenpark 

door de Wagenparkbeheerder. 

- Verantwoordelijke : Directie FGSBV 

- Betrokkenen : QHSE-Management, Wagenparkbeheerder 

- Planning realisatie : n.v.t. 

4.1.2 Communicatie 

 De communicatie naar de berijder van bedrijfswagens vindt maandelijks plaats door middel van het 

beschikbaar stellen van een overzicht van het gerealiseerde brandstofverbruik in relatie met het brandstof 

normverbruik per bedrijfswagen en de CO2 emissies. 

- Verantwoordelijke : Wagenparkbeheerder cq. lease maatschappij 

- Betrokkenen : Directie, Financiële administratie, QHSE-management 

- Planning realisatie : maandelijks 

- Reductie CO2-emissie : 0 

 

 De rapportage naar de directie van Fugro GeoServices B.V. met betrekking tot a) onderhoud, b) vervanging 

autobanden, c) schades en d) boetes wordt regulier uitgevoerd. 

- Verantwoordelijke : Wagenparkbeheerder 

- Betrokkenen : Directie, Financiële administratie, QHSSE-management 

- Planning realisatie : elk kwartaaleinde. 

- Reductie CO2-emissie : 0 

4.1.3 Brandstof Reductie Challenge 

 De in 2012 door FGSBV georganiseerde Fugro Fuel Challenge wordt in 2015 gecontinueerd. 

Deze Challenge omvat meerdere, met elkaar verband houdende, doelstellingen: 

1. Reductie brandstofverbruik. 

2. Bewuster gebruik van bedrijfswagens. 

3. Verbetering van het veilig rijden. 

4. Reductie van het aantal schadegevallen en de kosten. 

5. Reductie van het motorisch onderhoud. 

6. Reductie van het banden onderhoud. 
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- Verantwoordelijke : Wagenparkbeheerder cq lease maatschappij 

- Betrokkenen : Directie, QHSE-management,  

- Reductie CO2-emissie Bedrijfswagens: 3,0% 

4.1.4 Onderzoek elektrisch rijden zakelijk verkeer Leidschendam/Nootdorp 

 Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het elektrisch rijden in te gaan zetten. Daarbij 

wordt in eerste instantie gedacht aan mogelijkheden bij korte reisafstanden (bijvoorbeeld met inzet van een 

elektrische poolauto, elektrische fiets/scooter ten behoeve van het zakelijke tussen de vestigingen 

Leidschendam en Nootdorp) en de praktische omstandigheden zoals oplaadmogelijkheden. De insteek is 

om dit initiatief in samenwerking met leveranciers van dergelijke auto’s op een gestructureerde manier aan 

te pakken. Onderkend wordt dat een mogelijke terughoudendheid overwonnen dient te worden. 

- Verantwoordelijke: Wagenparkbeheerder 

- Betrokkenen: Wagenparkbeheerder, Directie en QHSE-management van Fugro GeoServices B.V. en 

Fugro Engineers B.V. 

- Planning start onderzoek: geen (langere termijn doelstelling) 

- Rapportage van de voortgang: elk kwartaaleinde aan betrokkenen. 

- Reductie CO2-emissie: afhankelijk van het onderzoek 

4.1.5 Promotie bedrijfsregelingen m.b.t. mobiliteit 

 FGSBV kent voor de medewerkers diverse overige faciliteiten welke een relatie hebben met mobiliteit. Dit 

zijn onderstaande regelingen: 

o Video conferencing 

o Vergaderlocatie centraal in Nederland (Nieuwegein) 

o Gebruik Skype 

o Milieukaartje met aspecten van zuinig rijden 

 Deze bedrijfsregelingen zullen, naast de in paragraaf 4.1.5 beschreven regelingen, actief binnen de 

organisatie worden gepromoot, met als doel de mobiliteit (verder) te beperken. 

- Initiatiefnemer : QHSSE Management 

- Betrokkenen : Fugro ICT BV, Wagenparkbeheerder, HRM  

- Planning start promotie : continue  

- Planning einde promotie : continue 

- Rapportage van de voortgang : elk kwartaaleinde aan het FNL Milieuteam 

- Reductie CO2-emissie : > 0 maar (nog) niet meetbaar 
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4.2 Scope 2: Reductiemaatregelen Elektriciteitsverbruik 

Fugro GeoServices B.V. kent een vrij stabiel elektriciteitsverbruik waarvan de CO2 Emissie wordt verlaagd door 

gebruikmaking van een Garantie van Oorsprong. 

4.2.1 Organisatorische en administratieve maatregelen 

 Voortzetting van de reguliere CO2-emissie-inventarisatie per kwartaal op basis van eindafrekeningen en 

meterstanden behorende bij de CO2-Prestatieladder. 

- Verantwoordelijke : Manager Proces & Kwaliteit 

- Betrokkenen : Manager Proces & Kwaliteit, Financiële administratie, Afdelingshoofden 

- Planning : geheel 2016 

- Reductie CO2-emissie : 0 

 

4.2.2 Aanschaf Garanties van Oorsprong 

 De omvang van het elektriciteitsverbruik zal in 2016 niet significant afwijken ten opzichte van 2015. 

 Het elektriciteitsverbruik van de kantoren kan in 2016 slechts minimaal worden gereduceerd waarbij, 

behalve het blijven vergroten van de bewustwording van de medewerkers om het elektriciteitsverbruik te 

beperken, geen specifieke acties worden gepland vanwege het geringe effect op zowel het 

elektriciteitsverbruik als wel de CO2 Emissie. De reducties ten gevolge van het bewuster omgaan met 

energie volgens de aanwijzingen op het Milieukaartje zijn niet meetbaar en te kwantificeren. 

 

4.3 Scope 3: Reductiemaatregelen Overige emissies 

Bij de activiteiten van de Fugro GeoServices B.V. zijn de volgende Scope 3 emissies betrokken: 

1. Zakelijk verkeer met gebruikmaking van openbaar vervoer 

2. Woon-werkverkeer 

3. Afvalverwerking 

4. Papierverbruik 

5. Elektriciteitsverbruik op locaties van klanten en/of thuiswerk 

6. Energieverbruik van toeleveranciers m.b.t. het primaire proces 

 

Op basis van de uitgevoerde analyse van de betreffende CO2 Emissies is alleen de CO2-Emissie van het 

woonwerkverkeer als relevant te beschouwen. 

