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1. Emissie inventaris rapport 

 

1.1 Verantwoordelijke 

De verantwoordelijke voor de stuurcyclus CO2-reductie alsmede alle activiteiten die hieraan 

gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is Jeroen Ritzer van Dinther. Hij 

rapporteert direct aan de directie. 

 

1.2 Basisjaar en rapportage 

Dit rapport betreft het jaar 2017 en dient daarbij als referentiejaar voor de CO2-

reductiedoelstellingen en maatregelen. 

 

1.3 Afbakening 

Het project is een joint venture tussen 4 deelnemende bedrijven. Comol5 is echter een eigen 

juridische entiteit ingeschreven in de kamer van koophandel met het kvk nummer 67949681. 

Het gehele project wordt meegenomen in de boundary. Al het personeel en materieel op het 

project zijn ingehuurd. Een deel hiervan is onderdeel van de vier joint venture partijen en een 

deel is ingehuurd als zzp’er. Om inzicht te krijgen in het verbruik op het project zelf is er voor 

gekozen om de verbruiken van de vier bedrijven en de vaste onderaannemers en zzp’ers 

mee te nemen in de footprint van het project. Zo ontstaat er een compleet beeld van het 

brandstof verbruik ten gevolge van de directe werkzaamheden op het project.  

 

Voor het eerste jaar zal de footprint naar verwachting nog sterk afwijken van de komende 

jaren omdat het project nog in de ontwerpfase zit en er daarom bijna geen werkzaamheden 

hebben plaatsgevonden in 2017. Om die reden werken wij voor dit jaar met een Prognose 

footprint. 

 

1.4 Directe en indirecte GHG-emissies 

In dit hoofdstuk worden de berekende GHG-emissies toegelicht. 

 
1.4.1 Berekende GHG-emissies 
 

De directe en indirecte GHG-emissies van het Comol project bedroeg in 2017 1603 ton CO2. 

Hiervan werd 1550 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1) en 53 ton CO2 

door indirecte GHG-emissies (scope 2).  
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Tabel 2 | CO2-uitstoot 2017 (in tonnen CO2) 

 

Omdat het project in 2017 nog in de opstartfase zit geeft dit jaar nog geen goed beeld van 

het te verwachte verbruik later in het project. De verwachting is dat 2018 meer inzicht zal 

geven in de te verwachten emissies. Omdat er in de eerste 6 maanden bijna geen 

werkzaamheden zijn uitgevoerd op de projectlocatie is de footprint over het eerste half jaar 

van 2017 vooral een overzicht van het gas en elektra verbruik op de kantoorlocatie.  

 

Omdat nog niet alle gegevens van de 2e helft van 2017 compleet zijn hebben wij een 

inschatting gemaakt van de te verwachte uitstoot (prognose footprint).  

 

1.4.2 Verbranding biomassa 
 

Verbranding van biomassa vond niet plaats bij Comol in 2017. 

 

1.4.3 GHG-verwijderingen 

Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaatsgevonden bij Comol project in 

2017. 

 

1.4.4 Uitzonderingen 

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG Protocol. 

 

14.5 Belangrijkste beïnvloeders 

Binnen het Comol5 project zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate 

invloed op de CO2 footprint hebben, dat gedragsverandering van deze individuele persoon 

alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint. 

 

1.4.6 Toekomst 

De emissies in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2017. De verwachting 

is dat deze emissies in het komende jaar aan grote verandering onderhevig zullen zijn. Daar 

het om een project gaat met diverse werkzaamheden zal dit per jaar veel fluctueren. Wel zal, 

 Scope 1 omvang eenheid emissiefactor ton CO2

Brandstofverbruik wagenpark (diesel)     143.395,11 liters                             3.230             463,2 

Brandstofverbruik wagenpark (benzine)       95.301,54 liters                             2.740             261,1 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel)     255.600,00 liters                             3.230             825,6 

Totaal scope 1 1.549,9         

 Scope 2 omvang eenheid  

conversiefactor 

ton CO2

Elektraverbruik - grijze stroom                   -   kWh                               526                   -   

Elektraverbruik - groene stroom     200.000,00 kWh                                  -                     -   

Stadswarmte (Afvalverbrandingsinstallatie)         1.380,00 GJ                          26.490               36,6 

Zakelijke km priveauto's (brandstoftype 

onbekend)

      73.280,91 km's                               220               16,1 

Totaal scope 2 52,7              

 Totaal scope 1 en 2    1.602,6 
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gezien de doelstellingen van Comol5 project, de CO2-uitstoot de komende jaren in relatieve 

zin dalen. 

 

1.4.7 Significante veranderingen 

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven geldt 2017 als basisjaar. De voortgang van de reductie in 

CO2-uitstoot zal beschreven worden in het document CO2 reductieplan. Omdat het hier om 

een initieel traject gaat is er momenteel nog geen sprake van aantoonbare voortgang. Zeker 

niet omdat dit jaar geldt als een opstart jaar waarin er nog weinig werkzaamheden zijn 

uitgevoerd. 

 

1.5 Kwantificeringsmethoden 

Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van een voor het Comol5 

project op maat gemaakt model. In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. 

Vervolgens wordt de daarbij behorende CO2-uitstoot automatisch berekend en vergeleken 

met het basisjaar. Hierbij zijn de emissiefactoren van de website www.co2emissiefactoren.nl  

gehanteerd.  

 

In hoofdstuk 2 van het CO2 management plan van Comol5 project wordt beschreven waar 

de brongegevens per energiestroom vandaan komen. 

 

1.6 Emissiefactoren 

Voor de inventarisatie van de CO2-uitstoot van het Comol5 project over het jaar 2017 zijn de 

emissiefactoren uit de CO2-Prestatieladder 3.0 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke 

emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor 

het omrekenen van de data van de broeikasgas activiteiten naar de daarmee gepaard 

gaande CO2-emissies. 

 

De emissiefactoren van het Comol5 project zullen te allen tijde meegaan met wijzigingen in 

de emissiefactoren van de CO2-Prestatieladder 3.0. Voor de berekening van de CO2 

footprint van 2017 zijn emissiefactoren gebruikt daterende van 31-7-2017. 

 

Er zijn geen “Removal factors” van toepassing. 

 

1.7 Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de 

werkelijke waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2 footprint 

zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de 

onzekerheidsmarge zeer gering. Er zijn nog wel enkele onzekerheden. Deze worden 

onderstaand omschreven: 

 

2. Verwarming en Elektra: Het Comol5 project huurt 2 verdiepingen van het pand in 

Capelle aan den IJssel. Zij zijn zelf geen eigenaar van het pand. Er bevinden zich 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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geen tussenmeters in het kantoorpand, echter is de indeling per verdieping precies 

het zelfde. Om iets te kunnen zeggen over Gas en Elektra hebben wij een inschatting 

gemaakt op basis van de gegevens van Mobilis, een van de deelnemende bedrijven 

die eenzelfde verdieping huren.  

3. Brandstof: Alle werknemers die op het project werken rijden in een privé auto of een 

lease wagen van het bedrijf waar zij werken. Het brandstofverbruik en de zakelijke 

kilometers worden gedeclareerd bij de deelnemende bedrijven en niet bij het project. 

Omdat dit om een groot deel van het projectverbruik gaat is er voor gekozen om deze 

gegevens mee te nemen in scope 1 en 2. Hiervoor hebben wij de gegevens van de 

verschillende bedrijven verzameld, welke deels gebaseerd zijn op schattingen op 

basis van het aantal gereden kilometers + werkdagen voor het project + standaard 

liter verbruik.  

4. De footprint over de 2e helft van 2017 was nog niet compleet en is daarom gebaseerd 

op schattingen (prognose) 

5. Voor het brandstofverbruik van het materieel zijn nog geen daadwerkelijke getallen 

bekend, hiervoor is gebruikt gemaakt van een uitgebreide inschatting op basis van de 

te verwachten werkzaamheden, draaiuren en strandaard liter verbruiken per type 

materieel. 

  

1.8 Uitsluitingen 

In Handboek 3.0 is de rapportage van de CO2-emissie-inventaris over alle broeikasgassen, 

uitgedrukt in CO2-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus niet vereist deze niet CO2-

broeikasgassen (CH4, N2O, HFC’s, PFC’s en SF6) die vrijkomen bij operaties van het 

bedrijf, mee te nemen in de emissie-inventaris. Dit geldt dus ook voor koudemiddelen 

(refrigerants).  

 

1.9 Verificatie 

De emissie-inventaris van Comol5 project is niet geverifieerd. 

Daar er dit jaar nog weinig gegevens bekend zijn i.v.m. de vroegtijdige fase in het project zal 

een verificatie niet bijdragen aan een verbeterde footprint. Volgend jaar moet opnieuw 

beoordeeld worden of het laten uitvoeren van een verificatie relevant is. 

