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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.’  
 
In het kader ven deze missie heeft Tauw zich eind 2011 laten certificeren voor de CO2-
prestatieladder. In 2017 is de ISO14001 er bij gekomen. Deze twee normen ondersteunen ons om 
ons bedrijfsproces te verduurzamen. 
 
Deze rapportage geeft inzicht in de voortgang van de gestelde reductiedoelstellingen voor jaar 
2017. In het kader van de CO2-prestatieladder worden de scope 1, 2 en 3 emissies ten opzichte 
van het referentiejaar 2014 beschreven. In het rapport wordt de voortgang van de CO2-
prestatieladder en ISO14001 gecombineerd. Het rapport in twee hoofdstukken ingedeeld: Tauw 
organisatie en projecten. 

2 Tauw organisatie 

In dit hoofdstuk bespreken we de voortgang ten opzichte van de gestelde doelstellingen voor de 
Tauw organisatie: gebouwen, mobiliteit, waterverbruik, afval, inkoop en compliance. 
  
2.1 Voortgang scope 1 en 2 
Deze paragraaf geeft inzicht in de voortgang met betrekking tot CO2-reductie voor scope 1 en 2 
emissies voor het jaar 2017 ten opzichte van het referentiejaar 2014. 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 
 
De Carbon Footprint van Tauw is voor het jaar 2014 opnieuw geverifieerd. Daarmee is 2014 het 
nieuwe referentie jaar voor de scope 1 en 2 analyse. Ook voor de scope 3 emissies vormt 2014 
het referentiejaar.  
 
2.1.1 Doelstelling 
De doelstellingen voor scope 1 en 2 voor het jaar 2017 zijn als volgt gedefinieerd: 
• Scope 1: Emissies van zakelijk vervoer en verstoken van aardgas in de gebouwen. 

Voor het jaar 2017 is de doelstelling om 6 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte 
van 2014 

• Scope 2: Emissies van elektriciteitsgebruik, vervoer met privé voertuigen en vliegverkeer. 
Voor het jaar 2017 is de doelstelling om 6 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte 
van 2014 
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2.1.2 Voortgang 
In tabel 2.1 is een overzicht van scope 1 en 2 weergegeven voor zakelijke verkeer en 
energieverbruik voor gebouwen per jaar weergegeven. In figuur 2.1 zijn twee grafieken 
weergegeven over de afname van CO2. 
 
Tabel 2.1: CO2-emissie reductietrend scope 1 en 2 

Jaar Totaal 
ton CO2 

CO2 per 
FTE 

Zakelijk verkeer 
CO2  (ton / FTE) 

Energieverbruik 
gebouwen (CO2 ton 

/ FTE) 

Scope 1 
(CO2 ton / FTE) 

Scope 2  
(CO2 ton / FTE) 

2014 2.249 3,26 2,46 0,80 2,06 1,21 
2015 1.948 2,86 2,39 0,48 1,87 1,00 
2016 1.825 2,65 2,26 0,39 1,79 0,87 
2017 1.807 2,47 2,17 0,31 1,70 0,77 

 

 
Figuur 2.1: Ton CO2-emissie per FTE voor scope 1 en 2 emissie. 

 
De doelstellingen voor 2017 zijn gehaald met een daling van 17% voor scope 1 en 32 % voor 
scope 2. Voor de periode 2018-2020 zijn daarom nieuwe reductiedoelstellingen vastgesteld. 
 
2.2 Woon-werk verkeer 
 
2.2.1 Doelstelling 
De invloed die Tauw kan uitoefenen op het woon-werkverkeer is, naast de invloed die al is 
uitgeoefend, relatief beperkt. We gaan er daarom van uit dat de emissies per FTE niet veel meer 
kunnen dalen. De doelstelling voor 2020 is dan ook om de emissies van het woonwerkverkeer per 
FTE gelijk te houden aan 2014. 
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2.2.2 Voortgang 
 
Tabel 2.1: CO2-emissie reductietrend woonwerk-verkeer, scope Tauw BV (zonder Atrivé) 

Jaar Fiets 
km 

OV km Privé km Lease 
km 

Totaal 
km 

Km 
per 
FTE 

Totaal ton 
CO2 

CO2 per 
FTE 

2014 203.848 1.978.210 2.325.761 977.481 5.485.300 8.286 835 1,26 
2015 196.407 2.178.388 2.525.058 886.511 5.786.364 8.875 882 1,35 
2016 225.358 2.129.207 2.689.881 802.772 5.847.219 8.819 885 1,33 
2017 201.759 2.550.141 2.560.647 721.025 6.033.572 8.695 1.057 1,52 

 

 
 

 
 
In 2017 zijn de totaal aantal kilometers gestegen en ook de totale CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot 
per FTE voor de woonwerk-verkeer is gestegen terwijl de kilometers per FTE zijn gedaald. De 
kilometers van lopende of fietsende medewerkers zijn gedaald en ook die met 
kilometervergoeding en lease.  
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De stijging in kilometers komt dus vooral tot stand door reizende met openbaar vervoer. Het is 
mogelijk dat de nieuwe medewerkers vooral met OV reizen en ver weg wonen.  
 
