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Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem worden gebruikt voor het doel waarvoor het is vervaardigd 

met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van het intellectuele eigendom. 

De auteursrechten van dit document blijven berusten bij Tauw. Kwaliteit en verbetering van product en proces hebben bij Tauw 

hoge prioriteit. Tauw hanteert daartoe een managementsysteem dat is gecertificeerd dan wel geaccrediteerd volgens: 

 

- NEN-EN-ISO 9001 
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1 Inleiding 

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

inzicht in de voortgang met betrekking tot CO2-reductie voor het eerste halfjaar van 2016 voor 

scope 1, 2 en 3 emissies ten opzichte van het referentiejaar 2014. 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.  

 

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 1ste halfjaar 2016 

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

emissies voor het eerste halfjaar van 2016 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 

 

Deze voortgangsrapportage beslaat het eerste halfjaar van 2016. Naast inzicht geven in de 

voortgang op de CO2-reductiedoelstellingen komen ook de genomen maatregelen in 2016 om de 

CO2-uitstoot terug te dringen aanbod.  

 

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

aantal medewerkers en vierkante meter vloeroppervlak over het gehele jaar 2014 en het eerste 

halfjaar van 2016.  
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Tabel 2.1 CO2-emissie Tauw t.o.v. aantal medewerkers en vierkante meter vloeroppervlak 2014 en eerste 
helft van 2016 
 
Soort emissie CO2 (ton/jr) 

2014 

CO2 (ton/jr) 

H1 2016* 

CO2 

(ton/fte)# 

2014 

CO2 

(ton/fte)% 

H1 2016* 

CO2  

(ton/100 m2)# 

2014 

CO2  

(ton/100 m2)% 

H1 2016* 

Directe CO2-emissies             

- Aardgasverbruik 250,22 123,69 0,36 0,18 1,29 0,74 

- Brandstofverbruik zakelijk verkeer 

leaseauto’s 1.161,07 526,60 1,68 0,78   

Indirecte CO2-emissies door 

energieopwekking        

- Elektriciteitsverbruik 229,70 22,38 0,33 0,033 1,19 0,13 

- Ingekochte warmte 9,28 11,87 0,013 0,018 0,05 0,07 

Overige indirecte CO2-emissies        

- Brandstofverbruik zakelijk verkeer 

privéauto 467,62 240,98 0,68 0,36   

- Brandstofverbruik zakelijke 

vliegtuigreizen 68,69 25,66 0,10 0,038   

Totaal 2.186,57 951,20 3,17 1,41 2,53 0,94 
* Gegevens van 2016 gaan alleen over het eerst half jaar. De gegevens van 2014 hebben betrekking op het hele 
jaar. 
# Het aantal medewerkers staat in het referentiejaar 2014 gelijk aan 689,6 fte en het totaal verhuurbaar vloer 
oppervlak (VVO) staat gelijk aan 19.327 m2 

% Het aantal medewerkers staat in 2016 gelijk aan 677 fte en het totaal verhuurbaar vloer oppervlak (VVO) staat 
gelijk aan 16.776 m2. 

 

In tabel 2.1 valt op dat de CO2-uitstoot door elektriciteitsgebruik sterk is afgenomen. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de overstap naar windenergie voor de locatie in Rotterdam. 

Warmteverbruik in Utrecht is hoger dan in 2014 vanwege het koude winterweer in de eerste helft 

van 2016. 
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Ten opzichte van 2014 laat het zakelijk verkeer een lichte daling zien. Het zakelijk verkeer (auto) 

draagt met ruim 80 % het meest bij aan de totale CO2-emissie van Tauw. In 2016 zijn door de 

leaseauto’s minder liters brandstof getankt en minder km’s gereden. De daling in de CO2-uitstoot 

van het zakelijk verkeer is te verklaren door een combinatie van onderstaande punten: 

 Minder brandstof getankt doordat we steeds meer zuinig rijdende auto’s in het wagenpark 

krijgen. Iedere leaserijder krijgt de mogelijkheid om bij inzet van een nieuw leasecontract bij 

prodrive een training te doen voor zuinig rijden en veiligheid op de weg. Dit is omdat de 

techniek in auto’s is veranderd ten opzichte van jaren geleden. Als je bijvoorbeeld 20 jaar 

geleden je rijbewijs hebt gehaald is het nu toch anders rijden dan toen. Bijvoorbeeld voor de 

rotonde of stoplicht niet tot het laatste moment gas geven, maar meer je auto over het laatste 

stuk laten uitrijden en geen gas geven 

 In de jaren voor 2015 is er actief gestuurd op ten minste 17.500 km zakelijk rijden. Die 

aandacht is er een beetje af. Sommige medewerkers hadden zoiets van dan moet ik nog 

maar een zakelijke rit naar een andere vestiging doen, om dicht bij die grens te komen. 

Doordat daar de focus niet meer op ligt, leidt dit mogelijk ook tot minder kilometers 

 Bij een bijeenkomst voor teammanagers/afdelingshoofden wordt er meer moeite gedaan om 

met elkaar mee te rijden 

 
2.1 Voortgang in relatie tot de reductiedoelstellingen 
In 2015 zijn op basis van de emissies van 2014 reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 

vastgesteld voor de jaren 2015 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 2014. 

Voor het jaar 2016 is de doelstelling om 4 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte 

van 2014 

 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 2014. 