 

De CO2-Emissies als gevolg van de overige activiteiten zijn niet relevant of zelfs als nihil te beschouwen 

waarvoor geen meetbare doelstellingen kunnen worden vastgesteld behoudens het blijven promoten van de 

items die vermeld zijn op het Milieukaartje. 
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5. Verantwoording van de reductiedoelstellingen 

Voor elke in hoofdstuk 4 genoemde reductiemaatregel is de verantwoordelijke vastgesteld en is aangegeven 

met welke frequentie de rapportage van de voortgang dient plaats te vinden. 

Aan elk kwartaal einde van een rapportage opgesteld van de CO2 Emissie. Op deze manier wordt geborgd dat 

de voortgang op hoofdlijnen met het betrokken management en medewerkers plaatsvindt. 
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1. Inleiding 

Dit document heeft betrekking op invalshoek C (Communicatie) en vormt het Communicatieplan zoals dit 

wordt gevraagd in het Handboek CO2-Prestatieladder 2.2 (versie 4 april 2014, hierna: Handboek). 

 

Het document beschrijft de wijze waarop het beleid, doelstellingen en gerealiseerde verbeteringen ten aanzien 

van de CO2-prestaties van Fugro GeoServices B.V. (hierna: FGSBV) worden gecommuniceerd, zowel intern 

(binnen de eigen organisatie) als extern. 

 

2. Belanghebbenden 

Dit hoofdstuk brengt de belanghebbenden ten behoeve van de interne en externe communicatie op het gebied 

van de CO2-prestatie in beeld. Per belanghebbende wordt de betrokkenheid bij de CO2-prestatie van FGSBV 

vanuit communicatieoogpunt benoemd. De boodschap per doelgroep komt in hoofdstuk 3 aan bod. 

2.1 Interne doelgroepen 

Tabel 1: Interne doelgroepen communicatie CO2-prestatie FGSBV 

Interne doelgroep Betrokkenheid 

Alle medewerkers van FGSBV 
Alle medewerkers van FGSBV hebben een individuele verantwoordelijkheid en 
bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen op het gebied van CO2-
reductie.  

Directie FGSBV 
De directie van FGSBV is verantwoordelijk voor het beleid, besluitvorming en 
managementbeoordelingen ten aanzien van de CO2-prestatie van FGSBV. 

Lijnmanagement 
Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor het uitdragen van de boodschap 
op het gebied van de CO2-prestaties van FGSBV. 

Lijn- en projectmanagement 
Het lijn- en projectmanagement zijn gezamenlijk de bewakers en aanjagers 
voor het verbeteren van de CO2-prestatie binnen de algemene bedrijfsvoering 
en de projecten van FGSBV. 

2.2 Externe doelgroepen 

Tabel 2: Externe doelgroepen communicatie CO2-prestatie FGSBV 
Externe doelgroep Betrokkenheid 

Aandeelhouder Fugro N.V. 

FGSBV is onderdeel van Fugro N.V. De holding is aandeelhouder van FGSBV, 
maar maakt zelf geen onderdeel uit van de organisatorische afbakening van 
FGSBV. Vanwege het grote belang van Fugro N.V. in de bedrijfsvoering van 
FGSBV wordt deze als aparte externe doelgroep aangeduid. 

Opdrachtgevers 
Opdrachtgevers verlangen van FGSBV dat deze zich actief inzet op het gebied 
van CO2-reductie en hierover helder communiceert.  

Bevoegde instanties 
Bevoegde instanties zullen met name op het vlak van toezicht en handhaving 
baat hebben bij inzicht in de bedrijfsvoering, al dan niet met betrekking tot CO2-
cijfers.  

Brancheverenigingen 
FGSBV is vertegenwoordigd in diverse brancheverenigingen en daardoor (al 
dan niet als initiator) betrokken bij initiatieven op het gebied van CO2-reductie. 

Ketenpartners 

FGSBV heeft het beleid projecten volledig in eigen beheer uit te voeren en de 
inzet van onderaannemers zoveel mogelijk te beperken. Bij inschakeling van 
onderaannemers worden overeenkomsten gesloten waarbij,  afhankelijk van de 
aard van de werkzaamheden, een CO2-emissie-inventarisatie opgevraagd 
wordt. 

Overige belanghebbenden 
Overige belanghebbenden, zoals toekomstige partners, belangenverenigingen 
en media en pers, zijn vanuit verschillende invalshoeken betrokken bij het 
onderwerp. 
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3. Communicatiedoelstellingen per doelgroep 

3.1 Communicatiedoelstellingen interne doelgroepen 

 Alle medewerkers (incl. lijn- en projectmanagement) 

Ongeacht hun functie en niveau binnen de organisatie, moeten de medewerkers van FGSBV zich 

bewust zijn van het beleid en doelstellingen op het gebied van CO2-reductie.  

 
Ieders individuele verantwoordelijkheid en bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen staan 

centraal.  

Medewerkers zullen worden aangesproken op hun individuele mogelijkheden om bij te dragen aan 

een verbetering van de CO2-prestatie, die wordt bepaald door de aard van hun werkzaamheden: 

- Voor kantoorpersoneel heeft deze betrekking op bewust omgaan met elektriciteits- en 

papierverbruik; 

- Voor autobezitters cq. –gebruikers (zakelijk gebruik) heeft deze betrekking op zuiniger en 

minder rijden;  

- Voor veldwerkpersoneel heeft deze betrekking op zuiniger omgaan met brandstoffen en 

optimaal inplannen van projecten, wat gevolgen heeft voor het gebruik van meetdienstauto’s, 

sondeerwagens, rupsen en ander materieel. 

 

Algemene communicatiedoelstellingen voor deze doelgroepen zijn: 

- Bekendheid met het beleid en doelstellingen, met name op het gebied van CO2-reductie 

(kennis); 

- Bewustzijn dat het eigen handelen van invloed is op het bereiken van de doelstellingen 

(houding); 

- Betrokkenheid door actief deel te nemen aan het identificeren van mogelijke verbeteringen en 

aanbrengen van verdere reductie van de CO2-emissies van FGSBV (gedrag). 

 

 Directie 

De communicatiedoelstellingen voor deze doelgroep zijn: 

- Over voldoende interne informatie beschikken om besluiten over verbetering van de CO2-

prestatie op een verantwoorde wijze te kunnen nemen en bekendheid met ontwikkelingen 

buiten het eigen bedrijf op het gebied van CO2-reductie (kennis); 

- Bewustzijn dat CO2-prestatie voortdurend aandacht verdient en dit met enige regelmaat 

opnemen op de agenda voor directievergaderingen (houding);  

- Tonen van betrokkenheid door het uitdragen van het belang van verbetering van onze CO2-

prestatie voor onze concurrentiepositie (gedrag). 
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3.2 Communicatiedoelstellingen externe doelgroepen 

 Aandeelhouder Fugro N.V. 

