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1 Inleiding  

Tauw wil bijdragen aan een duurzame omgeving. Samen met onze klanten. Want de kwaliteit van 

het milieu en de leefomgeving kan altijd beter. Zolang wij daarvan overtuigd zijn, blijven we 

bestaan. Met gedreven professionals, die trots zijn op de duurzame oplossingen die ze bedenken. 

 

Eind 2011 heeft Tauw zich laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder. Deze rapportage geeft 

inzicht in de voortgang van de gestelde reductiedoelstellingen voor het eerste halfjaar van 2018. 

In het kader van de CO2 prestatieladder worden de scope 1, 2 en 3 emissies ten opzichte van het 

referentiejaar 2017 beschreven.   

 

De voortgang van de scope 1 en 2 emissies wordt in hoofdstuk 2 beschreven en de voortgang van 

de scope 3 emissie in hoofdstuk 3. 

2 Scope 1 en 2 emissies 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de voortgang met betrekking tot CO2-reductie voor scope 1 en 2 

emissies voor het eerste halfjaar van 2018 ten opzichte van het referentiejaar 2017. De twee 

scopes die de uitstoot van CO2 bepalen bestaat uit zes emissies, namelijk: 

 Scope 1: aardgas en brandstofverbruik zakelijk verkeer leaseauto 

 Scope 2: elektriciteitsverbruik, ingekochte warmte, brandstofverbruik zakelijk verkeer 

privéauto en brandstofverbruik zakelijke vliegtuigreizen 

 
2.1 Voortgang in relatie tot de reductiedoelstellingen 
In 2018 zijn op basis van de emissies van 2017 reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 

vastgesteld voor de jaren 2018 t/m 2020. De doelstellingen voor scope 1 en 2 zijn nu als volgt 

gedefinieerd: 

 Scope 1: Emissies van zakelijk vervoer en verstoken van aardgas in de gebouwen. 

Doelstelling is om in 2020 10 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2017. 

Voor het jaar 2018 is de doelstelling om 2 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte 

van 2017 

 Scope 2: Emissies van elektriciteitsgebruik, vervoer met privé voertuigen en vliegverkeer. 

Doelstelling is om in 2020 10 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte van 2017. 

Voor het jaar 2018 is de doelstelling om 3 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte 

van 2017 

 

In tabel 2.1 is een samenvatting weergegeven van de CO2-emissie van Tauw ten opzichte van 

aantal medewerkers (FTE) over het gehele jaar 2017 en het eerste halfjaar van 2018. In de tabel 

is een prognose over 2018 opgenomen. De prognose is 2 x de emissie over de eerste helft van 

2018. Dit is naar verwachting een overschatting van de uiteindelijke emissie over het gehele jaar.  
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Tabel 2.1 CO2-emissie Tauw t.o.v. aantal medewerkers over 2017 en eerste helft van 2018 

Soort emissie CO2 

(ton/jr) 

2017 

CO2 

(ton/jr) 

H1 2018 

Prognose 

CO2 

(ton/jr) 

2018  

CO2 

(ton/fte)# 

2017 

CO2 

(ton/fte)% 

H1 2018 

Prognose 

CO2 

(ton/fte)% 

2018 

Directe CO2-emissies           

- Aardgasverbruik 198,72 107,99 215,98 0,24 0,14 0,29 

- Brandstofverbruik zakelijk 

verkeer leaseauto’s 
1.046,11 514,79 1.029,59 1,43 0,70 1,37 

Indirecte CO2-emissies door 

energieopwekking 
       

- Elektriciteitsverbruik 34,66 38,75 77,50 0,05 0,052 0,10 

- Ingekochte warmte 10,76 11,87 23,74 0,02 0,016 0,03 

Overige indirecte CO2-emissies        

- Brandstofverbruik zakelijk 

verkeer privéauto 
431,58 217,35 434,71 0,59 0,29 0,58 

- Brandstofverbruik zakelijke 

vliegtuigreizen 
104,26 45,70 91,39 0,14 0,061 0,12 

Totaal 1.826,09 936,45 1.872,91 2,50 1,25 2,5 
# Het aantal medewerkers staat in het referentiejaar 2017 gelijk aan 730,6 fte 

% Het aantal medewerkers staat in het 1ste halfjaar van 2018 gelijk aan 749,7 fte 

 

In tabellen 2.2 en 2.3 is de afname voor scope 1 en 2 en voor zakelijke verkeer en energieverbruik 

voor gebouwen ten opzichte van het referentie jaar 2017 weergegeven. 