 

1.10 Rapportage volgens ISO 14064-1  

Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 7. In Tabel 2 is een 

kruistabel gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064-1 en de hoofdstukken in het rapport. 
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Tabel 3 | Kruistabel ISO 14064-1 

ISO 14064-1 § 7.3 GHG-

report content 

Beschrijving Hoofdstuk 

rapport 

 A Reporting organization 2 

 B Person responsible 1.1 

 C Reporting period 1.2 

4.1 D Organizational boundaries 1.3 

4.2.2 E Direct GHG emissions 1.4 

4.2.2 F Combustion of biomass 1.4 

4.2.2 G GHG removals 1.4 

4.3.1 H Exclusion of sources or sinks 1.4 

4.2.3 I Indirect GHG emissions 1.4 

5.3.1 J Base year 1.2 

5.3.2 K Changes or recalculatons  1.4 

4.3.3 L Methodologies 1.5 

4.3.3 M Changes to methodologies 1.6 

4.3.5 N Emission or removal factors used 1.6 

5.4 O Uncertainties 1.7 

 P Statement in accordance with ISO 14064-1 1.10 

 Q Verification 1.9 
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2. Beschrijving van het project 

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft Comol5 het contract voor de RijnlandRoute 

toegekend gekregen. Comol5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-

ondernemingen Mobilis B.V. (25%) en Croonwolter&dros B.V. (25%), VINCI Construction 

Grand Projets S.A.S.(25%) en DEME Infra Marine Contractors B.V.(25%) 

 

Comol5 zal instaan voor het her-aanleggen van verkeerswisselaar Leiden West en de 

nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de A44 ten zuiden van Leiden: de N434.  

Deze wordt 4 km lang en omvat ook een boortunnel van 2,2 km. Het project is onderdeel van 

het programma Rijnlandroute. Doel is een betere oost-westverbinding voor het autoverkeer, 

een positieve impuls voor de leefbaarheid en kansen voor ruimtelijk economische 

ontwikkelingen in de regio. Bovendien moet de weg bijdragen aan duurzaamheid; dit project 

wordt dus op een duurzame manier gerealiseerd. 

 

Tijdens deze werken, inclusief bijbehorende knooppunten, blijven de wegen toegankelijk 

voor het verkeer. Het contract omvat niet enkel de werkzaamheden, die over ongeveer zes 

jaar afgerond zullen zijn, maar Comol5 zal ook vijftien jaar lang instaan voor het onderhoud. 

Zij beloven daarbij dat de tunnel een levensduur van minimaal 100 jaar heeft. 

 

2.1 Combinatie 

Voor deze aanbesteding is ingeschreven als Combinant. Deze combinatie bestaat uit de 

volgende 4 partijen: 

 

• Mobilis   niveau 5 (TBI Infra)  

• Croonwolter&Dros  niveau 5   

• DIMCO   niveau 5 

• VINCI    Geen certificaat (internationaal bedrijf) 

 

In dit projectplan worden de CO2-reductiedoelstellingen en maatregelen van Comol5 als 

bouwcombinatie beschreven. De vier bedrijven worden verder buiten beschouwing gelaten 

omdat Comol5 een zelfstandige juridische entiteit is waarvoor een project specifiek portfolio 

wordt bijgehouden. 

 

2.2 Beschrijving werkzaamheden 

De opdrachtgever van dit project is de Provincie Zuid-Holland. De projectlocaties zijn 

gesitueerd in de RijnLand route en Leiden West. Comol5 is een Design, Build en 

Maintenance (DBM) project. Dit houdt in dat zij zowel verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, 

de uitvoer en het onderhouden van het opgeleverde werk. In opdracht van de Provincie 

Zuid-Holland is Comol5 verantwoordelijk voor de ombouw van knooppunt Leiden West, de 

bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en de A44. 

Comol5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434. In dit 
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hoofdstuk wordt verder uitgelegd wat de werkzaamheden inhouden en wordt een beeld 

geschetst van hoe het resultaat er uiteindelijk uit moet komen te zien.  

 

1. Ontwerp 

 

Een belangrijk onderdeel van de RijnlandRoute is de tunnel in de N434 die onder 

Voorschoten en het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) wordt aangelegd. 

 

De tunnel is ongeveer 2,5 km lang 

en komt op maximaal 20 meter 

diepte te liggen. Vanaf de A44 tot 

aan de tunnel wordt de N434 over 

een afstand van ± 1 km verdiept 

aangelegd. De overgang tussen de 

tunnel en de verdiepte ligging komt 

ter hoogte van de Gerda 

Brautigamsingel (Stevenshof). De 

afbeeldingen hiernaast1 geven een 

beeld van hoe de verdiepte ligging 

en tunnel er uit komen te zien: 

 

De tunnel bestaat uit 2 

tunnelbuizen, voor iedere rijrichting 

één buis. Per rijrichting worden 2 

rijstroken aangelegd. Op een 

aantal locaties worden de 

tunnelbuizen verbonden via een 

dwarsverbinding, die gebruikt kan 

worden bij calamiteiten. 

 

 

 

2. Bouw  

Voor het project Rijnlandroute is Comol5 verantwoordelijk voor de aanleg van het eerste 

deel. Voor deze opdracht moet het volgende worden gebouwd: 

• Nieuwe locatie voor Park&Ride (voorheen Transferium) en McDonald´s 

• Herinrichten aansluiting Leiden-West 

• Sloop busbrug Oude Rijn, aanleg nieuwe brug (vaste bruggen) 

• A44 van 2×2 naar 2×4 rijstroken 

                                                           
1 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/rijnlandroute/tunnel-
rijnlandroute/ 
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• Nieuw knooppunt Ommedijk (afrit Leiden-Zuid vervalt) 

• Passage voor fietsers en fauna bij N434 thv knooppunt Ommedijk 

• Aquaduct voor Veenwatering 

• Nieuwe provinciale weg N434 van 2×2 rijstroken 

• Geboorde tunnel onder Voorschoten 

• Verdiepte ligging (5,4m onder NAP) 

• Herinrichting A4: hoofdrijbanen en parallelbanen krijgen 2 rijstroken 

• Nieuw knooppunt Hofvliet 

• A4 van 2×3 naar 2×4 rijstroken tot N14 

 

Voor meer informatie over de precieze locatie verwijzen wij naar de website van Comol5: 

https://www.comol5.nl/het-project/ 

Globaal bestaan de werkzaamheden uit de volgende onderdelen: 

Aanbieding 

➢ Grondwerk 

-Afvoer 

-Aanvoer 

-Paalmatras 

-Gestabiliseerd zand tunneltijdelijk depot 

-Tijdelijk depot 

➢ Verharding 

➢ Kunstwerken  

-Tunnel 

➢ Weggebonden objecten 

➢ Inpassingsobjecten 

 

➢ Energieverbruik  

-Openbare verlichting Wegdeel A4 

-Tunnel Technische installaties 

-Technische installaties ligging 

 

Tunnel 

Een van de belangrijkste onderdelen waarbij veel energie wordt verbruik is de aanleg van 

een nieuwe geboorde tunnel. De tunnel wordt gebouwd met behulp van een 

tunnelboormachine, ook wel TBM genoemd. Deze TBM wordt speciaal voor dit project 

ontworpen en gebouwd. De TBM werkt op stroom. Het boren van de tunnel begint in een 

zogenaamde startschacht. Vanuit deze schacht begint de TBM met het boorproces. 

https://www.comol5.nl/het-project/
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TBM 

De tunnelboormachine graaft de tunnel én bouwt tegelijkertijd de tunnelbuis. Het voordeel 

van ondergronds boren is dat de bebouwing er niet voor hoeft te worden gesloopt. 

 

Graven van de tunnel 

Met het graafwiel (2) schraapt de TBM steeds laagjes grond weg. In de graafkamer (3) wordt 

de grond vermengd met bentoniet (bentoniet is een vloeistof waarmee een waterdichte laag 

gemaakt wordt aan de voorkant van de TBM). De TBM kan daardoor boren zonder dat er 

water in de machine komt. Het boorschild (1) voorkomt dat de grond en bentoniet in de TBM 

komen. De ontgraven grond (die vermengd is met bentoniet), wordt naar buiten afgevoerd. 

Daar wordt met behulp van een installatie het bentoniet gescheiden van de grond. Het 

bentoniet kan daarna weer hergebruikt worden. 

 

Bouwen van de tunnelbuis 

De tunnelboormachine bouwt ook de tunnelbuis, die bestaat uit ringen. Met losse segmenten 

wordt steeds een ring gebouwd (5). Als de ring klaar is, schuift de tunnelmachine via 

uitschuifbare cilinders door naar de volgende  ring (4). Het hele proces herhaalt zich, totdat 

de TBM bij de ontvangstschacht aankomt. Vervolgens wordt de TBM weer uit elkaar gehaald 

en vervoerd naar de startschacht, waarna de tweede tunnelbuis, voor de andere rijrichting, 

geboord wordt. 