FGSBV draagt naar de aandeelhouder Fugro N.V. in brede zin uit dat zij actief uitvoering geeft aan 

het door Fugro N.V. geformuleerde beleid ten aanzien van Health, Safety & Environment (HSE) en 

wijze waarop omgegaan wordt met zakenpartners van de organisatie door middel van het hanteren 

van de Fugro Business Partner Code. FGSBV voldoet hiermee aan de voornoemde interne 

regelgeving van Fugro N.V. en de doelstellingen van een werkmaatschappij om te streven naar 

verbetering in de aansluiting op de markt, de verbetering van klantwaardering en imagoverbetering. 

Dit leidt tevens tot het blijven voldoen aan aangescherpt aanbestedingsbeleid en regelgeving vanuit 

de landelijke en regionale overheden met betrekking Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

waarvan het milieuaspect in het algemeen en CO2-reductie in het bijzonder een onderdeel is. 

 

Een bijkomend voordeel is dat de inspanningen van FGSBV op dit gebied een uitstraling hebben en 

krijgen naar andere (Nederlandse) werkmaatschappijen van Fugro. De communicatie daarover 

wordt door ons gezien als een belangrijk initiatief buiten de eigen organisatie om de zorg voor het 

milieu te verbeteren. 

 

 Opdrachtgevers 

FGSBV wil aan opdrachtgevers duidelijk maken dat zij haar verantwoordelijkheid neemt met 

betrekking tot de gevolgen van haar bedrijfsactiviteiten voor het milieu door: 

- structurele verankering van de inspanningen voor het milieu in de bedrijfsprocessen aan de 

hand van het ISO14001 Managementsysteem;  

- in de bedrijfsvoering efficiënt om te gaan met grondstoffen, brandstoffen en elektriciteit;  

- als concrete uitwerking van de inzet voor het milieu het certificaat voor het hoogste niveau van 

de CO2-Prestatieladder te behalen.  

 

Algemene communicatiedoelstellingen voor deze doelgroep zijn: 

- Bekendheid geven aan onze structurele aanpak van de milieuzorg bij Fugro GeoServices B.V. 

en dit onder de aandacht te brengen bij het uitbrengen van aanbiedingen. 

- Inzicht geven in doelstellingen en de voortgang. 

 

 Bevoegde instanties 

Aan bevoegde instanties zoals gemeenten, Milieudiensten, waterschappen etc. wil FGSBV in eerste 

instantie uitdragen dat het voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van het milieu, wat wordt 

geborgd door middel van het ISO14001 Milieumanagementsysteem, waar CO2-reductie een 

uitvloeisel van is.  

 

Algemene communicatiedoelstellingen voor deze doelgroep zijn: 

- Bekendheid geven aan de structurele aanpak van de milieuzorg binnen FGSBV; 

- Vergemakkelijken van het geven van inzicht bij de uitvoering van toezichts- en 

handhavingstaken. 
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 Brancheverenigingen 

Als toonaangevende partij binnen de ingenieurswereld wil FGSBV de structurele aanpak van 

milieuzorg binnen het bedrijf, o.a. resulterend in certificering voor de CO2-Prestatieladder, delen met 

‘vakbroeders’. FGSBV wil hiermee uitdragen dat zij niet alleen de verantwoordelijkheid wil nemen 

voor haar eigen bedrijfsvoering, maar ook verbetering van CO2-prestaties binnen de branche wil 

stimuleren. 

 

 Ketenpartners 

Voor zover FGSBV te maken heeft met ketenpartners, zijn de algemene 

communicatiedoelstellingen: 

- Bekendheid geven aan de structurele aanpak van milieuzorg binnen het bedrijf, o.a. resulterend 

in certificering voor de CO2-Prestatieladder; 

- Overleg over dan wel voorwaarden stellen aan de wijze waarop verbetering in de CO2-prestatie 

binnen de keten bereikt kan worden (bij levering van producten en diensten aan FGSBV). 

 

 Overige belanghebbenden 

Communicatie met de overige belanghebbenden, zoals toekomstige kennispartners, 

belangenverenigingen en media en pers, kan verschillende doelen dienen. 

 

Algemene communicatiedoelstellingen voor deze gemengde doelgroep kunnen zijn: 

- Gunstige profilering op basis van de structurele aanpak van milieuzorg binnen het bedrijf, o.a. 

resulterend in certificering voor de CO2-Prestatieladder; 

- Scheppen van mogelijkheden voor overleg over verbetering van de CO2-prestatie in de 

toekomst. 
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4. Communicatiemiddelen  

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke communicatiemiddelen beschikbaar zijn voor de interne en externe 

communicatie, zowel ten aanzien van de eigen bedrijfsvoering als voor de projecten waarop CO2-gerelateerd 

gunningvoordeel is verkregen.  

 

Daaraan voorafgaand wordt beschreven op welke wijze de in- en externe communicatie over milieuprestaties 

van FGSBV op dit moment al zijn vormgegeven, waarbij wordt aangegeven in hoeverre hiervan gebruik 

gemaakt kan worden voor specifieke communicatie op het gebied van CO2-reductie.  

4.1 Huidige inzet van communicatiemiddelen 

4.1.1 Interne communicatie 

Een goede interne communicatie maakt het voor medewerkers mogelijk, ideeën voor verbetering aan te leve-

ren. Het in 2010 gestarte implementatietraject voor de ISO14001 en de recente certificatie vormt de basis voor 

het transparant maken van het milieubeleid van de organisatie in het algemeen en reductie van CO2-emissies in 

het bijzonder. Dit wordt op dit moment als volgt in de praktijk gebracht: 

 Introductie van het Milieumanagementsysteem ISO14001 

Uitleg via mailberichten aan alle medewerkers van FGSBV en de intranetsite over het hoe en waarom van 

een Milieumanagementsysteem en de taken en verantwoordelijkheden per functie.  

 Introductie van een Non Conformity Register (NCR)  

Dit specifiek voor het Milieumanagementsysteem ingestelde register is voor alle medewerkers via de 

Intranetsite FNL QHSE te raadplegen en geeft inzicht in de geconstateerde afwijkingen en milieu incidenten 

en de signalering van mogelijke verbeteringen en de opvolging daarvan. Dit is echter niet specifiek ingericht 

voor het onderwerp CO2. 

