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Changelog 

• Scope 3 analyse 

o Cijfermatige onderbouwing toegevoegd 

o Conclusie verduidelijkt 

• Footprint berekening onderbouwing 

o Losgekoppeld tot document “toelichting footprint berekening” 
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1 Inleiding 
‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief 

klimaatprogramma uit. Het programma is gebaseerd op de CO2 prestatieladder van SKAO. Het 

programma wat voor u ligt is een carbon managementprogramma gebaseerd op niveau 5 van de 

prestatieladder.  

In het rapport worden achtereenvolgens de volgende stappen uit het plan toegelicht: 

• Beschrijving van de organisatie; omvat een beschrijving van de holding en haar 

bedrijfsactiviteiten 

• Aanpak en afbakening; omvat uitleg over het programma, toelichting conversiefactoren, 

referentiejaar. 

• Carbon footprint; omvat de broeikasgasemissie van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ verdeeld 

over directe en indirecte emissies 

2 Bedrijfsprofiel 
2.1 Organisatie 
‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ bestaat uit: J.VAN ESCH b.v., Gebroeders van Esch Wegenbouw b.v. 

en Aannemingsbedrijf A. van Casteren Tilburg b.v. Zie voor toelichting van de organisational 

boundary paragraaf 3.2. 

2.2 Bedrijfsgrootte 
De totale footprint van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ komt uit op 38.764  ton CO2 in 2015 

In het kader van de CO2-prestatieladder behoort zij hiermee tot een middelgroot bedrijf.  

2.3 Disciplines 
VAN ESCH Bedrijven is een specialist in de buitenruimte en is actief in de disciplines: 

• Groen 

• Sport 

• Infra 

• Transport 

• Sloop 

• Op- & overslag 

Zie voor een overzicht van activiteiten en verdere toelichting www.jvaneschbv.nl 
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2.4 Beleid en werkwijze 
De werkwijze is kwaliteit, milieu- en veiligheidsgericht en wordt projectmatig geleid door de 

projectleiders. Deze projectleiders zijn geheel project verantwoordelijk en werken 

probleemoplossend met korte lijnen en een hoge beslissingsbevoegdheid.  

 ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van 

haar activiteiten als een van haar belangrijkste doelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich 

hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het 

daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een 

vanzelfsprekende wijze van handelen.  

Vertrekpunten voor ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ in advisering en bedrijfsvoering is maatschappelijk 

verantwoord handelen. Een oplossing is pas duurzaam als deze zowel ecologisch, als 

economisch en sociaal verantwoord is.  

Om dit beleid te realiseren neemt ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ de volgende regels in acht: 

• Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en van de wettelijke 

verplichtingen voor milieuzorg. Het beleid is daarom gericht op voorkoming en beperking 

van de risico's voor het milieu en reductie van energieverbruik, met in acht neming van de 

daartoe beschikbare technische en economisch haalbare middelen. Hiertoe zal de 

directie jaarlijks milieu- en reductiedoelstellingen formuleren;  

• Wij hebben met de overheid en omgeving een goed en open contact over 

milieuaangelegenheden; 

• Wij zullen door voorlichting, scholing en informatieverstrekkingen aan onze medewerkers 

bevorderen dat iedere medewerker bij de uitvoering van zijn/haar taken er zorg voor 

draagt dat risico’s voor het milieu naar beste vermogen worden voorkomen.  

2.5 Verantwoordelijke personen 
De directie zal erop toezien dat voornoemde uitgangspunten bij de uitvoering van de 

bedrijfsactiviteiten worden gerespecteerd. Zij zal daar waar mogelijk en zinvol het milieubeleid 

uitdragen en de uitvoering ervan stimuleren. 

De directie is verantwoordelijk voor het CO2-reductiebeleid. 

Alle medewerkers van ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ zullen actief worden betrokken bij de invulling 

en uitvoering van het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid. Door een gestructureerde en open 

samenwerking willen wij de gestelde doelen gezamenlijk realiseren. 