 

Dienstgebouwen 

De installaties voor de verlichting, ventilatie en signalering in de tunnel worden in twee 

dienstgebouwen geplaatst. De dienstgebouwen staan aan beide zijden van de 

tunnelingangen en worden zo goed mogelijk ingepast in het landschap. 
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2.3 Verdeling werkzaamheden 

Binnen het project is er nog geen specifieke verdeling gemaakt in werkzaamheden door de 

vier deelnemende partijen. Voorlopig zullen alle werkzaamheden gelijk verdeeld worden naar 

verhouding van het aantal FTE. Een groot deel van het uitvoerende werk wordt uitgevoerd 

door de onderaannemers. 

 

2.4 Projectduur 

Het project is officieel gestart op 30 januari 2017 en loopt tot mei 2022. De totale looptijd van 

het project is begroot op 5,5 jaar. De start van de uitvoering begint ongeveer halverwege 

september 2017. Het projectdossier voor de CO2 prestatieladder moet uiterlijk 30 januari 

2018 opgeleverd worden om te voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. 

Het project is 30 januari officieel begonnen met ongeveer 10 personen. Halverwege het jaar 

lag dit aantal rond de 215 medewerkers. In september zijn de eerste civiele werkzaamheden 

gepland. 

 

2.5 Gunningvoordeel 

Het project is gegund vanuit de Provincie Zuid Holland. Het project is aangenomen met 

ambitieniveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Dit betekent concreet dat het project op 30 

januari 2018, een jaar na gunning van de opdracht, gecertificeerd dient te zijn op niveau 5. 

Omdat niet alle deelnemende partijen over het CO2 Prestatieladder certificaat beschikken 

moeten zij project-specifiek aantonen dat het project aan het ambitieniveau van het EMVI 

Criterium voldoet op niveau 5. Daarom is ervoor gekozen om het ambitie niveau inclusief alle 

onderliggende niveaus project-specifiek te certificeren.     

 

2.5.1 Contracteisen 

Provincie Zuid Holland heeft in haar bestek opgenomen dat de opdrachtnemer moet voldoen 

aan alle eisen op niveau 5 van de CO2  prestatieladder. Daarnaast heeft zij nog een aantal 

eisen opgenomen in het contract die bijdragen aan CO2 reductie en energie reductie in het 

algemeen. De eisen zij hieronder opgenomen: 

Duurzaamheid en CO2 reductie eisen Onderwerp 

Aantonen werkelijk behaalde MKI waarde Dubocalc 

Aantonen MKI waarde met versie inschrijving Dubocalc 

Toetsen LCA’s nieuwe items DuboCalc bibliotheek Dubocalc 

Meten en specificeren energieverbruik 
infrastructuur RWS en infra Provincie 

Energie 

Aanleveren prognose energieverbruik Infr RWS en 
Infra Provincie 

Energie 

Voldoen aan duurzaamheidsverplichting 100% duurzaam 
inkopen 

Aantonen duurzaamheid productie hout 100% duurzaam 
inkopen 

Duurzaamheid inkoop (alle inkoop) 100% duurzaam 
inkopen 
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2.6 Interne Stakeholders 

De volgende personen binnen het Comol5 project zijn betrokken bij het project: 

 

Interne Belang CO2-beleid & kennisniveau 

J. de Butter Project Control 

R. de Haas Project management  

N. de Leeuw Environment/Permits 

P. Derks Onderhoud 

E. Faucillion Financiën  

H.Mortier Civiel ontwerp/GWW/boor tunnel 

H.Nihn Ontwerp VTTI 

R.Hiel Realisatie 

A v.d. Graaf Team Compliance 

Werknemers Mobilis, DMC, 
DIMCO en Vinci 

Werken voor Comol5 project. Zijn verantwoordelijk voor 
het ontwerp, uitvoering en onderhoud.  
Deze medewerkers worden op de hoogte gesteld door 
een toolbox op locatie over het belang van CO2-
reducerende maatregelen. 

Werknemers Mobilis, DMC, 
DIMCO en Vinci 

Het verstrekken van de administratieve gegevens voor 
het project wordt door de administratie van Comol5 
project gedaan. 

 

2.7 Externe stakeholders 

Externe belanghebbenden Belang CO2-beleid & kennisniveau 

Provincie Zuid-Holland Opdrachtgever van het project. Gunnen steeds meer 
projecten met gunningvoordeel wanneer de partij over 
het CO2-Prestatieladder certificaat beschikt of het 
project apart gecertificeerd wordt. Echter beschikken zij 
zelf nog niet over het certificaat. 

Mobilis, Croonwolter&Dros, 
DIMCO,  

Zijn sinds juni 2017 op niveau 4 en 5 van de CO2-
Prestatieladder gecertificeerd. Om deze reden wordt 
het project niet als combinant gecertificeerd. Hebben 
dus wel genoeg interne kennis om CO2 reducerende 
maatregelen toe te passen. 

VINCI Zijn niet gecertificeerd op de CO2pl (internationaal 
bedrijf) maar werken samen met het Comol5 team en 
moeten aan de slag moeten met hun eigen CO2  beleid  

Onderaannemers 
 

Onderaannemers zijn direct betrokken bij het project en 
worden verwacht mee te werken aan de 
reductiemaatregelen. Hun bewustzijn en medewerking 
is van essentieel belang.  

Herrenknecht AG Zij zijn verantwoordelijk voor de levering van de 
tunnelboormachine. Het verbruik en de mate waarin de 
tbm weer toepasbaar is binnen andere projecten is van 
grote invloed op zowel het eigen verbruik als dat van de 
keten. 

Arthe Civil & Structure B.V. Zij zijn verantwoordelijk voor advieswerkzaamheden 
omtrent de TBM. De manier waarop de machine wordt 
ingezet kan van invloed zijn op het energieverbruik.  

Van Gelder Verkeerstechniek BV Zij zijn verantwoordelijk voor de geleverde 
verkeerstechnische installaties. Het type VTI dat zij 
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aanbieden is van invloed op het verbruik zowel tijdens 
het project als na oplevering. 

Overige leveranciers De producten en diensten die leveranciers leveren zijn 
van invloed op het verbruik in de keten. Anderzijds kan 
Comol5 ervoor kiezen om eisen te stellen aan haar 
leveranciers wat betreft hun duurzaamheidsbeleid en 
producten. 

Omwonden in de regio Het project beslaat een grote regio en kan veel 
geluidslast en hinder veroorzaken voor omwonenden. 
Het toepassen van maatregelen om vervuilende uitstoot 
te verminderen is van groot belang voor de 
omwonenden 

 

2.8 Eisen project met gunningvoordeel 

Voor deze projecten stelt de CO2-Prestatieladder de volgende specifieke en aanvullende 

eisen: 

• De emissiestromen + CO2-uitstoot en voortgang daarvan moeten apart voor deze 

projecten inzichtelijk zijn 

• De maatregelen die van toepassing zijn op de projecten moeten benoemd zijn 

• Externe en interne belanghebbenden van het project moeten benoemd zijn 

• Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de projecten met 

gunningvoordeel moeten vastgelegd zijn 

• Er dient specifiek gecommuniceerd te worden over de voortgang in CO2-reductie in 

de projecten. 

• Er moet jaarlijks een energiebeoordeling en een interne controle uitgevoerd worden 
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3. CO2-reductiedoelstelling 
Voor het project is een apart CO2-reductiedoelstelling opgesteld, welke over de duur van het 

project wordt gerealiseerd. De startdatum van het project geldt als referentiejaar en de 

einddatum van het project als realisatiedatum voor de doelstelling. Zie hieronder de 

doelstelling: 

 

Scope 1 en 2 doelstellingen ‘Project Nieuwegracht Utrecht’ 

40% minder CO2 uitstoot in 2022 ten opzichte van 2017 

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde aantal draaiuren om de 

voortgang in CO2-reductie te monitoren. 

 

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt: 

• Scope 1: 10% reductie in 2022 ten opzichte van 2017 

Geplande reductie 2017: 0%  

Geplande reductie 2018: 2% 

Geplande reductie 2019: 5% 

Geplande reductie 2020: 8% 

Geplande reductie 2021: 9% 

Geplande reductie 2022: 10% totaal 

 

• Scope 2: 100% reductie in 2022 ten opzichte van 2017 

Geplande reductie 2017: 0% 

Geplande reductie 2018: 0% 

Geplande reductie 2019: 3%   

Geplande reductie 2020: 25% 

Geplande reductie 2021: 100% 

Geplande reductie 2022: 100% totaal 

 

Scope 3 doelstelling Comol5 

50% minder CO2 uitstoot in 2022 ten opzichte van 20172 

 

De scope 3 doelstelling willen wij behalen door voor alle verlichting LED te installeren en 

voor zover mogelijk met de opdrachtnemer af te spreken dat er, voor zover mogelijk, na 

oplevering van het project gebruikt wordt gemaakt van groene stroom. Overige maatregelen 

zoals het aanpassen van het ontwerp om verlichting en elektra te besparen zullen er 

gezamenlijk toe leiden dat ongeveer 50% van het te verwachten elektra verbruik per jaar 

bespaard kan blijven. Omdat niet alle maatregelen direct uitgevoerd kunnen worden 

verwachten wij dat het de meeste reductie aan het einde van het project zichtbaar is. Dit 

                                                           
2 2017 staat voor het oorspronkelijke ontwerp – de situatie wordt vergeleken met de conventionele  

situatie van T5 verlichting en grijze stroom. 
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heeft er ook mee te maken dat de bouw van de diverse onderdelen met de bijbehorende 

verlichting en elektra niet gelijktijdig worden opgeleverd.  