 Introductie van een Intranetsite http://FNL-QHSE   

Deze bevat alle relevante informatie over het Milieumanagementsysteem. Deze Intranetsite is speciaal 

ontwikkeld om de in Nederland werkzame medewerkers van Fugro, waaronder die van FGSBV, op een 

structurele en inzichtelijke manier te voorzien van actuele ontwikkelingen op het gebied van het 

milieumanagementsysteem, behaalde milieuprestaties en geplande verbeteringen. Ook de interne 

communicatie over de CO2-prestatieladder verloopt op hoofdlijnen via deze intranetsite. 

 
Afbeelding 1: Screenshot intranetsite 
 

 
 

 

http://fnl-qhse.intranet.fugro.com/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
http://fnl-qhse.intranet.fugro.com/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
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 Het ‘Milieukaartje’ 

Het Milieukaartje bevat tips voor energiebesparende maatregelen bij de dagelijkse werkzaamheden. Alle 

werknemers van FGSBV zijn in het bezit van dit kaartje. De inhoud van het Milieukaartje maakt het voor 

iedereen, zowel medewerkers als externe belanghebbenden, duidelijk wat het milieubeleid is en op welke 

wijze medewerkers zelf een positieve bijdrage aan verbeteringen in het milieu bij hun dagelijkse 

werkzaamheden kunnen leveren. Omdat het mobiliteitsaspect het grootste deel van onze CO2-emissie 

vormt, maakt energieverbruik en mobiliteit nadrukkelijk onderdeel uit van het Milieukaartje. 

 
Afbeelding 2: Het Milieukaartje 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Reguliere communicatie binnen FGSBV 

Deze vindt plaats door middel van: 

- Nieuwsbrieven; 

- Personeelsbijeenkomsten; 

- Interne en externe overlegvormen waarin HSSE (en Kwaliteit) vaste onderdelen zijn; 

- Functioneringsgesprekken.  

 

 Introductie voor nieuwe medewerkers  

Deze vindt plaats door middel van: 

- Introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers; 

- Introductie van het QHSSE-management systeem voor nieuwe medewerkers. 
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 Initiatieven op het gebied van CO2 prestaties 

Deze worden gecommuniceerd via de volgende kanalen: 

- De QHSSE Intranetsite van Fugro Nederland; 

- De QHSSE Intranetsite van FGSBV (FGSBV Intranet) 

- Toolboxmeetings als onderdeel van VCA** Veiligheidsmanagementsysteem; 

- Kick-off meetings van projecten. 

4.1.2 Externe communicatie 

Als beursgenoteerde onderneming kent Fugro N.V. een terughoudendheid in het publiceren van informatie 

anders dan via het jaarverslag en de website www.fugro.com. Het Fugro-beleid op het gebied van Health, 

Safety & Environment (en dus ook de CO2-prestaties) is voor alle belanghebbenden te raadplegen via deze 

website. Tevens is hier de Fugro Business Partner Code te vinden die beschrijft welke normen en waarden het 

bedrijf wereldwijd hanteert. In het kader van projectverwerving wordt het de werkmaatschappijen overigens wel 

toegestaan informatie over milieuprestaties aan (potentiële) opdrachtgevers te verstrekken. 

 
Afbeelding 3: Screenshot Fugro corporate website 

 

 
 
Externe communicatie over het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarvan Health, Safety 

& Environment (en dus ook de CO2-prestaties) een belangrijk onderdeel vormen, vormt een jaarlijks steeds 

groter wordend aandeel in het jaarverslag van Fugro N.V..  

 

De externe communicatie over de CO2-Prestatieladder verloopt via de website www.fugro.nl. Hierop zijn onder 

andere de CO2-boekhouding en ons Energiemanagement Actieplan met de CO2-reductiedoelstellingen en de 

behaalde resultaten te vinden. 

http://www.fugro.com/
http://www.fugro.nl/
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4.2 Inzet van (aanvullende) communicatiemiddelen CO2-prestatie 

In aanvulling op de hiervoor beschreven communicatiemiddelen worden in deze paragraaf de (al dan niet 

aanvullende) middelen benoemd die specifiek voor de communicatie over onze CO2-prestatie zullen worden 

ingezet. Tevens is aangegeven met welke frequentie communicatie plaatsvindt. 

4.2.1 Interne communicatie 

Tabel 3: Inzet (aanvullende) middelen interne communicatie 
Communicatiemiddel Gebruikers Frequentie 

Fugro Insite (Intranet) 
Alle medewerkers van Fugro N.V. 

wereldwijd 
Continu, ad hoc bij nieuws 

Milieukaartje FGSBV 

Alle medewerkers (incl. tijdelijk 

ingezette medewerkers) van  

FGSBV  

Continue 

Fugro Insite Nederland  

Continu, ad hoc bij nieuws 
FGSBV Intranet 

FGSBV Intranet 

QHSSE news 

Nieuwsflits  1 * per 2 a 3 maanden 

Toolboxmeetings Buitendienstmedewerkers 12 * per jaar 

Directiebeoordeling ISO14001  

Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 

Managementsysteem 

Alle medewerkers (incl. tijdelijk 

ingezette medewerkers) van  

FGSBV 

1 * per jaar 

4.2.2 Externe communicatie 

Tabel 4: Inzet (aanvullende) middelen externe communicatie 
Communicatiemiddel Gebruikers Frequentie 

www.fugro.com   
Alle internetbezoekers 

Continu, ad hoc bij nieuws 

www.fugro.nl Elke 3 maanden 

Fugro Info 

Alle zakenrelaties van FGSBV 

6 * per jaar 

Milieukaartje FGSBV Start werkzaamheden 

Aanbestedingen Ad hoc 

 

http://www.fugro.com/
http://www.fugro.nl/
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5. Organisatie 

Dit hoofdstuk gaat kort in op de organisatie en het budget voor het beheer en verbetering van de inspanningen 

van FGSBV in het kader van de CO2-Prestatieladder. 

 De besluitvorming met betrekking tot beleid en doelstellingen berust bij de Algemeen Directeur van FGSBV. 