Voor het jaar 2016 is de doelstelling om 4 % minder CO2 per FTE uit te stoten ten opzichte 

van 2014 

 

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 2014 weergegeven. 
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Tabel 2.2 Afname ten opzichte van referentiejaar scope 1 en 2 (ton CO2 / FTE) 

 

Scope 1ste half jaar 2014 1ste half jaar 2016 Af/toename 1ste half jaar 2016 (%) 

Scope 1 1,03 0,96 -6,29 

Scope 2 0,56 0,44 -21,33 

Totaal 1,59 1,41 -11,36 

 

 

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

CO2 / FTE) 

 

Onderdeel 1ste half jaar 2014 1ste half jaar 2016  Af/toename 1ste half jaar 2016 (%) 

Zakelijk verkeer 1,23 1,17 -4,35 

Energieverbruik gebouwen 0,36 0,23 -35,19 

Totaal 1,59 1,41 -11,36 

 

Wanneer je kijkt naar de cijfers blijkt dat voor het 1ste half jaar 2016 de totale emissie CO2/FTE is 

gedaald. Zowel scope 1 als scope 2 emissie laat een daling zien ten opzichte van het 

referentiejaar 2014. Op basis van bovenstaande cijfers liggen we op koers om de doelstellingen 

voor 2016 halen. Voor een verdere detaillering van de scope 1 en 2 emissies wordt verwezen 

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

 
2.2 Genomen maatregelen in 2016 
In 2016 heeft Tauw de volgende maatregelen genomen om de CO2-emissie te reduceren.  

 Alle locaties 

 Alle beeldschermen zijn vervangen door nieuwe 24"schermen. 

 Deventer  

 Tweede verdieping is gerenoveerd. Verlichting is vervangen voor led en TL-5 

 Toiletverlichting is aangepast 

 Verlichting in opslagkelder en technische ruimte is aangepast en deels voorzien van led 

en bewegingsmelders. Tevens is een deel noodverlichting vervangen door ledstrips 

(voorheen TL). 

 De motor en besturing van de lift (midden) is vervangen. Besparing ca. 20-25 % energie 

op jaarbasis. 

 Kamperstraat 

 Heater in de veldwerkloods is vervangen. Er is extra geïnvesteerd in XR ten opzichte van 

HR unit geeft 12 % lager gasverbruik.  
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 Rotterdam 

 Sinds 2016 is de locatie in Eindhoven overgegaan op groene stroom. De eigenaar van 

het gebouw heeft een nieuw contact afgesloten 

 Wagenpark 

 Grens om in aanmerking te komen voor een leaseauto is verhoogd naar 17.500 km 

 Jaarlijks worden de normen voor CO2-uitstoot van het wagenpark geëvalueerd. Er wordt 

dan bekeken of de normen verder naar beneden bijgesteld kunnen worden 

 Leaserijders krijgen een training aangeboden in voertuigbeheersing en gebruik. In deze 

training wordt aandacht besteed aan zuinig rijden 

 Woon / werkverkeer 

 Naar aanleiding van de ervaringen van ‘Low Car Diet 2016’ is het proces in gang gezet 

om te bekijken of de keuze van woon / werkverkeer (auto of OV) flexibeler ingericht kan 

worden. Nu moet je kiezen of voor een vergoeding of voor een trajectkaart OV 

 Medewerkers die op de fiets naar het werk komen en voldoen aan bepaalde 

voorwaarden hebben de mogelijkheid om vanwege een fiscaal voordeel op voordelige 

wijze een fiets aan te schaffen. De regeling is opgezet in samenwerking met Nationale 

Fiets Projecten (NFP) uit Heerenveen 

3 Scope 3 emissies 1ste halfjaar 2016 

3.1 Inleiding 
Voor 2010 en de daar op volgende jaren is voor de scope 3 analyse gekeken naar het woon-

werkverkeer en de afvalverwerking en zijn er op die gebieden stappen gezet. In deze 

voortgangsrapportage worden de emissies uit woon-werkverkeer en afvalverwerking inzichtelijk 

gemaakt voor het eerste halfjaar 2016.  

 

Naast de voortgang op deze onderwerpen staat ook de voortgang van het behalen van de 

doelstellingen die conform de branchegerichte toelichting voor ingenieursbureaus zijn opgesteld. 

Deze branchegerichte toelichting is met het verschijnen van het handboek 3.0 opgegaan in het 

algemene handboek. Het gaat bij deze doelstellingen om de invloed die Tauw in haar 

adviserende rol heeft op de CO2-emissies die vrijkomen in de projecten waarin wij werken. Deze 

doelstellingen zijn niet als harde emissie-eisen vastgelegd omdat Tauw daarvoor te weinig 

invloed op heeft, maar de doelstellingen zijn als inspanningsverplichting omschreven. De 

doelstellingen hebben betrekking op de bodemprojecten en op de openbare verlichtingsprojecten 

die wij als Tauw uitvoeren. 
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Voor 2017 staat een nieuwe ketenanalyse gepland omdat een reductie van de CO2-emissies voor 

de geselecteerde ketens moeilijk wordt om te realiseren omdat veel maatregelen al genomen zijn.  

 
3.2 Woon-werkverkeer 
De emissies van woon-werkverkeer is de afgelopen jaren sterk afgenomen, met name door 

betere administratie van het woon-werk verkeer. De emissies in 2015 zijn echter licht gestegen 

vergeleken met 2014. Ook in de eerste helft van 2016 zijn de emissies hoger als de helft 

van 2015. 

 
3.2.1 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 vanuit dat de emissies per FTE niet veel meer 

kunnen dalen. De doelstelling voor 2020 is dan ook om de emissies van het woon-werkverkeer 

per FTE gelijk te houden aan 2014. 

 
3.2.2 Voortgang 

In de onderstaande tabel staan de CO2-emissies voor de verschillende manieren van vervoer en 

de totale CO2-emissie van het woon-werkverkeer. 

 

 

Tabel 3.1 Woon-werkverkeer, kilometers en CO2-emissie 

 

Categorie Totale afstand 

(km/jr) 

2014 

Totale 

afstand 

(km/jr) 

2015 

Totale 

afstand 

(km/jr) 

1.HJ 

2016 

Conversie-

factor gem 

(gCO2/km) 

Conversie-

factor jaar 

CO2 

emissie 

(t/jr) 

2014 

CO2 

emissie 

(t/jr) 

2015 

CO2 

emissie 

(t/jr) 1. 

