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1. INLEIDING 

Dit document is opgesteld in het kader van de CO2-prestatieladder van Adviesbureau 

Brouwers BV en betreft de rapportage voor de projecten met gunningsvoordeel over 2021. 

 

Het CO2-managementsysteem t.b.v. de CO2-Prestatieladder is geïntegreerd in het 

bestaande, conform NEN-EN-ISO 9001:2015, gecertificeerde kwaliteitsmanagement-

systeem van Adviesbureau Brouwers BV. 

 

 

2. PROJECTEN MET GUNNINGSVOORDEEL  

Op dit moment heeft Adviesbureau Brouwers BV één project verworven waarop CO2- 

gunningsvoordeel is verkregen. 

 

Projectnummer : WLI-011-01 

Projectnaam : Raamovereenkomst inzake Ingenieursdiensten ten behoeve van 

  verkennings-, planuitwerkings- en realisatiefase voor Waterschap 

  Limburg 

Opdrachtgever : Waterschap Limburg 

Startdatum opdracht : 24 augustus 2020 

Initiële Looptijd : 3 jaar (t/m 24 augustus 2023) 

 

Een gunningsvoorwaarde voor deze raamovereenkomst is het behalen van het CO2-bewust 

certificaat op niveau 3. 

 

Ten behoeve van het raamcontract worden diverse Advies- en ontwerpwerkzaamheden 

uitgevoerd alsmede werkzaamheden zoals dagelijks toezicht en directievoering bij 

projecten in de uitvoeringsfase. Afhankelijk van de omvang van het betreffende project 

worden de werkzaamheden bij toerbeurt dan wel na een minicompetitie worden uitgevoerd 

door één van de partijen waarmee het Waterschap raamovereenkomsten heeft afgesloten. 

 

3.  CO2-EMISSIE INVENTARISATIE (A – INZICHT) 

3.1 Algemeen 

Ten behoeve van het CO2-bewust certificaat wordt periodiek een emissie inventarisatie 

voor Adviesbureau Brouwers BV uitgevoerd. Hierbij worden alle energiedata (gas, 

brandstof en elektriciteit) van de organisatie verzameld en de CO2-footprint bepaald. Voor 
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certificatieniveau 3 zijn alleen de scope 1 en 2 CO2-emissies van toepassing. In dit 

hoofdstuk worden de CO2-emissies gespecificeerd en verdeeld over scope 1 en 2. 

• Scope 1: Alle emissies door gas (gas boilers, centrale verwarming etc.) en brandstof 

(voor het eigen wagenpark) aan de hand van de beschikbare jaarafrekening van 

Essent en facturen van brandstof. 

• Scope 2: Alle emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de 

organisatie gebruikt, emissies door zakelijk vliegkilometers en emissies door 

zakelijk gereden kilometers met privéauto’s aan de hand van beschikbare 

jaarafrekening van Essent en kilometerdeclaraties van personeel. 

• Scope 3: Alle indirecte emissies die voortkomen uit de productie van ingekochte 

materialen (upstream) en het gebruik van het door de organisatie aangeboden 

werk, project, dienst of levering (downstream). Volgens het GHG protocol is 

‘business travel’ een scope 3 emissie. Adviesbureau Brouwers BV vergoedt 

incidenteel met privé auto’s gereden kilometers waardoor deze in scope 2 (emissie-

inventaris) zijn meegenomen. 

 

Voor het berekenen van de CO2-footprint wordt gebruik gemaakt van de Milieubarometer 

(online tool) van de stichting Stimular. Het Milieubarometerrapport over 2021 is bijgevoegd 

in bijlage 1.  

 

Het zakelijk verkeer is met 64% de grootste veroorzaker. Op ruime afstand volgt met een 

aandeel van 13% de centrale verwarming van het gebouw. Als derde grootste categorie 

volgt de CO2-uitstoot verkregen uit de inkoop van elektriciteit en het woon-werkverkeer   

(beide 10%). De twee grootste categorieën in scope 1 zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

voor 77% van de totale CO2-emissie van Adviesbureau Brouwers BV.  

 

3.2 Emissie inventarisatie project met gunningsvoordeel 

De werkzaamheden welke worden uitgevoerd in het kader van het verkregen raamcontract 

met Waterschap Limburg (ontwerp, advies, toezicht en directievoering) wijken niet af van 

de standaardwerkzaamheden van het bureau.   

 

Om de CO2-emissie te kunnen toerekenen aan het project met gunningsvoordeel is 

derhalve besloten om de omzet die is behaald uit werkzaamheden voor het Waterschap in 

een bepaald jaar te relateren aan de totale omzet in het betreffende jaar. In bijlage 2 Is 

een overzichtstabel opgenomen waarin per half jaar is geanalyseerd welk percentage van 

de totale omzet is gerelateerd aan de projecten voor Waterschap Limburg. In 2021 is 

10,2% van de omzet behaald met werkzaamheden die vallen onder het project met 

gunningsvoordeel. Van de totale CO2-uitstoot in 2021 (61,4 ton) kan 6,3 ton worden 

toegerekend aan werkzaamheden voor Waterschap Limburg. In het 1e halfjaar van 2022 

bedroeg de omzet uit Waterschapsprojecten 11% van de omzet. Van de totale uitstoot van 

30,0 ton CO2 is derhalve 3,3 ton gerelateerd aan projecten met gunningsvoordeel.     