 De verantwoording voor het (blijven) voldoen aan de eisen van het CO2-Prestatieladder, het identificeren 

van mogelijke verbeteringen in de bedrijfsprocessen en het communiceren over het beleid, doelstellingen 

en behaalde resultaten met betrekking tot de CO2-prestatie berust bij de manager Proces & Kwaliteit van 

FGSBV. In de praktijk wordt het voornoemde veelal gerealiseerd als onderdeel van de procedures en 

instructies die zijn vastgelegd in het kader van het ISO14001 Milieumanagementsysteem. Hiertoe behoort 

o.a. het afhandelen van (milieu )incidenten en afstemming met andere (Nederlandse) werkmaatschappijen. 

 Het Milieumanagementsysteem ISO14001 en de CO2-Prestatieladder behoren tot het QHSE management 

van FGSBV, waarvoor jaarlijks een budget wordt vrijgemaakt. Wanneer andere communicatiemiddelen 

ingezet moeten worden dan in hoofdstuk 4 zijn beschreven, worden de kosten daarvoor ter besluitvorming 

aan de directie voorgelegd. Het benodigde budget wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. 
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1. Inleiding 

Dit document heeft betrekking op invalshoek D (Participatie) zoals beschreven in het Handboek  

CO2-Prestatieladder 2.2 (versie 4 april 2014, hierna: Handboek). 

 

Onderdeel van het QHSE-management van Fugro GeoServices B.V. (hierna: FGSBV) is dat wij actief op de 

hoogte willen blijven van, en zo mogelijk actief bijdragen aan de ontwikkelingen binnen ons vakgebied op het 

gebied van milieumanagementsystemen en verbetering van milieuprestaties in het algemeen en CO2-reductie in 

het bijzonder. In dit document wordt beschreven op welke wijze FGSBV hieraan invulling geeft. 

 

2. Fugro werkmaatschappijen in Nederland 

Door Fugro N.V. zijn wereldwijd de werkmaatschappijen verplicht om per 1 januari 2012 te  

beschikken over een gecertificeerd Milieumanagementsysteem.  

 

Door het QHSE-management van FGSBV is begin 2010 het initiatief genomen om een  

ISO14001 Milieumanagementsysteem op te zetten voor alle in Nederland gevestigde werkmaatschappijen. Per 

01-01-2014 zijn 5 Nederlandse werkmaatschappijen, waaronder Fugro GeoServices B.V. gecertificeerd voor het 

ISO 14001 Milieumanagementsysteem. 

 

De gehele organisatie van het ISO14001 Milieumanagementsysteem berust bij het Milieuteam van Fugro 

Nederland B.V. waarin het volledige QHSE management van FGSBV is opgenomen. Als 

directievertegenwoordiger voor het Milieumanagementsysteem treedt op de Algemeen directeur van FGSBV. 

 

In dit Directieoverleg van Fugro Nederland B.V. nemen alle directeuren van de Nederlandse 

werkmaatschappijen deel, inclusief een vertegenwoordiging van Fugro N.V.. Op deze wijze vindt een 

inhoudelijke en organisatorische informatie-uitwisseling plaats tussen de werkmaatschappijen en de holding 

Fugro N.V.. 

 

Met als doel de samenwerking op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu tussen de 

Nederlandse werkmaatschappijen te bevorderen vindt een maandelijks overleg plaats tussen de 

verantwoordelijke QHSE-managers van de werkmaatschappijen. 

De onderwerpen van dit overleg zijn op hoofdlijnen te onderscheiden naar Milieuzorg (ISO14001/CO2), 

Veiligheid en Projectmanagement. 

 

 

3. Branchevereniging : GeoBusiness Nederland 

GeoBusiness Nederland is voor Fugro GeoServices B.V. in eerste instantie het 

aangewezen platform om aansluiting te zoeken als het gaat om verbetering van 

milieuprestaties binnen de branche van geodetische bedrijven.  

 

Deze branchevereniging is samengesteld uit zowel kleine als grote multinationals 

waaronder Fugro. Kenmerk voor het karakter van deze branchevereniging is dat de deelnemende bedrijven 
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veelal autonoom werken aan verbetering van hun eigen bedrijfsprocessen en daarbij uit 

concurrentieoverwegingen, niet de samenwerking zoeken. Dit geldt ook voor het tot stand brengen van 

initiatieven op basis van normeisen zoals Milieumanagementsysteem en de CO2-Prestatieladder. 

 

Inherent aan de aard van de dienstverlening van de deelnemende bedrijven, die gekenmerkt wordt door een 

relatief laag CO2-Emissieprofiel, wordt binnen de branche een lage prioriteit toegekend aan gezamenlijk 

initiatief. Het feit dat de economische crisis ook binnen deze branche voelbaar is, versterkt deze situatie. 

 

Vanuit GeoBusiness Nederland staan milieuprestaties en CO2-reductie dan ook nog niet op de agenda. Daar 

staat tegenover dat meerdere deelnemende bedrijven, zoals FGSBV wel zelf het initiatief hebben genomen om 

zich te certificeren voor een ISO14001 Milieumanagement en/of de CO2-Prestatieladder. Daarnaast is de 

tendens merkbaar dat de zorg voor het milieu in steeds meer (openbare) aanbestedingen een onderdeel vormt 

van de selectie- en/of gunningscriteria. 

 

 

4. Branchevereniging : NL-Ingenieurs 

Contacten vanuit Fugro met NL-Ingenieurs hebben er begin 2010 toe 

geleid dat binnen de Fugro organisatie het besluit is genomen over 

certificatie van de werkmaatschappijen van Fugro voor het ISO14001 

Milieumanagementsysteem. 

NL-Ingenieurs onderhoudt intensieve contacten met haar leden. Op basis van ervaringen van deelnemende 

bedrijven is geconstateerd dat de eisen van de CO2-Prestatieladder op sommige onderdelen niet aansluiten op 

de dienstverlening van ingenieurs- en adviesbureaus. Om daar een praktische afstemming in te verkrijgen zijn 

er gesprekken gestart tussen NL-Ingenieurs en SKAO, de stichting die verantwoordelijk is voor het beheer en 

verdere ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder. 

Dit heeft ertoe geleid dat NL-Ingenieurs, in samenwerking met het Expertnetwerk MVO en de commissie Infra-

structuur, Mobiliteit & Transport een branchegerichte toelichting heeft gepubliceerd voor de ingenieurs- en ad-

viesbureaus, die een formele status heeft.  

 

5. Expertnetwerk MVO 

Naast deelname aan branchespecifieke platforms neemt FGSBV deel aan het brancheoverstijgende Expertnet-

werk MVO, waarin CO2-reductie naast andere MVO-gerelateerde onderwerpen aan de orde komt.  