HJ 2016 

Fiets/ lopend 203.848 196.407 122.665 0  0 0 0 

Openbaar vervoer 1.978.210 2.178.388 1.156.598 61 2015 121 133 71 

Privéauto 2.325.761 2.525.058 1.486.324 202 2014 470 510 300 

Leaseauto 977.481 886.511 400.588 250 2014 244 239 122 

    269 2015    

    306 2016    

totaal 5.485.300 5.786.364 3.166.175 840  835 882 493 

 

In totaal worden meer kilometer gereden in 2015 in vergelijking met 2014. De cijfers van het 

eerste halfjaar van 2016 duiden op een stijging van de gereden kilometers voor het jaar 2016. De 

kilometers van fietsende of lopende medewerkers is gestegen in 2016 en de kilometers van 

leaseauto’s zijn gedaald ten opzichte van 2015 en 2014.  
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De kilometers voor openbaar vervoer en privéauto zijn gestegen. Een deel van de stijging hangt 

ermee samen dat er gemiddeld meer gewerkt wordt in 2016 in vergelijking met 2015 en 2014 

(2016 trend: 48 werkweken, 2015: 41,6 werkweken, 2014: 40,95 werkweken). Het is 

waarschijnlijk dat de aantal werkweken voor totaal 2016 nog dalen omdat uit ervaring blijkt dat 

meer vakantie in de tweede helft van een jaar wordt genomen. In dat geval betekent het ook dat 

de totale kilometers voor 2016 niet per se twee keer zo hoog zijn als die van de eerste halfjaar 

2016. De daling in leaseautokilometers en de stijging in privéautokilometers is waarschijnlijk het 

gevolg van het gewijzigde leasebeleid, waardoor sommige medewerkers hun leaseauto moesten 

inleveren. Mogelijk wordt er met leaseauto’s ook vaker vanuit huis naar een klant gereden of naar 

een andere vestiging. De kilometers die daarbij gereden worden vallen in scope 1 en niet bij het 

woon-werkverkeer. 

 

Het valt op dat ondanks de daling in leaseautokilometers in 2015 en 2016 toch meer CO2-uitstoot 

plaats vond in deze categorie dan in 2014. Dat hangt ermee samen dat de CO2-conversiefactor 

van de leaseauto’s omhoog ging. Er werd meer diesel en minder benzine getankt in 2015 en 

2016 in vergelijking met 2014. De leasewagenpark van 2015 en 2016 stootte per kilometer 

daarom meer CO2 uit dan het wagenpark van 2014. 

 

 
Tabel 3.2 Woon-werkverkeer CO2-emissie per FTE 

 

Grootheid Eenheid 2014 2015 1. HJ 2016 2016 trend 

FTE's (-) 662 652 652 652 

CO2-uitstoot ton/jaar 835 882 493 986 

CO2-uitstoot per 

FTE 

ton/FTE 1,26 1,35 0,76 1,51 

 

De CO2-uitstoot gaat rond 18 % toenemen in de 2016 trend in vergelijking met 2014. Per FTE 

neemt de uitstoot om 20 % toe ten opzichte van 2014. 

 

In 2014 is Atrivé door de Tauw Groep aangekocht en is een volle dochter geworden van Tauw bv 

Hieronder staat het woon-werkverkeer van Atrivé vermeld. Bij Atrivé kon op de korte termijn na 

opname in de Tauw groep de berekening van het woon-werkverkeer niet zo nauwkeurig worden 

uitgevoerd als bij Tauw bv. Naast de gegevens van Tauw kunnen de volgende woon-

werkgegevens worden gerapporteerd op basis van de beschikbare gegevens. 
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Tabel 3.3 Woon-werkverkeer Atrivé, kilometers en CO2-emissie 

 

Categorie Totale afstand 

(km/jr) 2014 

Totale afstand 

(km/jr) 2015 

Totale afstand 

(km/jr) 1. HJ 2016 

Conversie-factor 

gem (gCO2/km) 

CO2 emis. 

(t/jr) 2014 

CO2 emis. 

(t/jr) 2015 

CO2 emis. 

(t/jr) 1. HJ 

2016 

Fiets/ lopend 6.152 2.109 2.326 0 0,00 0,00 0,00 

Openbaar vervoer 77.664 16.288 9.404 61 4,74 0,99 0,57 

Privéauto 109.376 130.072 63.832 202 22,09 26,27 12,89 

Leaseauto onbekend 409.968 202.001 15 % van de 

brandstof voor 

lease 

21,00 18,58 9,13 

        

totaal  558.436 277.562  47,83 45,85 22,59 

 

In 2016 bedraagt de aantal FTE’s van Atrivé 26,4. Per FTE werd voor het woon-werkverkeer van 

Atrivé 0,86 (trend heel 2016 1,76) ton CO2 uitgestoten in 2016. Ter vergelijking in 2014 was de 

uitstoot 1,74 ton CO2/FTE.  

 

Uitgangspunten bij deze berekening zijn net als bij Tauw de volgende: 

 Bij woon-werkverkeer onder 9 km wordt er vanuit gegaan dat wordt gefietst 

 Wanneer er een leaseauto ter beschikking is gesteld wordt er vanuit gegaan dat op en neer 

wordt gereden met de leaseauto 

 Wanneer er geen leaseauto is en er geen woon-werkkilometers zijn geregistreerd dan wordt 

er vanuit gegaan dat er met OV gereisd wordt 

 Er is geschat dat van het brandstofgebruik van de leaseauto’s voor ongeveer 15 % toe te 

schrijven is aan woon-werkverkeer. Gelijk aan Tauw bv 

 Er worden even veel weken gewerkt bij Atrivé per FTE als bij Tauw bv 

 De verhouding tussen woon-werk kilometers en werkkilometers voor de privé auto rijders is 

gelijk aan 2014 

 

Nota bene: Atrivé is per 15 augustus 2014 onderdeel geworden van Tauw en de administratie is 

nog niet geïntegreerd. Omdat de basisgegevens anders zijn, is de CO2-uitstoot een beetje anders 

bepaald. Daarom zijn de gegevens van Atrivé niet geïntegreerd in de tabellen Tabel 3.1 en Tabel 

3.2. 

 
3.2.3 Aandachtspunten 

De CO2-emissies voor het woon-werkverkeer zijn voor Tauw bv gestegen ten opzichte van 2014. 