 

4. CO2-REDUCTIEMAATREGELEN (B – REDUCTIE) 

4.1 Algemeen 

Omdat de werkzaamheden voor het project met Gunningsvoordeel voor het Waterschap 

niet afwijken van de andere werkzaamheden die door het adviesbureau worden uitgevoerd 

is het niet logisch/zinvol om voor dit project afwijkende CO2-reductiemaatregelen te treffen 

Om de CO2-uitstoot te reduceren Voor wat betreft de reductiemaatregelen wordt dan ook 

aangesloten bij de algemene reductiemaatregelen die gelden voor het adviesbureau als 

geheel.  
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De actuele maatregelen ten behoeve van emissiereductie die Adviesbureau Brouwers BV 

heeft vastgesteld zijn hieronder benoemd en beknopt omschreven. 

 

4.2 Reeds uitgevoerde maatregelen 

Voorafgaand aan het basisjaar van certificatie zijn door Adviesbureau Brouwers BV reeds 

een aantal maatregelen genomen waardoor uitstoot van CO2 verminderd is zoals het 

plaatsen van zonnepanelen, aanbrengen van LED-verlichting, en het isoleren van het platte 

dak van het kantoorgebouw tijdens renovatiewerkzaamheden.  

 

In de periode 2021 – begin 2022 Zijn zowel de spouwmuren als het dak van het oude deel 

van het kantoorgebouw geïsoleerd. Op basis van de uitgevoerde maatregelen is het 

kantoorgebouw inmiddels geclassificeerd met energielabel B. 

 

4.3 Wagenpark 

De komende vijf jaar zal het zakelijke wagenpark (grotendeels) vervangen worden. Door 

bij nieuwe voertuigen te kiezen voor auto’s met een gunstige/lage CO2-uitstoot per km zal 

de reductie gerealiseerd worden. Afhankelijk van het type voertuig (personenauto/ 

bestelbus) en het gebruik (voornamelijk lange dan wel korte dagafstanden) zal per 

individueel geval worden overwogen welk model en soort aandrijving (diesel/benzine/ 

hybride/elektrisch) het meest geschikt is om de CO2-uitstoot te verminderen.   

 

Vermindering van CO2-uitstoot is ook mogelijk in de gebruiksfase. Door o.a. het kiezen van 

energiezuinige banden, het regelmatig controleren van de bandenspanning en het 

hanteren van een zuinige rijstijl kan brandstof en dus CO2-uitstoot worden bespaard. 

 

Concrete maatregelen in de gebruiksfase van de bedrijfsauto’s zijn: 

• Toolbox zuinig rijden voor alle medewerkers. 

• Bijhouden en periodiek (1x per kwartaal) terugkoppelen van het brandstofverbruik 

bedrijfsauto’s aan de desbetreffende medewerker. 

• Bij alle bedrijfswagens periodiek (elke 2 maanden) de bandenspanning laten 

controleren door de betreffende chauffeur. 

• Bij vervanging kiezen voor energiezuinige banden (klasse A).  

 

4.4 Elektriciteit 

Voor wat betreft de inkoop van elektriciteit zal worden overgeschakeld naar groene stroom 

(Windenergie van Nederlandse bodem). Gezien de huidige onrust op de energiemarkt zijn 

hier tot op heden echter nog geen stappen in gezet. 

 

Het elektriciteitsverbruik zal verder gereduceerd worden door, waar mogelijk/nuttig, het 

toepassen van schakelklokken op individuele stroomverbruikers. Verder zal een 

inventarisatie worden uitgevoerd van het individuele verbruik van apparaten, het sturen 

op vervanging van energie onzuinige apparaten en het managen van stroomverbruik per 

apparaat door bv. slaapstanden in te stellen. Bij vervanging van computers, laptops, 

beeldschermen e.d. zal indien mogelijk apparatuur worden aangeschaft dat voorzien is van 

een energy-star label. 

 

4.5 Aardgasgebruik 

Door de reeds genomen isolatiemaatregelen zal het aardgasgebruik gereduceerd worden. 

Tevens zal, ten minste elke 5 jaar, tijdens het jaarlijkse periodieke onderhoud van de 

verwarmingsinstallatie de instellingen van de Cv-installatie door het 
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installatie/onderhoudsbedrijf worden gecontroleerd en zo nodig worden geoptimaliseerd.     

  
5. COMMUNICATIE (C – TRANSPARANTIE)  

5.1 Algemeen 

Het volledige communicatieplan m.b.t. de CO2-Prestatieladder is samengevat in 

onderstaande tabel. Uitvoering van het plan is in handen van de CO2-coördinator. 