 

6. Duurzame Leverancier 

FGSBV maakt sinds 2010 gebruik van de CO2 Database zoals deze 

door Bouwend Nederland is ontwikkeld.  

 

Deze CO2 Database is inmiddels overgenomen door de Duurzame Leverancier. De CO2 Footprint van Fugro 

GeoServices B.V. wordt elk kwartaal in de CO2 Database van de Duurzame Leverancier geactualiseerd. 

Duurzame Leverancier is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt 

leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering. 
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Fugro GeoServices B.V. is aangemeld voor het bijwonen van bijeenkomsten. Gelet op de 

variatie in thema’s van deze bijeenkomsten wordt prioriteit gegeven aan thema’s die relevant 

zijn voor onze dienstverlening.  

Fugro is lid van de werkgroep Duurzame Kabels en Leidingen van de Duurzame 

Leverancier. 

 

7. SKAO - Innovatiebijeenkomsten 

Deze innovatiebijeenkomsten dienen als startbijeenkomsten waar nieuwe 

initiatieven, dialogen en CO2 reductieprogramma’s in het kader van de CO2 

Prestatieladder ontstaan. Fugro GeoServices B.V. is aangemeld voor het bijwonen van deze bijeenkomsten.  

 

8. KwaliteitsKring Ingenieursbureaus 

Fugro GeoServices B.V. neemt deel aan de KwaliteitsKring Ingenieursbureau’s. Deze groep is samengesteld uit 

de QHSSE managers van de grote nederlandse ingenieursbureau’s. De gespreksonderwerpen hebben 

betrekking op algemene ontwikkelingen binnen de ingenieursbureaus met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en 

milieu, waaronder de CO2 Prestatieladder/Branche Gerichte Toelichting. 

 

9. Keteninitiatief ingenieursbureau’s 

Om tot meer duurzaamheid in onze projecten te komen heeft Fugro GeoServices B.V. zich aangesloten bij een 

samenwerkingsverband van zeven ingenieursbureaus (7 IB’s) met de bedoeling om met elkaar na te denken 

over het relevanter maken van CO2 Analyses en daarmee een daadwerkelijk impact in keten te realiseren. 

De 7 IB’s zijn voornemens om deze impact te realiseren door gezamenlijke afspraken te maken in de keten. 

ProRail en Rijkswaterstaat staan als eerste op het programma. Ook heeft het SKAO (Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) als beheerder van de CO2 Prestatieladder intussen 

aangegeven aan te willen aanhaken bij het initiatief. 
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Inleiding  

Deze Directiebeoordeling geeft inzicht in het functioneren van de CO2 Prestatieladder (niveau 5) van Fugro 
GeoServices B.V. over de periode van 1 april 2015 t/m 31 maart 2016 en de realisatie van de CO2 
reductiedoelstellingen. 

 
Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 beschrijft op hoofdlijnen de voorgenomen en gerealiseerde doelstellingen van 2015. Hoofdstuk 2 
beschrijft het functioneren van het Energiemanagement Actieplan in algemene zin en de ontwikkelingen 
daarvan in 2015. 
De beheersing en naleving in algemene zin wordt beschreven in hoofdstuk 3. 
 

De inhoud van deze directiebeoordeling is mede gebaseerd op de diverse documenten en rapportages die 
gedurende de rapportageperiode zijn opgesteld. Vanwege de leesbaarheid van dit document wordt volstaan 
met een verwijzing naar de betreffende documenten. 
 
 

1. Realisatie van de doelstellingen 2015 
 

De CO2-emissie van FGSBV is in 2015 ten opzichte van 2014 met 2,3% gedaald van 1.987 ton 
CO2 naar 1.941 ton CO2. De totale reductie in 2015 ten opzichte van het referentiejaar 2010 
bedraagt 26,1%.  
Een toelichting op de behaalde resultaten wordt beschreven in hoofdstuk 2 van dit document. 

 
Op het gebied van CO2 reductie is in 2015 een belangrijke stap gezet door vervanging van het wagenpark. In 
de autoregeling zijn normwaardes voor CO2 Emissie opgenomen. 

 
Vanuit Fugro N.V. is men actief op het gebied van aandacht voor het milieu, waarvan de nieuwbouw van het 
TechCenter in Nootdorp als paradepaardje moet worden gezien. 
 

 
 
 

De belangrijkste communicatiemiddelen met betrekking tot de CO2 Prestatieladder is het FGSBV Intranet van 
Fugro Services B.V. en de vernieuwde Intranetsite van Fugro Nederland B.V.. Daarnaast is in 2015 actief 
gewerkt aan het promoten van de CO2 Emissieregistratie bij andere Nederlandse werkmaatschappijen. 
 
De voor 2015 vastgestelde doelstellingen zijn uitgebreid beschreven in het document Bijlage_B-
Reductie_2015_v1.0. De verantwoording voor de realisatie van deze doelstellingen is op hoofdlijnen 
beschreven in hoofdstuk 5 van dit document. 
 
Geconcludeerd wordt dat het merendeel van de direct toepasbare doelstellingen zijn gerealiseerd. De 
resterende doelstellingen, veelal die op middellange en langere termijn, konden niet worden afgerond en maken 
daarom onderdeel uit van de reductiedoelstellingen voor 2016. 
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2. Beleid en Reductiedoelstellingen 

2.1 Beleid 

De organisatie van Fugro N.V. is volop in beweging. Sinds 2014 zijn duidelijke stappen 
gezet naar een centrale aansturing van de aspecten van Health, Safety, Security en 
Environment. Een wereldwijde afstemming vindt plaats binnen het HSSE Global Team. 
 

2.2 CO2 Emissie Inventarisatie  

De
 
voor 2015 opgestelde CO2 Emissie Inventarisatie (Bijlage A van het Energie Managementplan) geeft een 

toereikend beeld van de CO2 emissie van Fugro GeoServices B.V. en een basis om de CO2 Reductie op 
langere termijn vast te stellen, voornamelijk op het gebied van mobiliteit.  
De Emissie Inventarisatie 2013 is door een extern deskundige beoordeeld conform NEN-ISO 14064-1 paragraaf 
7.3.1 “GHG Report Content” op basis waarvan een verificatieverklaring is afgegeven. 
Aangezien zich in 2014 en 2015 geen significante wijzigingen in de organisatie (boundary) hebben voorgedaan, 
is in 2015 geen externe verificatieverklaring opgesteld. 