Belangrijkste reden is dat Tauw medewerkers gemiddeld verder van hun standplaats vandaan 

wonen. 
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Hoewel Tauw wel enige invloed uit kan oefenen op de standplaats en de huisvesting is het aan 

de medewerker om te beslissen waar hij of zij gaat wonen. Tauw heeft een verhuisregeling 

waarbij (een deel van) de verhuiskosten worden vergoed als de medewerker dichter bij de 

standplaats gaat wonen. In praktijk blijkt dit niet voldoende te zijn om medewerkers dichterbij hun 

standplaats te laten wonen. 

 

Verder heeft Tauw relatief weinig invloed op het sturen naar een CO2 zuiniger woon-werk 

verkeer. Incidenteel wordt er samen gereden naar werk, echter wordt dat administratief niet 

bijgehouden en is dus niet terug te vinden in de getallen.  

 

De doelstelling voor 2020 is dan ook om de emissies van het woon-werkverkeer per FTE gelijk te 

houden aan 2014. Deze doelstelling geldt dus ook voor het jaar 2016.  

 
3.3 Afval 
 
3.3.1 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 2016
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3.3.2 Voortgang 

 

Tabel 3.4 Afvalverwerking, hoeveelheden en CO2-emissie 

 

 

Categorie 

Massa 

afval 

(ton) 

2012 

Massa 

afval 

(ton) 

2013 

Massa 

afval 

(ton) 

gem. 

2012-

2013 

Massa 

afval 

(ton) 

2014 

Massa 

afval 

(ton)  

2015 

Massa afval 

(ton)  1. HJ 

2016 

Conversie-

factor (ton 

CO2/ ton 

afval) 

CO2-

emissie 

(ton/j) 

2012 

CO2-

emissie 

(ton/j) 

2013 

CO2-

emissie 

(ton/j) 

gem. 

2012-2013 

CO2-

emissie 

(ton/j) 

2014 

CO2-

emissie 

(ton/j)  

2015 

CO2-

emissie 

(ton/j) 1. 

HJ 2016 

Glas 3,00 4,20 3,60 4,50 3,09 2,77 0,38 1,15 1,61 1,38 1,73 1,50 1,05 

Bedrijfsafval 104,50 79,30 91,90 136,40 61,90 42,34 0,94 98,20 74,57 86,40 128,26 58,20 39,80 

Papier 93,30 49,00 56,20 234,30 72,60 40,21 0,85 79,33 41,68 60,50 199,19 61,70 34,18 

Bodemmonsters 9,40 8,60 9,00 21,70 9,50 5,13 0,94 8,81 8,11 8,50 20,44 8,93 4,82 

Klein chemisch 

afval 

0,40 0,30 0,40 1,10 0,10 0,15 0,94 0,34 0,24 0,30 1,01 0,10 0,14 

Asbest 0,00 0,02 0,02 0,02 0,05 0,03 0,94 0,00 0,02 0,01 0,01 0,05 0,03 

Bouw en 

sloopafval 

0,0 8,40 4,20 27,2 3,20 12,70 0,94 0,00 7,90 4,00 25,61 3,00 11,94 

Olie/water/slib 8,60 2,20 5,40 7,90 8,40 0,00 0,94 8,04 2,11 5,00 7,38 7,90 0,00 

Oplosmiddel (hal 

vrij)  

0,50 0,00 0,25 0,30 0,10 0,07 0,94 0,47 0,00 0,20 0,25 0,10 0,06 

Oplosmiddel (hal 

rijk) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
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Categorie 

Massa 

afval 

(ton) 

2012 

Massa 

afval 

(ton) 

2013 

Massa 

afval 

(ton) 

gem. 

2012-

2013 

Massa 

afval 

(ton) 

2014 

Massa 

afval 

(ton)  

2015 

Massa afval 

(ton)  1. HJ 

2016 

Conversie-

factor (ton 

CO2/ ton 

afval) 

CO2-

emissie 

(ton/j) 

2012 

CO2-

emissie 

(ton/j) 

2013 

CO2-

emissie 

(ton/j) 

gem. 

2012-2013 

CO2-

emissie 

(ton/j) 

2014 

CO2-

emissie 

(ton/j)  

2015 

CO2-

emissie 

(ton/j) 1. 

HJ 2016 

Salpeterzuur  0,00 0,05 0,03 0,03 0,00 0,11 0,94 0,00 0,05 0,03 0,03 

 

0,00 0,10 

Organisch 

Zeepafval 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 104,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

Verontreinigde 

emballage 

0,10 0,10 0,10 0,30 0,02 0,00 0,94 0,13 0,05 0,09 0,24 0,02 0,00 

Datadragers 

vertrouwelijk 

0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,42 0,94 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,39 

Oud ijzer 0,00 6,20 3,10 1,90 0,00 0,00 0,35 0,00 2,17 1,10 0,65 0,00 0,00 

RVS 0,00 2,10 1,10 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,72 0,40 0,00 0,00 0,00 

Huisvuil grof 0,00 0,00 0,00 1,70 2,10 0,10 0,94 0,00 0,00 0,00 1,64 2,00 0,09 

B-hout 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 -0,69 0,00 0,00 0,00 -1,15 0,00 0,00 

Afgewerkte olie 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

Totaal 220 160,6 175,3 439,5 161,9 104.07  196,3 139,3 167,9 385,7 143,7 92,65 
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3.3.3 Aandachtspunten 

In het eerste jaar kwam veel papierafval, bouw- en sloppafval, en glasafval vrij. 

 

Specifiek in de vestiging Capelle worden 2,1t glasafval geregistreerd door de afvalafnemer in de 

eerste 6 manden van 2016. De glascontainers werden in Capelle in verschil tot de andere 

vestigingen wekelijks geledigd. Het zou dus mogelijk zijn dat de hoeveelheid glasafval 

daadwerkelijk kleiner is, omdat volle containers in rekening gesteld worden terwijl halfvolle 

containers geledigd worden. Facilitair verandert de ledigingscyclus naar een lediging die pas 

plaats vindt als de containers vol zijn. Ook wordt gekeken naar de reductie van 2 tot 1 container.  