De operationeel verantwoordelijke voor de CO2-emissie-inventaris is de KAM-coördinator. 

Een adviesbureau wordt ingezet als verificator. Dit is onze vaste adviesbureau Conformiso 
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3 Aanpak en afbakening 
3.1 Aanpak 

3.1.13.1.13.1.13.1.1 ReferentiejaarReferentiejaarReferentiejaarReferentiejaar    
Het referentiejaar voor de CO2 doelstellingen voor scope 1 en 2 is 2012.  

Het referentiejaar voor de CO2 doelstellingen voor scope 3 is 2014. 

Het referentiejaar voor ketenanalyse biomassa is 2014 

Het referentiejaar voor ketenanalyse betongranulaat wordt 2017 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 EmissieEmissieEmissieEmissie----factorenfactorenfactorenfactoren    
Per juni 2016 worden, conform norm, de emissiefactoren voor scope 1 en 2 gebruikt van de 

website http://co2emissiefactoren.nl/ .  Dit betekent dat voor brandstoffen welke geen factor 

hebben op genoemde website een gerelateerde factor van de website wordt gekozen. Voor 

aspen wordt bijvoorbeeld de diesel factor gekozen. 

Indien factoren worden gebruikt welke niet op de lijst staan, dan wordt een bronvermelding 

gemaakt. 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 NENNENNENNEN----ISO 140ISO 140ISO 140ISO 14064646464----1111    
Deze emissie-inventaris is gebaseerd op de NEN- ISO 14064-1. Conform ISO 14064-1 en het 

GHG protocol zijn de energiebronnen gecategoriseerd naar directe emissies en indirecte 

emissies. Gezamenlijk vormt dit de leidraad voor het kwantificeren van de emissiebronnen. 

3.2 Boundary settings 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Keuze type boundaryKeuze type boundaryKeuze type boundaryKeuze type boundary    

Voor de scope bepaling volgen we nu binnen holding Gebr. Van Esch, conform norm, de 

‘operational control approach’. Binnen de norm kan men ook kiezen voor de ‘equity share 

approach’ of de ‘financial control approach’. De scope bepaling is bedoeld om te bepalen welke 

onderdelen van de holding gecertificeerd zijn en om te communiceren om welke type 

scopebepaling het gaat. 

De ‘operational control approach’ past het best bij de holding omdat onze prestatie als bedrijf 

direct voortvloeit uit onze operationele processen. Onze klanten zijn geïnteresseerd in de 

duurzaamheid van het aangekochte product en gerelateerde processen. 

(‘Equity share approach’ en ‘financial control approach’ passen beter bij investeringbedrijven en 

cooperaties welke hun investeringsbeleid moeten verantwoorden naar aandeelhouders. 

Aandeelhouders zijn geïnteresseerd in de duurzaamheid van hun investering.) 

 

De Operational Control methode houdt in dat Holding Gebr. van Esch B.V. de 

verantwoordelijkheid neemt van 100% van de uitstoot door bedrijfsonderdelen waar zij de 

operationele controle over heeft. De Operational Control methode is gekozen om het feit dat het 

bedrijf op deze manier invloed kan uitoefenen op de CO2 uitstoot, aangezien zij zelf 

reductiemaatregelen kan aandragen en implementeren. 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 Organizational BoundaryOrganizational BoundaryOrganizational BoundaryOrganizational Boundary    
De hoogste top in de hiërarchie is De Hoef Holding B.V.. Deze holding betreft echter een puur 

administratieve holding. De holding die de operationele controle heeft, is de Holding Gebr. van 

Esch B.V. Om deze reden is Holding Gebr. Van Esch B.V. als hoogste top gekozen. Holding 

Gebr. van Esch B.V. neemt de verantwoordelijkheid voor 100% van de uitstoot door de 

bedrijfsonderdelen waarover zij de operationele controle over heeft.  
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De Organizational Boundary van de ‘VAN ESCH BEDRIJVEN’ bestaat uit de bedrijven binnen 

Holding Gebr. Van Esch B.V., te weten: J. van Esch B.V., Gebr. Van Esch Wegenbouw B.V. en 

Aannemingsmaatschappij A. van Casteren Tilburg B.V., zoals weergegeven in onderstaand 

schema. 