 

Voor de geplande maatregelen verwijzen wij naar het Excel document ‘CO2 

reductiemaatregelen en voortgang’.  

 

4. Energiebeoordeling 

Het doel van de energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken van 

het project in kaart te brengen. Deze beoordeling geeft minimaal 80% van de 

energiestromen weer in het project. Zo zijn door deze analyse de grootste verbruikers 

geïdentificeerd en kan daar individueel op gestuurd worden. Daardoor kunnen de 

belangrijkste processen die bijdragen aan CO2-uitstoot effectief aangepakt worden. Omdat er 

van dit jaar nog bijna geen verbruiksgegevens zijn hebben wij voor de energie beoordeling 

gekeken naar de verwachte uitstoot per jaar op basis van de geplande werkzaamheden.  

 

De grootste emissiestromen van het Comol5 – Rijnlandroute project zijn: 

• Brandstofverbruik materieel   

• Elektraverbruik   

 

Wij verwachten dat deze categorieën samen met dan 80% van de gehele projectuitstoot 

veroorzaken. Hieronder staat verder beschreven wat de grootste verbruikers zijn binnen 

deze categorieën.  

 

4.1 Huidige situatie 

De footprint over 2017 laat zien dat ongeveer 51% van het verbruik wordt veroorzaakt door 

het brandstofverbruik van het materieel en 39% door het brandstofverbruik van het 

wagenpark. Dit is echter geen juiste weerspiegeling van de te verwachten emissie stromen. 

Op basis van de ontwerpen is bekend dat het merendeel van het verbruik veroorzaakt gaat 

worden door het brandstofverbruik van het materieel en het elektraverbruik. Daarom hebben 

wij ervoor gekozen om hier dieper op in te gaan zover dat nu mogelijk is.  

 

Voor de huidige energiebeoordeling is een onderzoek gedaan naar de verbruiken van het 

verschillende materieel door een schatting op basis van de draaiuren van het materieel en 

het gemiddelde brandstofverbruik van de verschillende machines. Voor elektra is onderzoek 

gedaan naar alles wat geïnstalleerd gaat worden met het gemiddelde stroomverbruik per 

jaar. 
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4.2 Overzicht materieel 

Omdat het project nog in de ontwerpfase zit is er geen totaal overzicht van al het in te zetten 

materieel. Wel is er een globale inschatting van het materieel dat voor de voorbereidende 

fase is ingezet.  

 

Materieel Aantal   

Verbruik per stuk 

(l/uur) 

l/per 

dag 

Wielladers 4 stuks 15 120 

Rupskranen (40t) 2 stuks 19 152 

transportbanden (grote 

onbekend) 2 stuks 10 80 

bulldozers (d-6) 3 stuks 30 240 

Loskraan 1 stuks 15 120 

dumpers (A30) 6 stuks 22 176 

Totaal verbruik per dag (liters)       2840 

 

Naast de directe inzet van het materieel is er gebruik gemaakt van schepen en 

vrachtwagens om goederen en materialen aan en af te voeren.  

 

Materieel Inhoud Aantal Omstandigheden     

Binnenvaartschip 

Kempenaar - 550 

ton 1 leeg 4,5 Verbruik l/ton-km 

      vol 6,5 Verbruik l/ton-km 

Vrachtwagen 25m3 1 hoog verbruik 33 l/100km 

      laag verbruik 28 l/100km 

Vrachtwagen 25m3 1 hoog verbruik 33 l/100km 

      laag verbruik 28 l/100km 

 

Volgend jaar verwachten wij meer inzicht te hebben in het materieel.  

 

4.3 Overzicht elektra  

Het elektraverbruik zal hoogstwaarschijnlijk een van de grootste, al dan niet grootste 

verbruiker van het gehele project worden. Hoewel er voor dit jaar nog geen verbruik van 

toepassing is kunnen wij al wel meer zeggen over het uiteindelijk verbruik per jaar naar 

oplevering.  

 

Het energieverbruik is opgedeeld in 3 categorieën: 

 

1. Openbare verlichting wegdeel A4 

2. Tunnel Technische installaties 

3. Technische Installaties verdiepte ligging 

  



Comol 5  
  

 
CO2 Reductieplan – Project Nieuwegracht Utrecht  19 
   
 
 

Binnen deze categorieën vallen diverse subcategorieën welke beschreven staan in het 

document ‘Bijlage 7.5 Bijlage A – Projectoverzicht Beknopt’ en in het Exceldocument 

‘Energieanalyse’.  

 

In onderstaande tabel is aangegeven wat het stroomverbruik per jaar zal zijn na 

oplevering van dit projectonderdeel: 

 

Onderdeel kWh per jaar  Aandeel in % 

Openbare Verlichting weg-deel A4 153314 kWh 13% 

Tunnel 921329 kWh 80% 

Tunnelverlichting 645742 kWh 70% 

Drainage 1257 kWh 0,1% 

Tunnelventilatie 97200 kWh 11% 

Licht en krachtinstallatie technische 

ruimten 

92155 kWh 10% 

Overige in tunnel 84975 kWh 9% 

Verdiepte ligging 71661 kWh 7% 

Totaal project  1146304 kWh  

Installatie verliezen (+-3%) +29790 kWh  

 

Van het totale stroomverbruik per jaar op het project wordt 80% veroorzaakt door het 

stroomverbruik in de tunnel. Binnen de diverse onderdelen van de tunnel veroorzaakt de 

verlichting maar liefst 70% van het stroomverbruik. In totaal veroorzaakt de verlichting 22% 

van het stroomverbruik. De verdiepte ligging is verantwoordelijk voor ongeveer 7% en de 

openbare verlichting weg-deel A4 voor 13% van het totaal verbruik.     

 

Verlichting  kWh per jaar  

Openbare verlichting weg-deel A4 153314 kWh 

Tunnelverlichting 73188 kWh 

Lichtinstallaties technische ruimten 4593 kWh 

Verlichting vluchtweg en vluchtdeur 96 kWh 

Verlichting Verdiepte ligging 21687 kWh 

Totaal elektra verbruik verlichting 252878 kWh  

 

Bovenstaande gegevens zijn nog niet het complete plaatje omdat er op het project zelf ook 

materieel ingezet gaat worden met een relatief hoog stroomverbruik. Volgend jaar willen wij 

hier meer inzicht in geven.  
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4.4 Mogelijk reductiepotentieel 

Omdat het project net gestart is, is er nog weinig inzicht in de verbruiken. Om gericht te 

sturen op CO2  reductie is het belangrijk om het komende jaar zoveel mogelijk inzicht te 

verkrijgen in de verbruiken. 

 

Een aantal maatregelen die kunnen leiden tot verbeterd inzicht: 

- Slimme meters plaatsen bij elektra verbruik op projectlocaties  

- Brandstofregistratie of uren registratie op materieel op project   

- Km registratie medewerkers op project  

 

Een aantal maatregelen die kunnen leiden tot reductie: 

- Het plaatsen van Led verlichting  

- Het inzetten van alternatieve brandstoffen met een lagere conversie factor 

- Het gebruiken van elektrisch materieel 

- Het aanschaffen van Groene stroom  

 

 

Bovenstaande reductiemaatregelen zijn opgenomen in de lijst met reductiemaatregelen. 
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5. Scope 3 reductiemogelijkheden 

Het Comol5 project is in het afgelopen jaar nog volop in ontwikkeling geweest. Hoe het 

ontwerp van het project en de toegepaste materialen er precies uit gaan zien is nog niet 

bekend. Dit maakt het lastig om een gerichte scope 3 strategie met bijbehorende doelstelling 

op te stellen. De scope 3 analyse over 2017 geeft namelijk nog geen volledig beeld van hoe 

het project eruit gaat zien. Voor de scope 3 strategie gaan wij daarom uit van wat wij 

verwachten op basis van ervaring  i.p.v. de rangorde die nu volgt uit de kwantitatieve analyse 

gebaseerd op de informatie over 2017. Volgend jaar zal het inzicht verbeteren en moet er 

opnieuw gekeken worden naar de scope 3 analyse en de haalbaarheid van het scope 3 

reductieplan.  