 

In Deventer is 12,7t bouw- en sloppafval vrij gekomen omdat er een verbouwing op een 

verdieping plaats heeft gevonden. 

 

Er kwamen 34,7t papierafval vrij op de Nijmegensestraat in Deventer. Op dit adres bevindt zich 

een archief van Tauw, een loods werd in de eerste helft van 2016 leeggeruimd met gevolg van 

een grote hoeveelheid papier afval. Echter, ontstaat er een positief toekomstig gevolg door de 

leegruiming, want door het verminderen van gehuurd opslagruimte is minder energieverbruik 

verbonden. 

 

In het eerste halfjaar van 2016 is nog geen olie/water/slib afval vrijgekomen. Deze afvalstroom 

komt altijd in het 4de kwartaal van het jaar vrij. 

 

De afvalmassa en de CO2 emissies voor afval zijn in het eerste halfjaar van 2016 groter dan helft 

van het gemiddelde van de jaren 2012 en 2013, dat als basisjaar is gekozen. De getallen van 

2014 zijn door de verbouwing in het grootste kantoor van Tauw in Deventer niet representatief. 

 
3.4 Bodemprojecten 
 
3.4.1 Doelstellingen 2016 en maatregelen 

De inspanningsdoelstellingen worden per jaar vastgesteld. Uiteindelijke doel is komen tot meer 

inzicht in de CO2 emissies van saneringen en de klant er toe te verleiden de meest 

milieuvriendelijke oplossing te kiezen. In 2016 in Q2 zal hernieuwde aandacht gevraagd worden 

bij het management en het personeel voor het belang van het afwegingsaspect duurzaamheid. 

Enkele door de adviseurs aangehaalde redenen om hiervoor geen aandacht te hebben zijn: 

 De klant vraagt er niet om 

 Milieubelasting wordt als niet doorslaggevend beschouwd; er wordt meer belang gehecht aan 

kosten en omgevingsaspecten 

 De afweging van technieken heeft onbewust al plaatsgehad in het hoofd van de adviseur en 

er wordt slechts 1 techniek op schrift gesteld waardoor afweging, inclusief het aspect 

milieubelasting, achterwege blijft 
In 2016 zijn de volgende acties voorzien: 
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 In 90 % van de projecten > EUR 5.000 waarin sprake is van saneringsafwegingen wordt de 

indicatieve CO2-checklist gebruikt en op basis daarvan een aantal regels gerapporteerd over 

afweging op het aspect ‘milieubelasting’ 

 Van de projecten waar de checklist positief is en de projectomzet > EUR 10.000 wordt voor 

50 % de CO2-rekentool1 ingevuld 

 Op basis van de resultaten worden eind 2016 kentallen van een 

saneringstype per m3 bodemvolume berekend en intern gepubliceerd voor S&GE en MIA 

 Ook kentallen van Tauw België zullen berekend en gepubliceerd worden 

 Periodieke controle of CO2 checklist ingevuld wordt (sinds Q2) 

 De boorbedrijven/betonboorders worden weer per e-mail bevraagd over duurzaamheid 

CO2-uitstoot 

 Tauw wil haar activiteiten gaan verleggen naar blue-green infrastructures2. Doel voor de 

periode 2016-2018 is om samen met opdrachtgevers en andere partijen in de markt minimaal 

één groot blue-green infrastructures project op te pakken 

 
3.4.2 Resultaten 2016 

In mei 2016 werd de CO2 checklist weer breed onder de aandacht gebracht van zowel S&GE als 

MIA. Omdat in 2015 bleek dat het aantal SO/SP's boven EUR 10.000 erg beperkt is, werd de 

ondergrens voor gebruik van de CO2-checklist bijgesteld naar > EUR 5.000 (en inzet CO2-model 

> EUR 10.000).  

 

In Q1 zijn er 8 projecten opgestart op het gebied van SO/SP. Voor deze 8 projecten werd de 

CO2-checklijst en/ of CO2-rekentool niet gebruikt. Onbekend is of het hierbij ging om 

saneringsafwegingen. 

 

Vanwege de slechte quota en het mogelijk niet behalen van de doelstelling van een hoog gebruik 

van de CO2-checklist en/ of rekentool bij saneringsafwegingen worden de projectleiders vanaf Q2 

actief maandelijks gemonitord en benaderd op gebruik van de CO2-checklist en/ of rekentool voor 

saneringsafwegingen. 

 
  

                                                        
1 De CO2-rekentool berekent de CO2 emissie voor verschillende saneringsmethoden. Het resultaat wordt gebruikt bij 
een multi-criteria-analyse waarbij ook de volgende factoren invloed hebben: kosten, faalrisico’s, doorlooptijd, (fysieke) 
ruimte voor saneringtechnieken, en andere milieubelasting zoals overlast voor de omgeving. 
 
2 In blue-green infrastructures worden lowtech oplossingen gebruikt en natuurlijke processen en materialen om een 
doel te bereiken dat voorheen met hightech oplossingen werd bereikt of vanwege de hoge kosten in het geheel niet 
werd nagestreefd. Een voorbeeld hiervan is de Baggerbuffer waarbij bagger uit een veengebied onderwater wordt 
opgeslagen zodat het niet wegoxideerd en CO2-uitstoot. Binnen afzienbare tijd vormt de bagger in de baggerbuffer 
weer een stabiele leeflaag en vind er natuurontwikkeling plaats. 
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In Q2 van 2016 zijn slechts 2 SO/SP projecten opgestart. Hiervoor is de CO2-checklist niet 

ingezet met als valide redenen: 

 Project 1240480: Vooralsnog zijn er geen technisch haalbare saneringsvarianten 

beschikbaar. Er heeft zodoende geen afweging plaats gevonden. Na marktconsultatie kan dat 

in de toekomst alsnog worden uitgevoerd (project nog niet afgerond) 

 Project 1240635: In dit project ging het slechts om een kostenraming van een reeds (door 

een ander adviesbureau) uitgewerkte saneringsvariant 

 

Het CO2-rekenmodel wordt wel voor 2 projecten in Q2 gebruikt: 

 1222319 Deventer, AN aanpak grondwaterverontreiniging. PM: Karin Grobben, PUM Carla 

van der Ham (dit project was in 2015 reeds geopend; pas in 2016 kwam de vraag van 

duurzaamheid) 

 1240093 Interreg CO2-calculatie Dokken te Gent (OVAM). PM: Laurent Bakker, PUM Tobias 

Praamstra (dit project is opgestart in mei 2016 maar viel niet onder de definitie van SO/SP, er 

is echter wel een vergelijking gemaakt tussen twee saneringsopties) 

 

Het aantal SO/SP projecten blijft bovendien ook achter bij de in 2013 uitgesproken verwachting 

(Scope 3 emissies van Tauw bv volgens Branche Gerichte Toelichting, Tauw-rapport R008-

0495501JUO-rlk-V02-NL). 