 

2.3 Realisatie doelstellingen 2015 m.b.t. reductie CO2 

De CO2-emissie van FGSBV is in 2015 ten opzichte van 2014 met 2,3% gedaald van 1.987 ton CO2 naar 1.941 
ton CO2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In onderstaande tabel is de CO2 Emissie van 2010 t/m 2015 weergegeven. De totale reductie in 2015 ten op-
zichte van het referentiejaar 2010 bedraagt 26,1%. 
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2.4 Realisatie doelstellingen 2015 m.b.t. communicatie 

De belangrijkste communicatiemiddelen met betrekking tot de CO2 Prestatieladder is het FGSBV Intranet van 
Fugro Services B.V. en de vernieuwde intranetsite van Fugro Nederland B.V..  

De CO2 Footprint wordt elk halfjaar bijgewerkt in de CO2 Database van de 
Duurzame Leverancier. 
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2.5 Organisatie 

De uitvoering van de eisen van de CO2 Prestatieladder berust bij de Manager Proces & Kwaliteit. 
Door een duidelijke samenhang met de verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit en 
bedrijfsprocessen is het voldoen aan de eisen van de CO2 Prestatieladder onderdeel van het gehele 
managementsysteem van Fugro GeoServices B.V.. 

 

2.6 Communicatie en informatie 

Alle documenten met betrekking tot de CO2 Prestatieladder zijn beschikbaar via het FGSBV Intranet van Fugro 
Services B.V. en de intranetsite van Fugro Nederland B.V..  

2.7 Managementbetrokkenheid 

De betrokkenheid van de Directie en het lijnmanagement bij de aspecten van de zorg voor het milieu en die van 
de CO2 Prestatieladder in het bijzonder, wordt als positief ervaren. Daarbij speelt een rol dat het certificerings-
mechanisme een direct voordeel bij aanbestedingen oplevert. In toenemende mate is merkbaar dat de zorg 
voor het milieu een onderdeel vormt van de selectie en/of gunningscriteria van (openbare) aanbestedingen. 

2.8 Samenwerking Nederlandse werkmaatschappijen 

Op het gebied van het ISO14001 Milieumanagementsysteem is een afstemming en uitwisseling van 
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit en projectmanagement tussen de diverse 
Nederlandse werkmaatschappijen. 
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3. Beheersing en naleving 

3.1 Bewustwording 

Op het gebied van bewustwording is in 2015 een belangrijke stap gezet door vervanging van het 
wagenpark. In de autoregeling zijn normwaardes voor CO2 Emissie opgenomen. 
 
In algemene zin is het Milieukaartje voor alle medewerkers bruikbaar. Het Milieukaartjes bevat 
items die door elke medewerker genomen kunnen worden om aandacht te besteden aan 
milieuaspecten en daadwerkelijk bij te dragen aan reductie van CO2. 

3.2 Registratie van het brandstofverbruik 

Door het Wagenparkbeheer als onderdeel van Fugro Vastgoed B.V. wordt een registratie bijgehouden van het 
brandstofverbruik van het wagenpark. In 2015 is deze registratie geoptimaliseerd en vormt daarmee de basis 
om in 2015 gebruikers van het wagenpark op individuele basis inzicht te geven in het brandstofverbruik. 
Medewerkers die gebruikmaken van lease wagens krijgen maandelijks een overzicht van het brandstofverbruik. 

3.3 Documenten 

De bij de initiële certificering opgestelde documenten zijn toereikend gebleken en behoeven geen bijstelling. 

3.4 Certificeringseisen 

De initiële certificering is gebaseerd op de norm 2.0 van de CO2 Prestatieladder. In 2012 zijn de documenten 
en procedures aangepast naar versie 2.1 hetgeen slechts beperkte wijzigingen heeft meegebracht. Medio juni 
2013 is de certificering voor niveau 5 behaald gebaseerd mede op basis van de Branche Gerichte Toelichting 
versie 1.1. Inmiddels voldoen de documenten en procedures aan versie 2.2. van het Handboek CO2 
Prestatieladder. Voor de CO2 Emissieberekening van 2015 zijn de emissie-waardes aangehouden zoals 
opgenomen in versie 3.0 van de Prestatieladder. 

3.5 Projecten met gunning van de CO2 Prestatieladder 

Gedurende de rapportage periode van deze directiebeoordeling zijn geen projecten met een CO2 
gunningsvoordeel door Fugro GeoServices B.V. uitgevoerd. 
 
De reguliere maatregelen in het kader van CO2 Reductie zoals brandstofreductie en overige onderdelen van 
het Milieukaartje, gelden voor alle projecten, ongeacht of deze met een CO2 gunningsvoordeel zijn verkregen. 

3.6 Interne audits 

Gedurende 2015 zijn er geen afzonderlijke audits uitgevoerd in het kader van de CO2 Prestatieladder. 
Mede doordat de milieudoelstellingen in het kader van de ISO14001 certificering worden gemonitord is er geen 
noodzaak aanwezig geweest om het functioneren van de CO2 prestatieladder in afzonderlijke audits vast te 
stellen. 
 
CO2 Emissies zijn per kwartaal vastgesteld en halfjaarlijks gepubliceerd via de website van de Duurzame 
Leverancier. 

 

3.7 Communicatie 

Medio 2015 is een verbeterde FNL QHSE Intranet-site geïntroduceerd ten behoeve van het ISO14001 
Milieumanagementsysteem van Fugro Nederland B.V. Nieuwsberichten omvatten onder andere de CO2 
Emissies van Fugro GeoServices B.V. zodat medewerkers op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. 
 
De CO2 Emissies worden per kwartaal berekend en zijn op het Intranet beschikbaar. 
 

3.8 Functioneren van het certificeringsysteem 

Het certificeringsysteem functioneert naar behoren en is een praktische invulling van de eisen vanuit het 
ISO14001 Milieumanagementsysteem en levert bovendien een positieve bijdrage in de vorm van (fictief) 
gunningsvoordeel bij aanbestedingen. 
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4. Verantwoording van de behaalde doelstellingen 2015 

In dit hoofdstuk door middel van de volgende aanduidingen de realisatie van de doelstellingen van 2015 
aangegeven. 
 
▲ Doelstelling is gerealiseerd. 

■  Realisatie is in uitvoering en verdere uitwerking/afronding in 2016 

▼ Niet gestart en wordt een doelstelling voor 2016. 
 

4.1 Reductiemaatregelen Brandstofverbruik wagenpark 

De maatregelen voor de reductie van het brandstofverbruik van het wagenpark vallen grofweg uiteen in 
organisatorische en administratieve maatregelen en anderzijds maatregelen ter reductie van het 
brandstofverbruik van de individuele medewerker. 