 

Voor de relevante scope 3 emissies is gekeken naar de mogelijke reductiemaatregelen 

tijdens de duur van het project. De emissiestromen die voor dit project van toepassing zijn, 

zijn als volgt: 

1. Upstream: Inkoop van goederen en diensten 

2. Upstream: Transport 

3. Upstream: Woon-werk kilometers 

4. Upstream: Bedrijfsafval [momenteel nog niet van toepassing] 

5. Downstream: Gebruik van opgeleverde producten/diensten 

6. End-of life verwerking van verkochte producten 

 

5.1 Strategieën 

 

➢ Inkoop goederen en diensten 

 

Het grootste gedeelte van de inkoop van Comol5 wordt besteed aan de inhuur van 

personeel. De werkzaamheden van inhuur worden meegenomen in scope 1 en 2 en zijn 

daarmee al afgedekt. Waar wel op gelet kan worden bij het selecteren van onderaannemers 

en personeel is de afstand tot het project. Dit kan onnodige woon-werk kilometers 

voorkomen. De tweede activiteit binnen inkoop is de aanschaf van de tunnelboormachine. 

Bij de aanschaf van de machine kan er gekeken worden naar het verbruik. Het gaat hier 

echter om een zeer project specifieke TBM waarbij er niet veel alternatieve mogelijkheden 

zijn. Door er voor te zorgen dat de boor na oplevering opnieuw ingezet kan worden in andere 

projecten wordt voorkomen dat een nieuwe TBM geproduceerd moet worden. Hiermee kan 

heel veel energie bespaard blijven. Omdat de meeste werkzaamheden binnen het project 

nog moeten starten zijn er dit jaar nog weinig materialen ingekocht. Echter in de komende 

jaren van het project zullen er grote hoeveelheden beton en asfalt ingekocht gaan worden. 

 

• Mogelijke reductiestrategieën: 

- Direct hergebruik van de Tunnelboormachine voorkomt productie van een nieuwe TBM  

- Afstand van onderaannemers naar project een rol laten spelen in de selectie 
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- Het wel of niet hebben van een CO2 certificaat of CO2  beleid een rol laten spelen in de 

selectie van onderaannemers 

- Inkoop van beton/asfalt met een zo’n hoog mogelijk PR gehalte  

- Door optimalisaties in het ontwerp kunnen tonnages materiaal als beton bespaard 

worden (of andere materialen) 

 

*de opdrachtnemer, in dit geval Comol5, heeft aan de opdrachtgever de belofte gedaan 

om alles 100% duurzaam in te kopen. Hier wordt dus al volledig rekening mee 

gehouden.  

 

➢ Transport 

Binnen het project moeten er veel materialen en materieel worden aangevoerd en afgevoerd. Hierbij 

wordt brandstof verbruikt wat CO2  uitstoot oplevert. Door het slim plannen en het werken met 

bulktransport kunnen ritten en daarmee brandstof bespaard blijven. Naast het slimmer plannen van 

de routes en ritten kan er gekeken worden naar de mogelijkheid om per schil of rails te vervoeren in 

plaats van per vrachtwagen. Bij de juiste hoeveelheid is dit efficiënter. Wanneer er veel transport 

plaatsvindt op de projectlocaties zelf met klein materieel of personeel, kan er gekeken worden naar 

elektrische busjes of karretjes. 

 

• Mogelijke reductiestrategieën: 

- Werken met bulktransporten en planningen 

- Slimme routes plannen  

- Zoveel mogelijk per schip of trein i.p.v. vrachtwagen 

- Toepassen van elektrische busjes/karretjes op de projectlocatie om onnodig transport te 

voorkomen 

 

➢ Woon-werk 

 

Comol5 kent een groot project team. Zij rijden dagelijks heen en weer rijden .  

Door het grote team en de diverse afstanden wordt er veel brandstof verbruikt met woon-

werkverkeer. Een manier om dit te verminderen is door het aanbieden van ‘Carpool busjes’ 

op vaste plekken of het toepassen van een Carpool app (b.v. Togethr). Daarnaast kan er 

een afspraak gemaakt worden met werknemers die 5 dagen per week heen en weer moeten 

rijden vanaf een ‘X’ aantal km dat zij gebruik kunnen maken van een hotelovernachting of 

bungalow.  

 

• Mogelijke reductiestrategieën: 

- Carpoolen stimuleren; b.v. door het beschikbaar stellen van Carpool busjes 

- Carpoolen stimuleren; b.v. door de inzet van een Carpool app 

- Regeling treffen voor werknemers die 5 dagen in de week grote afstanden moeten 

afleggen dat zij gebruik kunnen maken van een hotelovernachting of bungalow bij de 

projectlocatie 
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➢ Afval  

Ook voor afval is er nu nog niet bekend hoeveel dit ongeveer zal zijn. Bij het inkopen van 

goederen en diensten kan er rekening gehouden worden met de afvalstromen die hieruit vrij 

komen. Bijvoorbeeld door bij de inkoop van materialen rekening te houden met de 

levensduur, het aandeel gerecycled materiaal of mogelijk hergebruik van materiaal na 

oplevering. Daarnaast kan er gekeken worden naar de toepassing van vrijgekomen 

afvalstromen. Sommige stromen kunnen misschien direct, volledig of deels, weer worden 

hergebruikt in het eigen project. 

 

• Mogelijke reductiestrategieën: 

-Rekening houden bij inkoop dat materialen afbreekbaar/recyclebaar zijn 

-Materialen inkopen met een hoog gerecycled gehalte  

- Kijken naar afvalstromen of afval deels direct weer opnieuw ingezet kan worden 

 

➢ Gebruik van opgeleverde producten 

 

Voor de tunnel en de stukken weg die worden aangelegd wordt ook verlichting geplaatst. Na 

oplevering van het project wordt er nog jaren lang stroom verbruikt. Binnen het project kan er 

gekozen worden om direct LED verlichting te plaatsen in plaats van conventionele 

verlichting. Hiermee kan tijdens de aanleg en tijdens het gebruik enorm veel energie 

bespaard worden. In vergelijking met conventionele verlichting kan het plaatsen van LED 

verlichting al snel zo’n 30% besparen in energieverbruik. Naast de verlichting wordt er ook 

veel elektriciteit verbruikt door diverse installaties en veiligheidstoepassingen. De overstap 

naar groene stroom kan ervoor zorgen dat het complete elektraverbruik in de keten van dit 

project wordt vergroend. Door optimalisaties in het ontwerp door te voeren kan er mogelijk 

ook verlichting bespaard worden.  

 

• Mogelijke reductiestrategieën: 

- Het plaatsen van LED verlichting waar mogelijk 
- Overstappen op Groene stroom  
- Ontwerpaanpassingen waardoor minder elektra /verlichting wordt gebruikt 

 
 
➢ End of life verwerking van producten 

Na het opleveren van het project is de verwachting dat de levensduur van het opgeleverde 

product 100 jaar is. Binnen die 100 jaar zijn er diverse onderdelen die vervangen moeten 

worden. Een belangrijk onderdeel is het asfalt van de weg. Afhankelijk van het gekozen 

materiaal kan een deel van het asfalt worden hergebruikt. Om de impact hiervan te beperken 

is het belangrijk om zowel naar de PR waarde van het asfalt te kijken als de levensduur. Een 

langere levensduur betekent dat er minder vaak asfalt verwerkt hoeft te worden. Het 
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toepassen van asfalt dat makkelijker te recyclen is levert weer winst op bij het 

verwerkingsproces en de instroom van goederen.  

 

• Mogelijke reductiestrategieën: 

- Toepassen van een zo hoog mogelijke PR waarde in het asfalt 

- Zoveel mogelijk asfalt hergebruiken/recyclen  

- Werken met asfalt met een hoge levensduur om de vervangingsmomenten zoveel 

mogelijk te beperken 

 

5.2  Reductieplan scope 3 

 

Voor dit project kiezen wij ervoor om ons te richten op de strategie ‘Gebruik van 

opgeleverde producten’. Comol5 verwacht hier de meeste impact mee te kunnen maken 

zowel tijdens de projectduur als na oplevering. Dit wil niet zeggen dat er met de overige 

strategieën niks wordt gedaan. Zowel bij het ontwerp, de inkoop als de geplande uitvoering 

is er rekening gehouden met diverse aspecten om de uitstoot van het project en het 

opgeleverde product zoveel mogelijk te beperken en zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Zoals 

in voorgaande hoofdstukken is besproken heeft Comol5 diverse beloften gedaan aan de 

opdrachtgever. Voor alle materialen die zijn ingekocht is berekend wat de MKI waarde zijn 

en voor asfalt en beton zijn er zelfs diverse LCA’s uitgevoerd. In het ontwerp is er rekening 

mee gehouden dat een deel van het materiaal wordt opgeslagen in een tijdelijk depot om 

weer opnieuw in te kunnen zetten. 