Mogelijke redenen zijn: 

 Weinig afwegingen bij adviesbureaus in SO/SP projecten, want de oplossing wordt vaker bij 

aannemers vastgesteld omdat zij vaker een resultaat verplichting aangaan 

 In Nederland vinden de laatste jaren minder bodemsaneringen plaats 

 

De voor ons belangrijkste boorbedrijven/betonboorders zijn, als onze onderaannemers, weer per 

e-mail bevraagd over duurzaamheid en CO2-uitstoot. 

 

Op het gebied van blue green infrastructures is Tauw bezig met het berekenen van CO2-uitstoot 

voor de opslag van bagger op land of ondergronds bij de Dokken van Gent. Ook is Tauw bezig 

om een werkgroep te initiëren op nationaal niveau (binnen Platform Bodembeheer) over het 

vraagstuk Medicijnen en hormonen in bodem- watersystemen. Vooral pilots op het gebied van 

blue green infrastructures zullen gestart worden om te leren welke (modulaire) systemen 

grootschalig kunnen presteren. 
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3.5 Openbare verlichtingsprojecten 
 
3.5.1 Doelstellingen 2016 en maatregelen 

Tauw geeft in verlichtingsprojecten altijd inzage in energiebesparingsmogelijkheden. Hierbij is het 

doel is om in zo veel mogelijk projecten energiebesparing te behalen zonder af te doen aan de 

gebruiks- en belevingswaarde. Er wordt bijgehouden welke verschillende duurzame 

verlichtingsmogelijkheden beschikbaar zijn, zodat deze in projecten kunnen worden toegepast. 

In projecten waarbij oude armaturen worden vervangen voor nieuwe wordt gebruik gemaakt van 

een “Life Cycle Costs “calculatie en investeringskostencalculatie, hier worden ook de CO2-

besparingsmogelijkheden berekend en inzichtelijk gemaakt. 

 

Om in toekomst de impact op energiebesparing in verlichting te vergroten wil het werkveld 

uitbreiden naar industriële klanten. Voor 2016 is de doelstelling kansen binnen industriële klanten 

te verkennen. Het werkveld wil hun productie uitbreiden met tenminste 1 maar liefst 2 nieuwe 

medewerkers. 

 
3.5.2 Resultaten 2016 

In de eerste helft van 2016 werden 1 beleidsplan (gemeente Bloemendaal) openbare verlichting 

voor gemeenten opgesteld (gefinaliseerd). In meer dan 20 verlichtingsplannen werden 

armatuuralternatieven berekent, waarbij de doelstellingen uit het Energieakkoord de aanleiding 

vormden. Het ook moeten doorvoeren van nieuwe verlichtingseisen heeft het niet altijd mogelijk 

gemaakt om de doelstellingen uit het energieakkoord te behalen, echter is er wel een grote 

bijdrage geleverd. 

 

Er werd al contact gelegd tussen het werkveld openbare verlichting (Business Unit Water en 

Ruimtelijke Kwaliteit) en de werkvelden HSE compliance management en energie uit de Business 

Unit Industry.  

 

Met het opnemen van de verlichtingsadviseurs bij de kennisdragers van compliance management 

is een eerste stap gezet, welke eind dit jaar een vervolg zal krijgen.  

 

In het laatste deel van het jaar moet in ieder geval één nieuwe medewerker worden aangenomen. 
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4 Projecten met gunningsvoordeel 

Omdat de grootste emissies van de projecten van Tauw worden veroorzaakt door 

zakelijktransport, is de doelstelling hier op gericht. Voor projecten met CO2-gerelateerd 

gunningsvoordeel is als doelstelling dat er 1 % minder CO2 per kilometer (per project) wordt 

uitgestoten dan het gemiddelde van Tauw. Het gemiddelde van Tauw wordt berekend op basis 

van de zakelijk gereden kilometers met leaseauto’s, privé auto’s en trein kilometers met het OV. 

 
4.1 Overzicht CO2-uitstoot van projecten met gunningsvoordeel 
In  zijn de CO2-emissies samengevat van de projecten met gunningsvoordeel en van de 

gemiddelde projecten van 2016 van Tauw. Het bijhouden van vervoerkilometers wat niet met de 

een auto teruggelegd wordt, word slecht bijgehouden bij deze projecten. Er is dus geen informatie 

of een inschatting beschikbaar voor Q1 en Q2 van 2016. De CO2-uitstoot per kilometer is daarom 

voor deze 2 projecten niet precies berekend en allebei projecten scoren slecht op CO2/km, 

namelijk met 9 % boven gemiddelde Tauw projecten. Tauw haalt daarmee niet de doelstelling 

voor Q1 en Q2 2016. 

 

Om de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer voor projecten te berekenen worden de kilometers 

geboekt op projecten van Tauw en Atrivé met leaseauto’s, privéauto’s, huurauto’s, trein zonder 

woon-werkverkeer en vliegtuigreizen met de bijhorend CO2-uitstoot (berekend in scope 1 en 

scope 2) opgeteld. De gemiddelde CO2-uitstoot per km is 202g. 

 

Voor de projecten FLOW 27 Hooipolder en IJssel stroomlijn fase 3 zijn de gereden kilometer met 

auto’s in het ERP systeem geregistreerd. De precieze brandstofverbruik is niet bekend, er werd 

dus een uitstoot van 220g/km gehanteerd. Deze waarde werd berekend uit een interne 

onderzoek.  