4.1.1 Organisatorische maatregelen 

▲  Coördinatie van administratieve taken met betrekking tot het beheer van het wagenpark door middel van het       
instellen van een Wagenparkbeheerder (Fugro Vastgoed B.V).  

4.1.2 Administratieve maatregelen (incl. 4.1.3 en 4.1.4) 

▲  De wagenparkadministratie is op een hoger peil gebracht voor wat betreft het brandstofverbruik, waarbij  
       minimaal per bedrijfswagen inzicht is verkregen in het brandstof normverbruik per bedrijfswagen vanuit  
       de fabrikant, het praktijk brandstofverbruik per type merk en type bedrijfswagen en het individuele  
       brandstofverbruik per medewerker. 
▲  De wagenparkadministratie is op een hoger peil gebracht voor wat betreft inzicht in de CO2-emissies, 
       waarbij minimaal inzicht wordt verkregen in het CO2-emissie per bedrijfswagen vanuit de fabrikant en de  
      praktijkemissie. Tevens is een vergelijk gemaakt op basis van verbruiksgegevens van Travelcard. 
▲ De wagenparkadministratie is op een hoger peil gebracht voor wat betreft overige aspecten met  
      betrekking tot het wagenpark, zoals vervanging van autobanden, schadegevallen, onderhoud en    
      verkeersboetes.  
▲  Op het gebied van CO2 reductie is in 2015 een belangrijke stap gezet door vervanging van het wagenpark.  
      In de autoregeling zijn normwaardes voor CO2 Emissie opgenomen. 

4.1.3 Onderzoek elektrisch rijden zakelijk verkeer Leidschendam/Nootdorp 

▼ De mogelijkheid van elektrisch rijden is in beeld gekomen bij aanschaf van nieuwe poolauto’s echter daar is 
vanaf gezien. Opmerking: de mogelijkheid voor elektrisch rijden blijft als doelstelling voor 2016. 

4.1.4 Onderzoek effectiviteit bedrijfsregelingen m.b.t. mobiliteit 

▲ FGSBV kent voor de medewerkers diverse overige faciliteiten welke een relatie hebben met mobiliteit.  
Dit zijn onderstaande regelingen: 

 ▲ Video conferencing 

 ▲ Vergaderlocatie centraal in Nederland (Nieuwegein) – Deze mogelijkheid behoeft geen verdere 
promotie omdat daar zeer frequent van gebruik gemaakt wordt. 

 ▲ Gebruik Skype 

 ▲ Milieukaartje met aspecten van zuinig rijden. 
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4.2 Reductiemaatregelen Elektriciteitsverbruik 

Net als voor de reductiemaatregelen met betrekking tot het brandstofverbruik geldt dat ook hier de 
administratieve aspecten op een hoger peil gebracht dienen te worden, niet alleen voor het elektriciteitsverbruik 
maar voor alle CO2-emissies. 

4.2.1 Organisatorische en administratieve maatregelen 

▲ Coördinatie van administratieve taken met betrekking tot de CO2-emissie-inventarisatie behorende bij de  
 CO2-Prestatieladder dient gestructureerd plaats te vinden en is vastgelegd in een Instructie CO2-boekhouding. 
 
4.2.2 Frequentie van inzicht in meterstanden verhogen 

▲ Een afgeleide maatregel is dat het vaststellen van meterstanden frequenter uitgevoerd dient te worden.  
Mogelijkheden daartoe zijn zowel binnen de eigen organisatie aanwezig en anderzijds moet naar  
mogelijkheden gekeken worden om de informatie of van de verhuurders of van de energieleveranciers op een 
frequentere basis dan de jaarlijkse eindafrekening te verkrijgen. In 2014 is een verdere verbetering aangebracht 
m.b.t. de registratie en deze vinden per kwartaal plaats. Resultaten worden verwerkt in de  
CO2 Database van de Duurzame Leverancier en in de organisatie gecommuniceerd via de Milieurapportage. 

4.2.3 Wijziging vestigingsplaatsen 

▲ Toegevoegd is de vestiging Nootdorp. 
 

4.2.4 Aanschaf Garanties van Oorsprong 

▲ De enige mogelijkheid om een CO2-reductie op het elektriciteitsverbruik te realiseren is de aanschaf van  
Garanties van Oorsprong (GvO´s). Deze zijn voor 2015 aangeschaft waarvoor een certificaat beschikbaar is. 
 
 

4.3 Duurzaamheid in projecten 

4.3.1 Duurzaamheid in projecten - Keteninitiatief 

■ Om tot meer duurzaamheid in onze projecten te komen heeft Fugro GeoServices B.V. zich aangesloten bij 

een samenwerkingsverband van zeven ingenieursbureaus (7 IB’s) met de bedoeling om met elkaar na te 
denken over het relevanter maken van CO2 Analyses en daarmee een daadwerkelijk impact in keten te 
realiseren. 
De 7 IB’s zijn voornemens om deze impact te realiseren door gezamenlijke afspraken te maken in de keten. 
ProRail en Rijkswaterstaat staan als eerste op het programma. Ook heeft het SKAO (Stichting 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen) als beheerder van de CO2 Prestatieladder intussen 
aangegeven aan te willen aanhaken bij het initiatief. 

4.3.2 Duurzaamheid in projecten – Zonne- en windenergie t.b.v. monitoringssysteem 
▲ Bij het project Ruimte voor de Rivier, wordt het rivierenlandschap van de IJssel bij Zwolle heringericht. Het 
betreft hier onder andere graaf- en 
baggerwerkzaamheden ten behoeve van een 
dijkverlegging en een verbreding van de IJssel. 
Fugro GeoServices heeft de opdracht gekregen om de 
eventuele verplaatsingen van de spoorbrug “De 
Hanzeboog” die in het werkgebied ligt te monitoren met 
een Robotic Total Station Monitoring Systeem. 
Voor de stroomvoorziening is in overleg met de 
opdrachtgever gekozen voor een systeem op basis van 
zon- en windenergie. Zonnepanelen en Windchargers 
laden de accu’s van het monitoringsysteem door middel 
van daglicht en windenergie. 
In plaats van een conventionele stroomvoorziening door 
een dieselgenerator met mogelijk gevaar van vervuiling 
van de uiterwaarden is dus voor een duurzame 
autonome stroomvoorziening gekozen. 
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