 

Tabel 2.2 Afname ten opzichte van referentiejaar scope 1 en 2 (ton CO2 / FTE) 

Scope 2017 1ste half jaar 

2018 

Prognose 2018 Prognose af/toename 

2018 (%) 

Scope 1 1,70 0,83 1.66 -2,26% 

Scope 2 0,80 0,42 0,84 4,6% 

Totaal 2,50 1,25 2,50 -0,07% 

 

Tabel 2.3 Afname ten opzichte van referentiejaar zakelijk verkeer en energieverbruik gebouwen (ton  

CO2 / FTE) 

Onderdeel 2017 1ste half jaar 

2018 

Prognose 2018  Prognose af/toename 

2018 (%) 

Zakelijk verkeer 2,17 1,04 2,08 -4,16% 

Energieverbruik 

gebouwen 

0,33 0,21 0,42 28,23 

Totaal 2,50 1,25 2,50 -0,07% 
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Op basis van bovenstaande cijfers liggen we op koers om voor scope 1 de doelstellingen voor 

2020 halen. Voor scope 2 liggen we niet op koers. Dit heeft te maken met de wijziging van de 

energiecontracten van enkele van onze huurlocaties. De groene stroom certificaten zijn hier 

gewijzigd naar grijze stroom. Onze facilitaire afdeling heeft contact met de verhuurders om de 

energie contracten te bespreken. Voor een verdere detaillering van de scope 1 en 2 emissies 

wordt verwezen naar de tabellen van de berekening van de uitstoot op SharePoint. 

3 Scope 3 emissies 

3.1 Inleiding 
Voor 2010 en de daar op volgende jaren is voor de scope 3 analyse naar ons afval gekeken en 

zijn er op dit gebied stappen gezet. In deze voortgangsrapportage worden de afvalverwerking 

inzichtelijk gemaakt voor het eerste halfjaar 2018..  

 

Naast deze kwantificeerbare doelstellingen voor afval zijn er nog doelstellingen die wij binnen 

onze projecten willen behalen. In 2017 heeft Tauw twee ketenanalyses uitgevoerd. Twee 

werkvelden zijn geselecteerd waarvoor Tauw in de keten CO2-besparingen kan realiseren. De 

doelstellingen zijn sterk afhankelijk van de markt. Daarom zijn voor Riothermie en Risicogestuurd 

Beheer & Onderhoud inspanningsdoelstellingen vastgesteld met als doel om in projecten CO2-

emissies te besparen. In dit hoofdstuk gaan we ook nader in op projecten met gunningsvoordeel. 

 
3.2 Afval 
 
3.2.1 Doelstelling 

De doelstelling voor 2020 is om de CO2-emissies van afvalverwerking per FTE 3% te laten dalen 

ten opzichte van 2017 met uitzondering van het bouwafval.   
 

3.2.2 Voortgang 

Tabel 3.1 geeft de CO2 emissies weer van ons afval. In de tabel is een prognose opgenomen voor 

2018. Deze prognose voor 2018 is bepaald door 2x de emissies over de 1ste helft 2018 te nemen. 

 

Tabel 3.1 CO2 emissie afval (ton/j) 

Categorie 2017 CO2 

emissie afval 

(ton/j) 

1ste helft 2018 

CO2 emissie 

afval (ton/j) 

Prognose 2018 

CO2 emissie 

afval (ton/j) 

Bedrijfsafval 89,6 11,6 23,2 

Papier 14,2 18,3 36,6 

Bodem monsters 9,9 3,7 7,4 

Bouw en sloopafval 20,9 1,3 2,5 

Baksteen/ betonpuin 9,1 1,9 3,9 

Olie/water/slib 3,8 1,5 3,0 

Overige 4,9 0,5 1,1 

Totaal 152,3 38,9 77,7 
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Figuur 3.1 Verdeling per categorie afval 1ste helft 2018 

 

De CO2 emissies voor afval zijn in het eerste halfjaar van 2018 ten opzichte van 2017 significant 

lager. In de huidige data zijn mogelijk hiaten, omdat het al het afval nog niet is verwerkt. Echter, 

als deze trend zich aanhoudt, zullen we de doelstelling halen.  