 

 

Tabel 4.1 gemiddelde CO2 uitstoot van projecten 

 

Project km CO2 uitstoot (in t) gemiddelde CO2 

uitstoot per km 

(kg/km) 

% van gemiddelde 

Tauw projecten 

Flow27 - Hooipolder 28.156 6,194 0,220 9 % 

IJssel Stroomlijn fase 3 9.566 2,105 0,220 9 % 

Gemiddelde projecten 

(2015) 

8.171.615 1.652,108 0,220 0 % 
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4.2 Omschrijving project (O)TB/MER A27 Houten – FLOW Hooipolder 2016 
Het samenwerkingsverband Antea Group, Movares, Tauw en Goudappel Coffeng heeft begin 

2015 de planuitwerking (O)TB/MER A27 Houten – Hooipolder verworven. Dit onder de naam 

‘Flow27’. Antea Group geldt als formele inschrijver (penvoerder), ingeschreven is op trede 5 van 

de CO2-prestatieladder. Alle partijen voeren circa 1/3 deel van de werkzaamheden uit binnen dit 

project. Tauw is zelf gecertificeerd voor trede 4 van de CO2-prestatieladder, met bijbehorende 

verplichtingen. Het project heeft binnen Tauw het projectnummer 1226829.  

 

Als gevolg van het gunningsvoordeel zijn de volgende werkzaamheden voor dit project 

uitgevoerd: 

 Omschrijving van de energiestromen en de verwachtte3 en werkelijke omvang 

 Lijst met genomen maatregelen 

 
4.2.1 Omschrijving van de energiestromen en de verwachtte en werkelijke omvang 

Voor de planuitwerking (O)TB/MER A27 Houten – Hooipolder zijn de volgende energiestromen 

van het project in beeld gebracht. 

1. Energiegebruik van transport 

Voor het project wordt (door een deel van het team) op een centrale projectlocatie gewerkt. 

Daarnaast vindt er regelmatig (deels periodiek, deels ingegeven door op dat moment 

relevante activiteiten in de planning) op locatie overleg plaats met de opdrachtgever 

(Rijkswaterstaat). Daarnaast vindt er intern binnen de samenwerkende bureaus afstemming 

plaats tussen de verschillende betrokken disciplines. Dit gebeurt op verschillende locaties. 

Voor de uitvoering van het project zijn experts van verschillende Tauw-vestigingen 

ingeschakeld 

 

In de volgende tabel is de omvang van het energiegebruik van Tauw-medewerkers weergegeven 

in kwartaal 1 en 2 van 2016. 

 

 
  

                                                        
3 Van de verwachtte omvang van het transport per auto en openbaar vervoer is van te voren geen begroting opgesteld. 
De transportkosten worden geacht te vallen onder de geraamde overall kosten van de verschillende werkpakketten 
(zoals projectmanagement, werkpakket ecologie, werkpakket ruimtelijke kwaliteit/landschap, et cetera.).  
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Tabel 4.2 Overzicht van energiestromen en omvang van deze stromen (01-01-2016 t/m 30-06-2016) FLOW 27 

Hooipolder 

 

Energiestroom Eenheid Aantal 

verwacht 

Verwacht kg 

CO2/eenheid* 

Totaal 

CO2 (kg) 

Aantal 

werkelijk 

Werkelijk kg 

CO2/eenheid 

Totaal CO2 

(kg) 

Transport Auto km Hiervan is geen 

inschatting 

beschikbaar 

0,220 - 28.156 

 

0,220 6.194 

 Trein km Hiervan is geen 

inschatting 

beschikbaar 

0,031 - Niet bekend4 0,031  

 Liter benzine Niet bekend   Niet bekend   

 Liter diesel / 

LPG 

Niet bekend   Niet bekend   

        

Totaal  - divers - 28.156 divers 6.194 

 

De gemiddelde CO2-uitstoot per km is 0,220. De gemiddelde CO2 uitstoot voor Tauw projecten 

bedraagt 0.202kg CO2/km. De uitstoot van dit project is 9 % hoger dan een gemiddeld project. 

Het doel van 1 % reductie is daarmee niet gehaald.  

 
4.2.2 Lijst met maatregelen 

In dit project zijn in 2015 de volgende maatregelen genomen om energie te besparen: 

 In de zomerperiode is het aantal overleg-momenten vanuit projectmanagement tussen Flow 

en RWS ongeveer gehalveerd. Concreet vindt het wekelijkse voortgangsoverleg nu 

2-wekelijks plaats. In de tussen liggende weken vindt het reguliere inhoudelijk 

afstemmingsoverleg plaats 

 Flow27 stelde voor om ook na de zomerperiode 2015 het wekelijks voortgangsoverleg en het 

2-wekelijks inhoudelijk voortgangsoverleg efficiënter in te plannen; zodat er sprake is van 

minder overlegmomenten of deze overleggen op locatie van Flow te laten plaatsvinden om de 

reistijd/afstand te beperken. Dat is gebeurd, inhoudelijk afstemmingsoverleg is 

geminimaliseerd tot 1 keer per 5/6 weken. Voortgangsoverleg wordt telkens bezien of het wel 

zinvol is (genoeg bespreekpunten) of dat beter een week opgeschoven kan worden. In de 

praktijk nu een stuk vaker 2-wekelijks voortgangsoverleg 

                                                        
4 Dit betreft een schatting. Informatie omtrent per trein afgelegde reizen (en daarmee afgelegde kilometers) is niet 
centraal ontsloten. Aan betrokken medewerkers is gevraagd aan te geven of zij per trein hebben gereisd voor project 
A27.  
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 Het plan was dat de raakvlakken-afstemming rondom het inpassend ontwerp wekelijks plaats 

vinden bij Movares in Utrecht, omdat in Utrecht de meeste disciplines zijn vertegenwoordigd 