3.2.2.1 AVC asfalt 

Sinds kort heeft holding Gebr. Van Esch een belang genomen in AVC Asfalt. Dit heeft mogelijk 

gevolgen voor de CO2 prestatieladder. Het huidige certificaat is gebonden aan holding Gebr. Van 

Esch, J.van Esch bv, A. Van Casterenbv en Gebr. Van Esch wegenbouw. De vraag is of AVC 

asfalt binnen de scope van het certificaat gaat vallen.  

Gebr. Van Esch bezit een bepaald percentage van het bedrijf AVC asfalt. Twee andere bedrijven 

zijn in het bezit van de overige aandelen. De drie bedrijven bezitten gezamenlijk 100% van de 

aandelen. AVC Asfalt bezit dus zelf geen aandelen. Gebr. Van Esch heeft geen 

meerderheidsaandeel, noch één van de overige twee bedrijven hebben meerderheidsaandeel. 

AVC asfalt is zelf managend met een eigen bedrijfsleider. De kwaliteitscontrole gebeurt echter 

vanuit Schapers. AVC asfalt heeft bijvoorbeeld geen zelfstandig ISO9001certificaat, maar valt 

onder de koepel van Schapers. 

Investeringen en globale strategie worden besproken tussen de aandeelhouders. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat Gebr. Van Esch wel decision authority heeft, maar geen 

operational control. Zeer waarschijnlijk valt AVC asfalt onder de operational control van 

Schapers. 

Indien een dochter bedrijf buiten de operational control valt telt dit bedrijf mee voor 0% van de 

CO2 bijdrage voor het certificaat van de holding. Het betekent ook dat AVC buiten de scope van 

het certificaat valt.  

Bij inschrijving op projecten geldt het laagste CO2 niveau van deelnemers. Dit betekent dat als 

AVC als combinant wordt ingeschreven dat het andere dochterbedrijf het biedingsvoordeel van 

niveau 5 op de CO2 ladder verliest. Het betekent ook dat AVC niet ingekocht kan worden indien 

belooft is aan de opdrachtgever om in te kopen bij een partij met niveau 5 op de CO2 ladder 

 

3.2.33.2.33.2.33.2.3     Operational BoundaryOperational BoundaryOperational BoundaryOperational Boundary    
Om de Operational Boundaries af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling volgens 

het GHG Protocol en de CO2-prestatieladder van Prorail, zoals 

weergegeven in onderstaande figuur.  
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Conform de ISO 14064-1 en het GHG protocol zijn de energiebronnen gecategoriseerd naar 

directe emissies, energie indirecte emissies en overige indirecte emissies. Gezamenlijk vormt dit 

de leidraad voor het kwantificeren van de emissiebronnen. 

 
  

Scope 1 emissies zijn directe CO2 emissies. Het zijn emissies die veroorzaakt worden door de 

eigen organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik en emissies door het eigen wagenpark.  

Scope 2 zijn energie- indirecte emissies. Het betreffen emissies die ontstaan door de opwekking 

van de elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit 

leveren. Daarnaast worden emissies als gevolg van zakenreizen tot deze scope gerekend. 

Scope 3 zijn de overige indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van de activiteiten van 

het bedrijf, maar komen voort uit bronnen die geen eigendom zijn, noch beheerd worden door het 

bedrijf. In scope 3 hebben we te maken met upstream en downstream emissies. 