2.3 Afval 
 
2.3.1 Doelstelling 
De doelstelling voor 2020 is om de CO2-emissies van afvalverwerking per FTE gelijk te houden 
aan de gemiddelde emissie per FTE van de jaren 2012 & 2013. Dit is ook de doelstelling voor het 
jaar 2017. 
 
2.3.2 Voortgang 
De totale afvalproductie van Tauw is van 2014 tot 2017 flink gedaald. 2014 en 2016 waren qua 
afval piekjaren aangezien toen het archief flink is opgeschoond. In figuur 2.2 is te zien dat het 
bedrijfsafval een beetje is afgenomen en dat voornamelijk het papierafval voor de grote 
schommelingen in ons afval heeft gezorgd. Aangezien ervoor gekozen is om digitaal te werken zal 
het papierverbruik rond de hoeveelheid van 2017 schommelen of nog zelfs iets dalen.  
 
Het afval proberen als Tauw zoveel mogelijk te verminderen. Zo zijn wij onder andere bezig om 
van de oude werkkleding buitentafels te maken.  
 

 
Figuur 2.2 Afvalproductie Tauw tussen 2014 en 2017 

 
In figuur 2.3 zijn de grootste categorieën afval weergegeven voor 2016 en 2017. Het totale afval in 
deze periode is gedaald van 202,75 naar 152,29 ton. Welke zoals eerder aangegeven 
voornamelijk is toe te wijzen aan het papier van de archivering. De overige afval categorieën zijn 
redelijk stabiel gebleven.  
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Figuur 2.3 Afvalproductie Tauw tussen 2014 en 2017 

 
In 2012 /2013 was het totale afval 175,3 ton. In 2017 is dit gedaald naar 152,29 ton. De 
doelstelling is daarmee gehaald.  
 
2.4 Water 
 
2.4.1 Doelstelling 
Het water gebruik blijven we twee keer per jaar monitoren. Ook hier nemen we geen kwantitatieve 
doelstellingen omdat de besparingen lastig zijn te realiseren.  
 
2.4.2 Voortgang 
De afgelopen jaren hebben we het watergebruik van Tauw gemonitord. In figuur 2.4 is te zien dat 
het waterverbruik van 2014 tot 2016 redelijk stabiel blijft.  
 
De afgelopen jaren zijn de volgende waterbesparende maatregelen toegepast:  

• Waterbesparende toiletten aanwezig 
• De wastafels bij de toiletunits voorzien van elektrische kranen (behalve 4e verdieping) 
• Urinoirs met automatische spoeling 

In begin 2014 is de koeltoren vervangen door een luchtgekoelde condensor. De koeltoren had op 
een warme dag een waterverbruik van circa 30 m3/dag. 
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Figuur 2.4 Watergebruik Tauw van 2014 -20161  
 
2.5 Inkoop 
In 2017 zijn veel zaken voorbereid voor 2018. Wat we wel in 2017 gedaan hebben: 

• Er zijn circa 20 artikelen van onze bestellijst vervangen door milieuvriendelijke 
alternatieven 

• De post in Assen wordt minder opgehaald en minder gebracht 
• Huispostmappen worden niet meer bijbesteld. We proberen het zoveel mogelijk digitaal te 

doen door onder andere te scannen 
• Alle ‘in te schrijven’ offertes, opdrachten en overeenkomsten worden gescand met digitaal 

de namenlijst erop en dit wordt gemaild. Zodat er minder geprint hoeft te worden 
• De plotter werd te weinig gebruikt en weggehaald 

 
Vanuit I&CM zoeken wij naar strategische leveranciers die actief en aantoonbaar bijdragen aan 
een duurzame leefomgeving. Wij verwachten als Tauw dat al onze leveranciers duurzaam 
inkopen zoals is beschreven in het Inkoopbeleid van Tauw2.  
 
  

                                                        
1 Dit is het waterverbruik van de kantoren; Deventer Handelskade, Deventer Kamperstraat, Eindhoven, Rotterdam 
en Utrecht 
2 Inkoopbeleid Tauw, augustus 2017 
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2.6 Compliance 
In 2017 zijn we al Tauw druk bezig geweest met het opzetten van ons milieumanagement 
systeem. Er zijn verschillende interne en externe audits uitgevoerd en hieruit zijn acties gekomen 
die zijn opgepakt. Eind 2017 hebben we het ISO 14001 certificaat mogen ontvangen en hebben 
wij het hoogste niveau, namelijk niveau 5, van de CO2-prestatieladder bereikt.  
 
Inclusief milieumeldingen 
In 2017 zijn geen veiligheidsmeldingen gedaan op milieugebied gedaan.  

3 Impact in Projecten  

In dit hoofdstuk gaan we nader in op ketenanalyses scope 3 en de projecten met 
gunningsvoordeel.  
 