 
Boodschap Middelen Doelgroep Frequentie Doelstelling 
CO2-footprint van 

bedrijf en projecten met 
gunningsvoordeel 

Interne email Intern Elk half jaar Bewustwording van CO2-

footprint intern 
vergroten 

CO2-footprint van 
bedrijf en projecten met 
gunningsvoordeel 

Website en social 
media 

Extern Elk half jaar Bewustwording van CO2-
footprint onder externe 
partijen vergroten 

CO2-reductiedoel-
stellingen + voortgang 
en maatregelen voor 

bedrijf en projecten met 
gunningvoordeel 

Personeelsbijeenkomst 
of interne email 

Intern Elk half jaar Bewustwording van de 
doelstelling en 
maatregelen onder 

medewerkers vergroten 

CO2-reductiedoel-
stellingen + voortgang 
en maatregelen voor 
bedrijf en projecten met 
gunningvoordeel 

Website en social 
media 

Extern Elk half jaar Bekendheid van de 
doelstelling en 
maatregelen onder 
externe partijen 
vergroten 

Communicatieberichten Website en social 

media 

Extern Elk half jaar Betrokkenheid externe 

belanghebbenden 
stimuleren 

Website updaten Website Extern Elk half jaar Documenten updaten 

Publicatieplicht SKAO Website SKAO SKAO Jaarlijks Publiceren van 
documentatie behorende 
bij eis 3.D.1 en jaarlijks 
updaten maatregelenlijst 

Publicatie CO2-footprint 
op website 
milieubarometer 

Milieubarometer Extern Elk half jaar Extern publiceren om 
betrokkenheid externen 
te stimuleren 

 

5.2 Communicatie m.b.t. project met gunningsvoordeel 

Aanvullend op de standaard communicatie m.b.t. de CO2-Prestatieladder zijn er voor wat 

betreft de projecten van het Waterschap die vallen onder de gesloten raamovereenkomst 

aanvullend de volgende punten van belang. 

 

Projectverantwoordelijke CO2-reductie 

De projectverantwoordelijke namens Adviesbureau Brouwers is de coördinerend 

projectleider voor de waterschapsprojecten: dhr. N. de Wit.  

 

De heer de Wit is tevens de Kwaliteitsmanager van Adviesbureau Brouwers BV. 

 

Belanghebbenden projecten Waterschap 

• Waterschap Limburg (opdrachtgever) 

• Gemeente(n) waarbinnen het betreffende project gelegen is 

• Onderaannemers Adviesbureau Brouwers 

o IdVerde Advies 

o Pouderoyen Compagnons 

• Medewerkers Brouwers die betrokken zijn bij het betreffende project. 

• Aannemer project (bij projecten in de realisatiefase)  
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In- en externe communicatie 

In aanvulling op de algemene communicatiedoelstellingen zal tijdens periodieke 

projectoverleggen/bouwvergaderingen of evaluatiegesprekken met betrokken partijen 

behalve de reguliere projectinhoudelijke onderwerpen tevens de stand van zaken m.b.t. 

de voortgang van de CO2-reductiemaatregelen/footprint e.d. worden besproken.  

 

Het onderwerp CO2-reductie/CO2-prestatieladder zal ten minste halfjaarlijks (na elke 

update van de CO2-footprint) en bij elk evaluatiegesprek met de opdrachtgever als 

onderwerp van overleg op de agenda worden opgenomen.    

 

 

 

 

 

Roermond, 4 oktober 2022 

Adviesbureau Brouwers BV  

 

 

Bijlagen: 

 Milieubarometerrapport 2021 

 Tabel overzicht projecten met gunningsvoordeel   



Overzicht projecten met Gunningsvoordeel (Raamcontract Waterschap Limburg)

Van Tot % omzet WL met 

gunningsvoordeel

CO2 footprint 

ABB-tot (ton)

CO2 footprint 

WL-projecten 

(ton)

Opmerkingen

1-1-2020 30-6-2022 0,0% 30,7 0,0

1-7-2020 31-12-2020 8,3% 28,9 2,4 Raamcontr vanaf augustus 2020, 

dus omzet WL is meegenomen v.a. 

1-8-2020

1-1-2020 31-12-2020 4,7% 59,6 2,4

1-1-2021 30-6-2021 10,6% 33,5 3,6

1-7-2021 31-12-2021 9,7% 27,9 2,7

1-1-2021 31-12-2021 10,2% 61,4 6,3

1-1-2022 30-6-2022 11,0% 30,0 3,3

1-7-2022 31-12-2022

1-1-2022 31-12-2022 11,0% 30,0 3,3

1-1-2023 30-6-2023

1-7-2023 31-12-2023 Raamcontr loopt eind augustus 

2023 af met mogelijkheid tot 

verlenging met 1 jaar

1-1-2023 31-12-2023 0,0 0,0

1-1-2024 30-6-2024

1-7-2024 31-12-2024

1-1-2024 31-12-2024 0,0 0,0
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