3.3 Locaties en gebouwen 
De locaties waarop de prestatieladder van toepassing is, zijn het bedrijfskantoor en de 

werkplaats/magazijn aan de Achterstraat in Cromvoirt en het kantoor en werkplaats/magazijn aan 

de Siriusstraat in Tilburg.  
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3.4 Kwaliteitsmanagement plan 
Het doel van het kwaliteitsmanagement plan is om de kwaliteit van de gegevens en analyse te 

verbeteren. Het kwaliteitsmanagement plan is te vinden in de bijlage. De eisen voor het 

kwaliteitmanagementplan zijn te vinden onder punt 4a2 van het co2 prestatieladder handboek. 
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4 Analyse 
4.1 Analyse scope 1,2 
De analyse van de scope 1,2 wordt gedaan door de uitstoot te relateren aan type activiteiten. 

4.1.14.1.14.1.14.1.1 Opbouw berekeningOpbouw berekeningOpbouw berekeningOpbouw berekening    
De verdeling van co2 uitstoot onder disciplines gaat op basis van het brandstof gebruik van 

materieel en middelen. Vanuit pluriform worden de werkuren van elk stuk gereedschap berekend. 

De verbruiksfactor wordt jaarlijks bepaald door de afdeling materieel. Zij schatten de 

verbruiksfactor op basis van de brandstof registratie van het tankstation in Cromvoirt.  

Het verbruik wordt vervolgens onder verdeelt naar sector op basis van type materieel en 

gereedschap. Het brandstofverbruik wordt conform voorgeschreven emissiefactoren omgerekend 

naar uitstoot.  

Als laatste stap worden de sectoren omgezet naar percentages. De berekening is te vinden in de 

excel sheet.  

 

4.1.24.1.24.1.24.1.2 BetrouwbaarheidBetrouwbaarheidBetrouwbaarheidBetrouwbaarheid    
De nauwkeurigheid is afhankelijk van de registratie van gereedschap door medewerkers. 

Daarnaast kan gereedschap een hele dag geboekt worden, maar slechts een paar uur gebruikt 

worden. Dit effect wordt meegenomen bij de berekening van de verbruiksfactor. De 

daadwerkelijke afwijking op de relatieve berekening is klein omdat we uitgaan van percentages. 

Dit betekent wel dat deze manier van berekenen niet bedoeld is voor een absoluut uitstoot. 

4.1.34.1.34.1.34.1.3 MeetresultaatMeetresultaatMeetresultaatMeetresultaat    

 

Uit het figuur is af te leiden dat meer dan driekwart van de uitstoot wordt veroorzaakt door groot 

materieel. Groot materieel is betrokken bij kwantitatief werk, zoals maaiwerk van sportvelden, 

sloop en transport. De uitstoot wordt dus hoofdzakelijk veroorzaakt door het verbruik brandstof. 

Scope 2 bestaat enkel uit het aandeel elektriciteit van het vastgoed. 
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4.2 Scope 3: indirecte emissies 
In 2016 is conform de nieuwe norm een vernieuwde analyse gedaan om de meest materiele 

emissies van van esch bedrijven te bepalen.  

4.2.14.2.14.2.14.2.1 MethodeMethodeMethodeMethode    
De analyse is gedaan conform de methode gepresenteerd in de norm op pagina 52. De analyse 

maakt onder andere gebruik van de inkoop en afvalverwerkingsgegegevens. 

4.2.24.2.24.2.24.2.2 Kwantitatieve ondersteuningKwantitatieve ondersteuningKwantitatieve ondersteuningKwantitatieve ondersteuning    

4.2.2.1 Opbouw berekening 

De uitstoot bestaat uit verbruik van diensten en goederen welke benodigd zijn voor van esch om 

zijn diensten te realiseren (upstream) en uitstoot van klanten voor activiteiten benodigd voor het 

gebruik van diensten en producten van  Van Esch. 

 

Opbouw berekening: 

• Scope 3 

o Afvalverwerking 

o Inkoop 

o (Verhuur materieel) 

 

Opmerkingen: 

• Verhuur materieel valt wel onder de scope, maar van esch verhuurt geen materieel. 

• Vervoer van en naar afvalverwerkingsinstallaties valt bij Van Esch onder scope 1,2, 

omdat wij zelf het vervoer doen. 