 

3.3 Riothermie 
Inspanningsdoelstellingen worden per jaar vastgesteld. Uiteindelijke doel is om een rol van 

betekenis te spelen in de verduurzaming van gebieden door inzicht te geven in kansen voor 

riothermie en projecten uit te voeren waarbij Tauw de warmteleverantie verzorgd.  

 

In onze (riothermie)projecten maken we standaard een berekening van de CO2 besparing. 

Daarnaast bepalen we ook de terugverdientijd van het systeem. Dit laatste is meestal bepalend 

voor het doen van de investering. De eerste is met name politiek-bestuurlijk een interessant 

gegeven, maar heeft nog geen financiële waarde.  

 

Binnen de focus op warmte kijken we vanuit de kansenkaarten voor gemeenten naar 

warmtebronnen en warmte-afzet. Dat is gelukt en lukt steeds beter. De pro-kansenkaarten met 

alleen riothermie worden door steeds meer gemeenten opgevolgd door de 

Omgevingswarmtekaarten. De Omgevingswarmte BV onder Tauw-Group is een feit, waarmee we 

ook de eerste stap hebben bezet naar warmteleverancier (zwembad Wezep).  

 

3.4 Risicogestuurd Beheer & Onderhoud  
Inspanningsdoelstellingen worden per jaar vastgesteld. Uiteindelijke doel is dat we 

opdrachtgevers adviseren bij het integreren van maatschappelijke thema’s (zoals klimaat, 

energietransitie, duurzaamheid, gezondheid en demografische ontwikkeling) in het 

afwegingskader voor beheer en onderhoud. 
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Het advies om geleideconstructies tijdig te vervangen is opgenomen in instandhoudingsplannen 

(IHP’s). Verder acties op het gebied van RB&O zijn op nog niet verder opgepakt. Dit heeft vooral 

te maken met personele wijzigingen en het vormen van een nieuw team.  

 

3.5 Projecten met gunningsvoordeel 
Bij projecten met gunningvoordeel zit ook een verplichting om actief bezig te zijn met reduceren 

van CO2-emissie. De meest materiele emissie voor projecten is het zakelijk verkeer. Voor een 

project met gunningsvoordeel wordt bij de start van project afspraken gemaakt over de te nemen 

maatregelen en registratie van het zakelijk verkeer. Daarnaast wordt bekeken welke aanvullende 

maatregelen genomen kunnen worden in de projecten om CO2 te reduceren. In tabel 3.2 zijn de 

projecten met gunningsvoordeel opgenomen. 

 

Tabel 3.2 Gemiddelde CO2 uitstoot van projecten (1ste helft 2018) 

Project Verkregen Gemiddelde CO2 

uitstoot per km 

(kg/km) 

Km’s CO2 

uitstoot (in 

t) 

 
Opmerking 

Flow27 - Hooipolder 2014 0,220 19.014 4,18 

 

IJssel Stroomlijn fase 3 2014 0,220 233 0,05 

 

OV SAAL MLT - 

Opstellen integraal 

verlichtingsplan 

Opstelterrein Lelystad  

2017 0,220 0 0 
Geen kilometers geboekt in deze 
periode op het project 

Gemeente Utrecht RC 

bodemdiensten  

2017 0,220 0 0 
Geen kilometers geboekt in deze 
periode op het project 

Engineering tbv aanleg 

2 langzaam verkeer 

onderdoorgangen N345  

2017 0,220 260 0,06 

 

Totaal 

  

19.507 4,29 

 

 

Maatregelen in projecten zijn er vooral op gericht auto kilometers te beperken. We geven dit vorm 

door de volgende maatregelen: 

 Beperken van fysieke overleggen (bewust plannen) 

 Reizen waar mogelijk per openbaar vervoer 

 Carpoolen waar mogelijk 

 Medewerkers van Tauw die reizen maken veelvuldig gebruik van dienstauto’s van Tauw. Dit 

betreffen auto’s met het energielabel A 

 Overleggen via Skype 

 

 