 

Voor de categorie ‘Gebruik van verkochte (opgeleverde) producten’ hebben wij een aantal 

mogelijke reductie scenario’s berekend om een beeld te geven van de mogelijke reductie: 

 

Scenario 1 – Alle verlichting wordt LED verlichting (t.o.v. conventionele T5) 

Te verwachte besparing: 25%  

 

 

 

Scenario 2 – Alle stroom wordt 100% groene stroom uit Nederland (zon/wind) 

Te verwachte besparing: 100%  

 

Besparing 25%

Totaal elektraverbruik van verlichting op het project (T5) 278165,8 kWh per jaar

Totaal elektraverbruik van verlichting op het project (LED) 208624,4 kWh per jaar

Bespaard (kWh) 69541,45 kWh per jaar

Besparing (ton CO2) 36,58 ton CO2 per jaar 

Besparing 100%

Totaal Elektraverbruik op het project (licht is T5) 1146304 kWh per jaar

Totaal Elektraverbruik op het project (licht is LED*) 1070441 kWh per jaar *-30%

Besparing (ton CO2) in geval van T5 602,9559 ton CO2 per jaar

Besparing (ton CO2) in geval van LED 563,0518 ton CO2 per jaar
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Scenario 3 – 50% grijze stroom en 50% door aanschaf zonnepanelen/windmolen 

Te verwachte besparing: 50% 

 

Het is duidelijk dat de overstap naar 100% groene stroom de meeste CO2  reductie oplevert. 

Omdat het nog niet zeker is dat het project voor 100% over kan gaan op groene stroom na 

oplevering van het project kiezen wij voor een reductiedoelstelling die loopt over de looptijd 

van het project en waarbij zowel led verlichting wordt geplaatst als aanschaf van 

zonnepanelen. Omdat voor dit jaar nog niet zeker is wat er mogelijk is, kiezen wij voor een 

‘voorzichtige’ reductiedoelstelling. Na volgend jaar zal er gekeken worden of deze mogelijk 

moet worden aangepast. 

 

De scope 3 doelstelling van Comol5 is: 

Comol5 wil de uitstoot van haar elektra verbruik met minimaal 50% reduceren in 2022  

Binnen de strategie ‘gebruik van verkochte goederen’ richt Comol5 zich op de mogelijkheden 

in het ontwerp, de inkoop van stroom en de oplevering van het project. Bij inkoop wordt er 

gekeken naar de type verlichting en overige elektronica maar ook naar mogelijkheden voor 

zonnepanelen, straatverlichting op zonne-energie en windmolens.  

 

Naast de gekozen strategie kiest Comol5 voor een holistische duurzame aanpak. Bij alle 

inkoop wordt er rekening gehouden met levensduur en milieu indicatoren, transporten 

worden zo efficiënt mogelijk ingedeeld en waar mogelijk per schip. Ook bij de 

onderaannemers wordt rekening gehouden met de reisafstanden. Comol5 gaat regelmatig in 

overleg met haar opdrachtgever om te kijken naar verdere mogelijkheden voor 

verduurzaming van het project. Naast de opdrachtgever worden er gesprekken gepland met 

andere partijen om in dialoog te gaan over verdere reductie mogelijkheden.  

  

Besparing 50%

Totaal Elektraverbruik op het project (licht is T5) 1146304 kWh per jaar

Totaal Elektraverbruik op het project (licht is LED) 1070441 kWh per jaar *-30%

Besparing (ton CO2) in geval van T5 301,48 ton CO2 per jaar

Besparing (ton CO2) in geval van LED 281,53 ton CO2 per jaar
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6. Energie meetplan 
Het energie meetplan bevat een aantal vaste onderdelen voor het up-to-date houden van het 

CO2 -managementsysteem. Het plan is opgezet om te zorgen dat het gehele CO2-

reductiesysteem voldoet aan de eisen van ISO50001, ISO 14064-1 en dat gedurende het 

jaar continue verbetering plaats vindt.   

 

Jeroen Ritzer van Dinther heeft de documenten die betrekking hebben op het CO2 beleid in 

beheer. Hij draagt zorg voor het juist archiveren en het versiebeheer van deze documenten 

zodat de meest actuele versies van documenten altijd beschikbaar zijn en oudere versies 

eenvoudig achterhaald kunnen worden. De oudere versies worden minimaal twee jaar 

bewaard. 

 

6.1 Planning meetmomenten 

Voor het meten van de verschillende energiestromen is een plan opgesteld. In de 

onderstaande tabel is te zien wanneer energiefactoren gemeten worden en door wie en 

waar de informatie verkregen kan worden. De wijze waarop de verbruiken worden gemeten 

is de meest haalbare wijze, waarbij rekening wordt gehouden met het doel waarvoor de 

gegevens worden verzameld en de mate van detaillering die nodig is. De verantwoordelijke 

persoon voor het verzamelen van de gegevens is daarom op de hoogte van de wijze waarop 

deze gegevens in de emissie-inventaris verwerkt worden.  

 

6.2 Vestigingen 
Scope 1 emissies 

Categorie Meetmoment Wie Toelichting 

Gereden kilometers 

medewerkers 

Elk half jaar Projectmanager Verbruiken kunnen opgevraagd 

worden bij de projectadministratie en 

de diverse deelnemende JV 

bedrijven. 

Brandstofverbruik 

materieel en auto’s  

(in liters benzine en 

diesel)  

Elk half jaar Projectmanager Verbruiken kunnen opgevraagd 

worden bij de projectadministratie en 

de diverse deelnemende JV 

bedrijven. 

Propaan  Elk half jaar Projectmanager Facturen van de leverancier kunnen 

opgevraagd worden bij de 

projectadministratie 

 

Scope 2 emissies 

Categorie Meetmoment Wie Toelichting 

Elektriciteitsverbruik 

(in kWh) 

Elk half jaar Projectmanager Facturen van de energie leveranciers 

kan opgevraagd worden bij 

boekhouding  

 

Stadswarmte Elk half jaar Projectmanager Facturen van de energie leveranciers 

kan opgevraagd worden bij 

boekhouding  
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Zakelijke km’s 

Privéauto’s  

Elk half jaar Projectmanager Facturen kunnen worden opgevraagd 

bij de projectadministratie 

Vliegreizen Elk half jaar Projectmanager Facturen kunnen worden opgevraagd 

bij de projectadministratie 

 

6.3 Meetplan scope 3 
 
6.3.1 Keuze meenemen GHG-categorieën 

 

De volgende GHG-categorieën zijn niet van toepassing voor Comol5 en daarom niet 

meegenomen in de scope 3 analyse: 2. Capital Goods, 8. Leased Assets (upstream), 10. 

Processing of Sold Products, 13. Leased Assets (downstream), 14. Franchises en 15. 

Investments. Categorie 3. Fuel and Energy Related Activities, en categorie 6. Business 

Travel, zijn reeds afgedekt in de emissie inventaris scope 1 en 2. 

 
6.3.2 Berekeningen en emissiefactoren 
 

Op basis van bedrijfsgegevens, inschattingen en conversiefactoren uit literatuur is een 

berekening gemaakt van de grootte van scope 3 emissie van Comol5. Onderstaand wordt 

per categorie een opsomming gegeven van de gebruikte gegevens, de activiteiten, 

emissiewaarden en bronnen van deze emissiewaarden. De gebruikte gegevens en 

emissiewaarden per categorie zijn de best mogelijke waardes die op dit moment beschikbaar 

zijn. Deze scope 3 emissies zullen ieder jaar opnieuw geïnventariseerd worden en waar 

mogelijk en noodzakelijk verbeterd. 

 

1. Ingekochte goederen & diensten 

Gegevensbronnen Activiteiten Emissiefactor Bronnen 

emissiefactor 

Leverancierslijst 

 

Inhuur/onderaannemers 

Tunnelboormachine 

Verzekering 

0,42 kg CO2 /€ 

0,53 kg CO2 /€ 

0,24 kg CO2 /€ 

Defra, 2011 

Omgerekend van £ 

naar €. 

 

 

4/9. Transport (up- & downstream 

Gegevensbronnen Activiteiten Emissiefactor Bronnen 

emissiefactor 

Inschatting van aantal 

leveringen en 

verzendingen per 

week  

Leveringen en transport 

naar plaatsingslocatie 

0,11 kg CO2 / tkm 

(vrachtwagen 

>20t) 

 

co2emissiefactoren.

nl 
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 0,041 kg CO2 

/tkm (Schip 

binnenvaart 550t) 

 

5. Afval 

Gegevensbronnen Activiteiten Conversiefactor Bronnen 

conversiefactor 

Tonnages afgevoerd   landfilling 1,08 kg CO2 /ton Prognos, 2008 

 

 

7. Woon-werkverkeer 

Gegevensbronnen Activiteiten Emissiefactor Bronnen 

emissiefactor 

FTE en inschatting 

gemiddelde afstand 

onbekend  0,21 kg/km 

 

co2emissiefactoren.

nl 

 

11. Gebruik van verkochte producten 

 

Gegevensbronnen Activiteiten Emissiefactor Bronnen 

emissiefactor 

Opgeleverde 

verlichting + 

vermogen 

Elektraverbruik  0,526 kg/kWh co2emissiefactoren.

nl 

 

12. Verwerken van opgeleverde producten  

 

Gegevensbronnen Activiteiten Emissiefactor Bronnen 

emissiefactor 

Inkooplijst Verwerking producten 

einde levensduur 

1,21 kg/€ 

(sewage & refuse 

systems) 

Defra, 2011 

Omgerekend van £ 

naar €. 