4.2.2.2 Emissiefactoren 

De afvalstromen worden toegekend aan emissie-categorieën en vervolgens aan afvaltype. De 

bronvermelding is per factor gegeven. Gedurende de jaren kunnen de cijfers steeds accurater 

worden. 

De uitstoot van ingekochte diensten word berekend aan de hand van de inkoop omzet. Deze 

wordt vermenigvuldigt met een gemiddelde factor welke is gebaseerd op de emissiefactoren 

opgevraagd bij leveranciers. Gedurende de jaren kunnen de cijfers steeds accurater worden. 

4.2.2.3 Betrouwbaarheid 

Doordat de bronnen van de emissiefactoren gegeven zijn, zijn ze goed herleidbaar. Echter we 

zijn wel afhankelijk van partners. De afvalstroomgegevens zijn vrijwel compleet. 



 

Emissie inventaris 2016_1.2 
12 

 
Uit het inkoopdiagram blijkt dat meer dan driekwart van de uitstoot waarschijnlijk wordt 

veroorzaakt door onderaanneming en materiaalgebruik. Echter omdat de boekhouding geen 

verdere differentiatie toelaat is het niet mogelijk om te bepalen tot welke pmc of 

ketenonderwerpen de uitstoot behoort. Daarom is een aanvullende analyse gedaan voor afval. 

 
Uit de afval cijfers blijkt dat de asfalt verwerking zeer hoog is. Dit komt door de toeslag van teer in 

oud asfalt. Er is echter weinig invloed op de emissiefactor omdat er geen alternatieve verwerkers 

zijn. Het is beter om dus teer in nieuw asfalt iet meer toe te passen. Biomassa heeft meer 

potentieel dan lijkt omdat biomassa ook als vervangende brandstof gebruikt kan worden en de 

emissiefactor dus onder de nulgrens door kan. 

4.2.34.2.34.2.34.2.3 PMC analysePMC analysePMC analysePMC analyse    
De analyse is te vinden in de betreffende excelsheet. Voor de product markt combinaties is 

gekozen voor: 

• Verzorging Groen en Openbare ruimte 

• Grondwerken en sloop 

• Wegenbouw 
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4.2.3.1 PMC Groen en openbare ruimte 

Uit de analyse blijkt dat van esch het meeste impact kan maken door te focussen op de 

verduurzaming van afvalverwerking en selectie van inkoop. Er zijn eigenlijk geen downstream 

categorieën van toepassing binnen deze pmc omdat van esch een onderhoudsdienst levert en 

geen product. Echter samen met de klant kan van Esch aansturen op, in plaats van 

kwantiteitswerken , het kwaliteitsgestuurd beheer (UAV-GC werkwijze). Betreft de afvoer van 

biomassa kan van esch een goed verschil maken. Daarom is van Esch de biomassa 

ketenanalyse gestart.  

4.2.3.2 PMC Grondwerken en sloop 

De verwerking van beton in gebouwen heeft een zeer hoge co2 uitstoot tot gevolg door de co2 

die vrijkomt bij de chemisch reactie van betoncement en het mijnen en vervoeren van toeslag 

materiaal. Van Esch zelf een laag aandeel scope 3 uitstoot omdat het alleen oude gebouwen 

“verwerkt”. Echter door oude beton aan te bieden als toeslag materiaal voor nieuw beton ontstaat 

een betoncyclus. Daarmee kunnen projectontwikkelaars en betonproducenten hun scope 3 

uitstoot flink verlagen. 

Wederom blijkt dat van esch de meeste impact kan maken door de afvalstromen te 

verduurzamen en bij de selectie van onderaannemer kan letten op verduurzaaming. Downstream 

worden er grondstromen geleverd. Bij het samenstellen van grondproducten heeft van esch 

invloed. De keus van afnemers is moeilijk te beïnvloeden omdat zij voorgeschreven 

gecertificeerde grondproducten moeten gebruiken. Echter dit gaan we door samenwerking in de 

betonketen proberen te doorbreken. Zie ketenanalyse betongranulaat. 