3.1 Ketenanalyses scope 3 CO2-ladder 
In 2017 heeft Tauw twee ketenanalyses uitgevoerd. Twee werkvelden zijn geselecteerd door 
welke Tauw in de keten CO2-besparingen kan realiseren. Samenvatting van de resultaten hier 
hieronder weergegeven. Meer details zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
3.1.1 Strategieën voor CO2-reductie van het werkveld Energie 
Hoe kan Tauw invloed uitoefenen op CO2 reductie en energiebesparing door eigen autonome 
acties op basis van de inzichten uit de ketenanalyse? Stavaza eind 2017: 
• Er zijn 16 haalbaarheidsstudies voor riothermie uitgevoerd in 2017, daaronder voor de 

gemeenten de Bilt, Alblasserdam en Horst aan de Maas. Voor alle haalbaarheidsstudies werd 
de CO2-besparing berekend 

 
Strategieën voor CO2-reductie van het werkveld Energie; Stavaza eind 2017 
• In september 2017 is de holding Tauw Omgevingswarmte BV opgezet. De eerste sub-

onderneming is Tauw Omgevingswarmte Wezep BV. De nieuwe BV heeft als doelstelling om 
vanuit de haalbaarheidsstudies projecten te realiseren. Eind februari 2018 wordt het project in 
Wezep opgeleverd. In het voorjaar van 2018 start een nieuw project in De Bilt 

• Er zijn tot en met 2017 heeft Tauw voor 108 van 388 Nederlandse gemeenten 
riothermiekansenkaarten opgesteld. In andere woorden 28 % van de Nederlandse gemeenten 
hebben een riothermiekansenkaart gekregen van Tauw. Het doel is dus net niet gehaald 

• De omgevingswarmtekansenkaart werd in 2017 voor 7 projecten (gemeentes en 
Rijkswaterstaat) opgesteld 

• Eind 2017 bestond het werkveld uit rond 10 werknemers; circa 7-8 FTE’s 
• In 2017 heeft zich Tauw ook bij de Green Deal Nationale Koolstofmarkt aangesloten. Hier 

gaat het erom om certificaten voor CO2-besparing te genereren en te verkopen 
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3.1.2 Strategieën voor CO2-reductie van het werkveld Risicogestuurd beheer en 
onderhoud 

Hoe kan Tauw invloed uitoefenen op CO2-reductie en energiebesparing door eigen autonome 
acties op basis van deze inzichten? 
Tauw gaat adviseren dat geleideconstructies bij 75 % roest vervangen en gerenoveerd moeten 
worden 
• In de instandhoudingsplannen (VIA project geleideconstructies) is een stuk tekst opgenomen 

over het hergebruik van geleideconstructies 
• We hebben één offerte opgesteld voor de inspectie van geleideconstructies. Hierin is geen 

direct voorstel opgenomen om duurzaamheid mee te nemen in advies. Wel is aangeboden 
om de herstelmogelijkheden in beeld te brengen 

 
Mogelijke strategieën voor CO2-reductie van het werkveld RB&O 
Het werkveld RB&O is in ontwikkeling. Door vertrek van de projectleider en senior adviseur is de 
noodzaak om het thema Beheer & Onderhoud (B&O) anders in te gaan vullen. In 2018 worden 
diverse werksessie gepland om hieraan breed invulling te geven. Hier wordt duidelijk de koppeling 
gezocht met klimaatadaptatie en de verduurzaming opgave. 
 
3.2 Projecten met gunningsvoordeel CO2-ladder 
Over het jaar 2017 zijn de onderstaande projecten sprake van gunningsvoordeel in verband met 
de CO2-prestatieladder. In tabel 3.1 zijn de CO2-emissies samengevat van de projecten met 
gunningsvoordeel. Een aantal projecten is de gunning in 2018 geweest. Voor deze projecten 
hebben we in dit rapport over 2017 geen gegevens opgenomen. 
 
Tabel 3.1 gemiddelde CO2 uitstoot van projecten 

Project Jaar van 
gunning 

Km’s Gemiddelde CO2 uitstoot 
per km (kg/km) 

CO2 uitstoot 
(in t) 

Flow27 - Hooipolder 2015 75.052 0,220 16,51 

IJssel Stroomlijn fase 3 2015 5.001 0,220 1,1 

RC Prorail ‘Milieuhyginisch, 

cultuurtechnisch, geoloisch ballast 

en bouwstoffen (bodem) 

onderzoek 

2018 - - - 

Engineering tbv aanleg 2 

langzaamverkeer 

onderdoorgangen N345 

2018 - - - 

Gemeente Utrecht RC 

bodemdiensten 

2018 - - - 
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De CO2-emissies in de projecten worden voornamelijk veroorzaakt door zakelijk transport. De 
doelstelling is hier opgericht; beperken van de reiskilometers met de auto.  
 
Voor de projecten FLOW 27 Hooipolder en IJssel stroomlijn fase 3 zijn de gereden zakelijke 
kilometer met auto’s in MX2 geregistreerd. De precieze brandstofverbruik is niet bekend. Hierdoor 
er is een uitstoot van 220g/km gehanteerd. De genomen maatregelen per project staan in 
bijlage 2 beschreven.  
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