 

 

6.4 BRONNEN 

• www.co2emissiefactoren.nl  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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• Prognos,2008. "Resource savings and CO2 reduction potential in waste management 

in Europe and the possible contribution to the CO2 reduction target in 2020" 

• 2011 Guidelines to Defra / DECC's GHG Conversion Factors for Company Reporting.   
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7. Energiemanagement actieplan 

Dit beknopte hoofdstuk heeft als doel om aan te tonen dat Comol5 aan alle onderdelen uit 

NEN50001 voldoet. Er is besloten hiervoor geen apart energiemanagement actieplan op te 

stellen omdat de eisen in de andere documenten geïntegreerd zijn. Zie onderstaand een 

opsomming van de eisen. Per eis is een verwijzing naar de betreffende documentatie 

opgenomen in de tabel onderaan dit hoofdstuk. 

 

Eisen van NEN-EN-ISO 50001: 

4.4.3. Uitvoeren van een energie review (directiebeoordeling) 

a) Het energieverbruik en de gebruikte energiefactoren moeten gebaseerd zijn op 

metingen of andere data.  

b) Significant energieverbruik, in het bijzonder significante veranderingen, moeten in 

beeld worden gebracht.  

c) Een inschatting van het verwachte energieverbruik van de komende periode.  

d) Het identificeren van alle personen die werken voor de organisatie wiens acties 

kunnen leiden tot significante veranderingen in het energieverbruik.  

e) Identificatie van mogelijkheden om energie te besparen en het bepalen van de 

prioriteiten.  

4.4.4. Opstellen van referentiekader 

a) Basisjaar is wordt beschreven in hoofdstuk 1. 

4.4.5. Vaststellen van performance indicatoren voor monitoren (meten KPI’s) 

a) Beschrijven van de handelingen.  

4.4.6. Energie doelstellingen, doelen en programma’s 

a) Het aanwijzen van verantwoordelijkheden. 

b) De middelen en het tijdspad voor het behalen van de verschillende doelen. 

4.6.1. Monitoring, meten en analyseren 

a) De organisatie maakt en beschrijft de bewaking en de eisen om de gestelde doelen 

te behalen. Er moet een energie meetplan worden geschreven en geïmplementeerd.  

b) De organisatie moet er voor zorgen dat het energieverbruik en bijbehorende 

energiefactoren op vooraf bepaalde momenten wordt gemeten en gedocumenteerd.  

c) De organisatie moet ervoor zorgen dat juistheid en herhaalbaarheid van de 

meetmethode die is gebruikt past bij de taak.  

d) De organisatie moet de relatie tussen het energieverbruik en de energiefactoren 

aangeven. En zal op vooraf bepaalde momenten de werkelijke situatie toetsen met 

de verwachte situatie.  

e) De organisatie moet alle significante afwijking van het verwachte energieverbruik 

documenteren, inclusief de mogelijke oorzaken.  

f) De relatie tussen het energieverbruik en de energie factoren moeten op vooraf 

bepaald tijdstip worden beoordeeld en waar nodig aangepast.  

g) De organisatie moet zijn energieverbruik, waar mogelijk, vergelijken met andere, 

gelijksoortige, organisaties. 
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4.6.4. Afwijkingen, verbeteringsacties en preventieve maatregelen. 

a) De organisatie moet afwijkingen identificeren en binnen een vooraf gestelde tijdslijn 

verbeteringsacties uitvoeren. De organisatie moet alle relevante documentatie 

bewaren rekening houdend met de wettelijke termijn.  

 

 

NEN 50001 Documenten CO2 reductiesysteem 

4.4.3 a Emissie-inventaris  

4.4.3 b CO2-reductieplan, H4  

4.4.3 c CO2-reductieplan, H4 

4.4.3 d CO2-reductieplan, H1 

4.4.3 e CO2-reductieplan, H4 

4.4.4 a CO2-reductieplan, H1 

4.4.5 a CO2-reductieplan, H6 

4.4.6 a CO2-reductieplan, H10 

4.4.6 b CO2-reductieplan 

4.6.1 a CO2-reductieplan, H6 

4.6.1 b CO2-reductieplan, H6 

4.6.1 c CO2-reductieplan, H6 

4.6.1 d Interne audit & zelfevaluatie 

4.6.1 e Directiebeoordeling CO2-reductiesysteem, interne controle 
en interne audit & zelfevaluatie 

4.6.1 f Directiebeoordeling CO2-reductiesysteem 

4.6.1 g CO2-reductieplan  

4.6.4 a Interne audit & zelfevaluatie 
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8 Kwaliteitsmanagementplan 

Dit document is opgesteld om aan te tonen dat het CO2-reductiesysteem van Comol5 aan de 

eisen conform hoofdstuk 6.1 van ISO 14064-1 het GHG Protocol Standard Scope 3 voldoet. 

Omdat de eisen in de andere documenten geïntegreerd zijn, is besloten om hiervoor geen 

apart kwaliteitsmanagement plan op te stellen. Om specifiek aan te geven met welke 

documenten aan de eisen van hoofdstuk 6.1 uit ISO 14064-1 wordt voldaan, worden 

onderstaand deze letterlijke eisen opgesomd. Pers eis staat in de daarop volgende tabel 

aangeven welk document uit het CO2-reductiesysteem hieraan voldoet. 

 

Eisen ISO 14064-1 | Hoofdstuk 6 

6.1 Informatiemanagement 

6.1.1 De organisatie moet de volgende procedures opstellen en onderhouden: 

a) Garanderen dat het informatiemanagement voldoet aan de eisen van ISO 

14064-1 

b) Garanderen dat het consistent is met de principes van het GHG Protocol 

c) Regelmatig de compleetheid van de emissie-inventaris controleren 

d) Identificeer fouten en missende aspecten 

e) Documenteer en archiveer relevante emissiegegevens. Ook informatie over de 

management activiteiten 

6.1.2 De informatiemanagement procedures moeten tenminste bevatten: 

a) De identificatie en beoordeling van de verantwoordelijkheden en de eigenaar 

van deze verantwoordelijkheden 

b) Het identificeren, implementeren en beoordelen van geschikte training voor 

medewerkers van het projectteam 

c) Het identificeren en beoordelen van de ‘organizational boundaries’ 

d) Het identificeren en beoordelen van de CO2-emissiebronnen en afvoerplekken 

e) Het selecteren en beoordelen van rekenmethodes voor het berekenen van de 

emissie-inventaris 

f) Een beoordeling van de gebruikte rekenmethode 

g) Het gebruik, onderhoud en kallibratie van meetapparatuur (indien van 

toepassing) 

h) Het ontwikkelen en onderhouden van een systeem om data te verzamelen 

i) Regelmatige controles op accuratie van de berekening 

j) Periodieke interne audits en technische beoordelingen 

k) Een periodieke beoordeling van de mogelijkheden om het 

informatiemanagement te verbeteren 
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6.2 Documentbeheer 

De organisatie moet een procedure opstellen om de documentatie te beheren en te 

archiveren. De organisatie zal de documentatie beheren en onderhouden als onderbouwing 

van de ontwikkeling en onderhoud van de emissie-inventaris zodat dit ook geverifieerd kan 

worden. De documentatie, op papier of digitaal, zal worden behandeld volgens het door de 

organisatie opgezette informatiemanagement. 

 

NEN 14064-1 Documenten CO2 reductiesysteem 

6.1.1 a CO2 Management Plan, H3 

6.1.1 b CO2 Management Plan, H3 

6.1.1 c CO2 Management Plan, H3 en Interne audit & zelfevaluatie 

6.1.1 d Interne audit & zelfevaluatie 

6.1.1 e CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 a CO2 Management Plan, H6 

6.1.2 b CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 c CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 d CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 e CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 f CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 g CO2 Management Plan, H3 

6.1.2 h CO2 Management Plan, H4 

6.1.2 i Interne audit & zelfevaluatie  

6.1.2 j Interne audit & zelfevaluatie  

6.1.2 k Interne audit & zelfevaluatie  

6.2 CO2 Management Plan 
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9. Stuurcyclus 
In het CO2-reductiebeleid is de PDCA-cirkel gericht op de vier invalshoeken die de CO2 

Prestatieladder aangeeft: Inzicht, Reductie, Transparantie en Participatie. Daarbij is het 

noodzakelijk dat voor ieder van de vier invalshoeken de PDCA wordt uitgevoerd. 