4.2.3.3 PMC Wegenbouw 

De PMC wegenbouw kan veel verschil maken door de keuze van bouwstoffen voor wegen, zoals 

duurzaam asfalt. Niettemin wordt een asfaltmengsel nog vaak voorgeschreven door de 

opdrachtgever. Het verwerken van teer in asfalt brengt zeer veel co2 uitstoot teweeg maar van 

Esch hier maar beperkt invloed op omdat er geen afnemers zijn met alternatieve 

verwerkingsmethoden. De asfalt keten heeft dus veel potentieel, waarbij de keuze voor type 

asfalt de meeste impact heeft. Co2 uitstoot welke vrijkomt bij verwerking van bestaand asfalt 

afval is weinig aan te doen. 

4.2.3.4 Woonwerkverkeer 

Uit deze analyse blijkt dat de reductie van woon-werkverkeer weinig impact heeft, weinig 

reductiemogelijkheid en moeilijk beïnvloedbaar is door beleid. Dit komt onder andere door de 

slechte bereikbaarheid door het openbaar vervoer. In het verleden werd er veel aandacht aan dit 

onderwerp besteed, echter in 2016 is besloten om de energie te verleggen naar de betonketen. 

4.3 Projecten 
Vanaf begin 2016 heeft van Esch twee onderhoudscontracten met co2 gunningskorting. Dit zijn 

twee dezelfde contracten voor verschillende arealen, met dezelfde projectteams en worden dus 

gezien als 1 project.  

4.3.14.3.14.3.14.3.1 ProjectProjectProjectProject    onderhoud defensie Breda 042900 & Oirschot 043000onderhoud defensie Breda 042900 & Oirschot 043000onderhoud defensie Breda 042900 & Oirschot 043000onderhoud defensie Breda 042900 & Oirschot 043000    
Dit project valt onder JvanEsch. Dit project kan als een “standaard” worden beschouwd binnen de 

portfolio van JvanEsch. Een specifieke gegevens analyse is daarom niet nodig, omdat dit project 

gebruik maakt van de algemene bedrijfsvoorzieningen. In het plan van aanpak van de projecten 

zijn maatregelen genoemd. 
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5 Conclusie 
Uit de resultaten van vorig hoofdstuk zijn onderstaande conclusies getrokken. 

5.1 Conclusie scope 1 
Omdat het grootste deel van de uitstoot wordt veroorzaakt door brandstof gebruik van groot 

materieel gaan we ons toeleggen op de onderwerpen: 

• Materieel innovatie 

• Brandstof innovatie 

• Efficiënt & effectief gebruik materieel 

De reductiestrategie van deze onderwerpen worden verder uitgewerkt in het reductieplan. 

5.2 Conclusie scope 2 
Binnen scope 2 valt alleen het elektriciteit gebruik van het vastgoed. Daarom gaan we ons 

toeleggen op het reduceren van elektriciteit verbuik. 

 

De reductiestrategie van dit onderwerp wordt verder uitgewerkt in het reductieplan. 

5.3 Conclusie scope 3 
Uit de scope 3 analyse blijkt dat de meest materiele emissies binnen scope 3 zijn: 

• Biomassa 

• Beton 

• Asfalt 

De onderwerpen Biomassa en Beton worden gekozen voor de ketenstrategie. Wel wordt 

voorgenomen om het netwerk binnen de asfaltsector te ontwikkelen. 

Inzicht in deze ketens worden verder uitgewerkt in de ketenanalyse. 

5.4 Projecten 

5.4.15.4.15.4.15.4.1 Project onderProject onderProject onderProject onderhoud defensie Breda 042900 & Oirschot 043000houd defensie Breda 042900 & Oirschot 043000houd defensie Breda 042900 & Oirschot 043000houd defensie Breda 042900 & Oirschot 043000    
Reductie op dit project wordt voornamelijk gehaald door het meelopen met bedrijfsbrede 

doelstellingen. Daarnaast zijn specifieke maatregelen opgesteld in het specifieke project pva.  