(Movares: wegontwerp; ontwerp nieuwe kunstwerken, ruimtelijke kwaliteit/vormgeving, 

natuur. Tauw: water en bestaande kunstwerken). De genoemde raakvlakken-afstemming is 

gestart in Utrecht bij Movares, maar al snel verplaatst naar Antea in Oosterhout. Dit zorgde 

per saldo voor meer vervoersbewegingen, maar bleek noodzakelijk om strakker op de inhoud 

en uitkomsten van deze overleggen te kunnen sturen 

 Waar mogelijk worden afstemmingsoverleggen tussen disciplines georganiseerd op een 

plaats die voor iedereen dicht bij is (bijvoorbeeld Westraven Utrecht, Tauw Utrecht of 

Movares Utrecht) 

 Zo mogelijk worden overleggen telefonisch of via Lync (Tauw-collega’s onderling) gevoerd. In 

de praktijk gebeurt dit regelmatig door de projectleiding (Floris Eenink – Vincent Muis) en bij 

overleg binnen een Tauw-werkpakket (zoals bestaande kunstwerken) 

 Meerdere overleggen of werksessies op 1 dag plannen zodat mensen maar 1 dag hoeven te 

reizen. Concreet gebeurt dit o.a. bij 2-wekelijks afstemmingsoverleggen (intern Flow27). Deze 

dagen starten met een plenair afstemmingsoverleg voor alle werkpakketten, waarna op 

dezelfde locatie de bilaterale afstemmingsoverleggen plaatsvinden 

 Zoveel mogelijk inzet van werknemers met standplaats Utrecht (gezien projectlocatie Flow27 

in Oosterhout is gelegen, en de meeste overleggen met Rijkswaterstaat in Den Bosch 

plaatsvinden) 

 Waar mogelijk samen reizen met 1 auto. Dit gebeurt frequent door Tauw medewerkers die 

vanaf (locatie) Deventer/Utrecht naar de projectlocatie in Oosterhout reizen 

 Medewerkers van Tauw die reizen maken veelvuldig gebruik van dienstauto’s (circa 1/3 deel 

van het totaal aantal afgelegde kilometers). Dit betreffen auto’s met het energielabel A 

 Op 24 juni 2015 heeft Flow in het contractueel voortgangsoverleg met Rijkswaterstaat aan 

Rijkswaterstaat gevraagd welke duurzaamheidsambities zij nastreven met het project. 

Rijkswaterstaat heeft deze vraag momenteel in beraad. Vervolgens zal worden bezien op 

welke wijze hier binnen het project invulling aan gegeven kan worden 

 Rijkswaterstaat heeft in het kader van het inbrengen van klanteisen (voor onder andere het 

ontwerp) aangegeven dat het ‘RWS verdient’ beleid relevant is voor de planuitwerking A27. 

Dit beleid draait erom rest-ruimtes die in het ontwerp ontstaan (bijvoorbeeld bij de 

aansluitingen of knooppunten) dusdanig vorm te geven / van enige omvang te laten zijn 

(cq. rekening mee te houden in grondaankoop) dat deze nog geëxploiteerd kunnen worden. 

Bijvoorbeeld voor teelt van bepaalde gewassen of voor exploitatie van windmolens. In de 

planuitwerking (ontwerp, grondverwervingsplan en (O)TB kaarten wordt hier waar mogelijk 

rekening mee gehouden). Daarnaast is hiervoor een systeem-eis geformuleerd ten behoeve 

van het uitvoeringscontract voor de aannemer 

 

De maatregelen hebben als doel om de energiestromen zo veel als mogelijk te beperken. En 

daarnaast in de planuitwerking rekening te houden met de duurzaamheidsambities van 

Rijkswaterstaat voor dit project. 
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Zoals is op te maken uit voorgaande beschouwing vinden er voor het project A27 Houten-

Hooipolder veelvuldig verplaatsingen per auto of openbaar vervoer plaats. Enerzijds is dit 

inherent aan een groot en multidisciplinair project, maar anderzijds wordt gepoogd middels een 

efficiënte inzet van mensen en middelen het aantal verplaatsingen zo beperkt mogelijk te houden. 

 
4.3 Omschrijving project Stroomlijn IJssel fase 3 
In tabel 4.3 zijn de teruggelegde kilometers en CO2-uitstoot samengevat voor Q1 en Q2 2016 

voor het Stroomlijn fase 3 project. 

 

Anders als voor 2015 valt op dat de administratie van de kilometers bij dit project in Q1 en Q2 

(nog) niet goed werd bijgehouden. Omdat er geen vermeden kilometers en treinreizen 

bijgehouden worden scoort dat project in Q1 en Q2 9 % hoger op CO2/km. Het doel van 1 % 

reductie is daarmee niet gehaald.  

 

 
Tabel 4.3 Overzicht van energiestromen en omvang van deze stromen (01-01-2016 t/m 30-06-2016) 

Stroomlijn Ijssel fase 3 

 

Energiestroom Eenheid Conversiefactor kg 

CO2/eenheid* 

Aantal werkelijk Totaal CO2 (kg) 

Transport Auto km 0,220 9.566 

 

2.105 

 Trein km 0,031 Niet bekend  

 Vermeden km 0,198 Niet bekend  

Totaal   9.566 2.105 

 

Echter is de manier van werken in het project is er op gericht auto kilometers zo veel mogelijk te 

beperken. We geven dit vorm door de volgende maatregelen: 

Beperken van fysieke overleggen: we hebben geïnvesteerd in de relatie met OG waardoor we 

minder vaak fysiek bij elkaar hoeven te zitten om toch het gewenste resultaat uit afstemmingen 

via telefoon/mail te verkrijgen. Hierdoor worden auto kilometers vermeden 

 Carpoolen waar mogelijk: bij verschillende overleggen tussen OG en ON zijn meerdere 

personen van Courant aanwezig. Er wordt steeds samen gereden waar dat planning 

technisch mogelijk is 

 Daar waar carpoolen niet mogelijk is reizen we zo veel mogelijk per Openbaar vervoer 

 

Ook zou voor geheel 2016 weer een volledige overzicht van vermeden kilometers opgesteld 

worden. 