 

Inzicht: Volgens het energie meetplan (Plan) worden halfjaarlijks de emissies scope 1&2 en 

jaarlijks de emissies scope 3 (totalen volgens kwantitatieve analyse en specifieke gegevens 

m.b.t. de ketendoelstellingen) van Comol5 geïnventariseerd (Do). Vervolgens wordt door 

interne controle en een energiebeoordeling geëvalueerd of het juiste inzicht is verkregen 

(Check), waarna de verbeterpunten uit de energiebeoordeling meegenomen worden in de 

vernieuwde plannen (Act). 

 

Reductie: Aan de hand van het opgestelde reductieplan (Plan) worden de 

reductiemaatregelen uitgevoerd (Do) waarbij halfjaarlijks de voortgang van de CO2-uitstoot 

en het behalen van de doelstelling geëvalueerd wordt en wordt onderzocht of nog nieuwe 

maatregelen toegevoegd kunnen worden aan het reductieplan (Check). De nieuwe 

maatregelen worden vervolgens opgenomen in het reductieplan (Act). 

 

Transparantie: De TVB-matrix en het communicatieplan (Plan) geven helderheid over de 

taken van verantwoordelijken en de momenten waarop gecommuniceerd wordt aan de 

interne en externe belanghebbenden (Do). Jaarlijks wordt beoordeeld of de wijze van 

communicatie voldoet en de eventueel gegeven feedback van de belanghebbenden op het 

CO2-reductiebeleid wordt verwerkt in de plannen (Check) waarna de TVB-matrix en het 

communicatieplan waar nodig geüpdatet wordt (Act).   

 

Participatie: Aan de initiatieven waaraan Comol5 haar deelname toeschrijft (Plan) wordt 

actief deelgenomen, waarbij het halen en brengen van informatie een belangrijk speerpunt is 

(Do). Halfjaarlijks wordt beoordeeld of deze initiatieven en het doel van deelname, namelijk 

het vergroten van kennis over CO2-reductie in de eigen organisatie en in andere organisaties 

en het stimuleren van vernieuwende processen, diensten of producten die een CO2-reductie 

tot gevolg hebben, nog actueel is (Check). Van toepassing zijnde maatregelen die 

voortkomen uit de initiatieven worden opgenomen in het CO2-reductiebeleid (Act). 

 

In onderstaande figuur worden de verschillende onderdelen van het CO2-reductiebeleid 

weergegeven in de Plan-Do-Check-Act cirkel: 
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10. TVB Matrix 
      Functies 

  

ta
a
k
-v

e
ra

n
tw

o
o

rd
e
li
jk

h
e
id

-

b
e
v
o

e
g

d
h

e
id

 

F
re

q
u

e
n

ti
e

 

P
ro

je
c
tm

a
n

a
g

e
r 

E
x
te

rn
e
 a

d
v

is
e
u

r 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

e
 

U
it

v
o

e
rd

e
rs

 

D
ir

e
c
ti

e
 

 

Inzicht                

Verzamelen gegevens emissie-inventaris t halfjaarlijks  X           

Collegiale toets op emissie-inventaris t halfjaarlijks  X           

Accorderen van emissie-inventaris b jaarlijks  X           

Evaluatie op inzicht: energiebeoordeling t+v jaarlijks  X           

Reductie                 

Uitvoeren onderzoek naar energiereductie t+v halfjaarlijks  X X          

Bepalen CO₂-reductiemaatregelen t halfjaarlijks  X X       X   

Bepalen CO₂-reductiedoelstellingen t jaarlijks  X X       X   

Accorderen van doelstellingen b jaarlijks          X   

Realiseren CO₂-reductie doelstellingen v continu  X      X  X   

Monitoring & evaluatie voortgang CO₂-
reductie t+v halfjaarlijks 

 X           

Communicatie                 

Aanleveren informatie nieuwsberichten t halfjaarlijks  X X          

Actualiseren website t+b halfjaarlijks  X           

Bijhouden interne communicatie t+b halfjaarlijks  X           

Goedkeuren van interne communicatie b halfjaarlijks  X           

Goedkeuren van externe communicatie b halfjaarlijks  X       X   

Overig                 

Eindredactie  CO₂-dossier v continu X        X    

Voldoen aan eisen  CO₂-Prestatieladder v continu X  X          

Uitvoeren Interne Audit CO₂-reductiesysteem t halfjaarlijks X  X          

Rapporteren aan management b halfjaarlijks X            
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11. Communicatieplan 
In dit deel van het document wordt aangegeven op welke momenten er wordt 

gecommuniceerd over het CO2-reductiesysteem van het Comol5 project. Daarnaast wordt 

een overzicht gegeven van actieve deelname aan initiatieven. 

 

11.1 Externe belanghebbenden 

Hieronder worden de externe belanghebbenden specifiek voor het project benoemd. Deze 

partijen hebben belang bij reductie van energie en van de meest materiële CO2-emissies. 

Tevens zijn het potentiële partners om mee samen te werken aan CO2-reductie binnen het 

project. Communicatie aan de externe belanghebbenden vindt plaats via de website van het 

Comol5 project en een toolbox.  

 

Daarnaast kunnen belanghebbenden en belangstellenden de werkzaamheden volgend via 

Facebook en Twitter. Dit gaat dynamisch en is daarom niet opgenomen in de planning. 

 

11.2 Interne belanghebbenden 

Interne belanghebbenden zijn de medewerkers en het management van het Comol5 project. 

Deze worden op de hoogte gehouden worden via nieuwsberichten op het intranet, de interne 

mail en er worden toolboxen gegeven op de projectlocatie. Het management zal daarnaast 

betrokken zijn bij de besluitvorming van de te nemen reductiemaatregelen, de voortgang van 

de CO2-reductie en overige hoofdzaken van het CO2-reductiebeleid. Ook de interne 

belanghebbenden kunnen op de website en facebook en twitter terecht voor aanvullende 

informatie over het project. 

 

 



Communicatieplan 

 

WAT 

(Boodschap) 

WIE 

(Verantwoordelijke 
en uitvoerders) 

HOE 

(Middelen) 

DOELGROEP 

 

WANNEER 

(Planning & 
frequentie) 

WAAROM 

(Communicatiedoelstelling) 

CO2 footprint Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Website, 
nieuwbrief en 
lunchmeetings  

Intern en extern 2x per jaar 
(augustus en 
februari) 

Bekendheid van de CO2 footprint 
intern en extern vergroten. 

CO2-
reductiedoelstellingen en  
maatregelen project 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Website, 
nieuwbrief en 
lunchmeetings 
bij start project: 
instructie voor 
alle 
medewerkers 
(verplicht) 

Intern en extern Maand(en) Bekendheid van de doelstelling en 

maatregelen onder externe partijen 

vergroten. 

 

Voortgang CO2 reductie 
binnen het project 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Website, 
nieuwbrief en 
lunchmeetings  

Intern en extern 2x per jaar 
(augustus en 
februari) 

Betrokkenheid medewerkers 

stimuleren en medewerkers 

aanzetten tot CO2-reductie. 

 

CO2-reductietips, huidig 
energiegebruik en trends 
binnen het project 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Website, 
nieuwbrief en 
lunchmeetings 
bij start project 

Intern en extern Minimaal 2x 
per jaar 

Betrokkenheid externe 

belanghebbenden stimuleren. 
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12. Deelname aan CO2-reductie initiatief 
 

Stichting Nederland CO2 Neutraal 

 

Door Comol5 wordt deelgenomen aan het initiatief ‘Nederland CO2 Neutraal’. Dit initiatief 

richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-

reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit middels 

vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep bijeenkomsten. 

Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijkse budget voor het initiatief Nederland CO2 

Neutraal aan.  

 

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten in het dossier bewaard: 

• Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 

• Verslagen werkgroep 

• Verslagen bijeenkomsten  

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 16 uur (€ 100,- per uur) € 1.600,00 

Contributie  Jaarlijks €    997,00 

Totaal  € 2.597,00 

 

Praktisch toepasbare resultaten van initiatieven 

Vanuit de deelname aan bovenstaande initiatief/initiatieven, zijn de volgende nuttige tips, 

inzichten en reductiemaatregelen naar voren gekomen: 

• Het monitoren en beter afstemmen van Aggregaten via Watt Up 

• Informatie over alternatieve brandstoffen 

 

Deze maatregelen zullen worden besproken in het managementoverleg en waar mogelijk 

worden meegenomen in het reductieplan. 

 

Innovatieve maatregelen in samenwerking met partners 

 

Naast de deelname aan het initiatief Nederland CO2 Neutraal is het CO2  team van Comol5 

druk in gesprek met diverse bedrijven en instanties voor een aantal innovatie 

reductiemogelijkheden. 

 

• Watt Now 
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Het bedrijf Watt Now heeft berekend dat je tot 30% a 40% van je energieverbruik kunt 

besparen wanneer je aggregaten slimmer en efficiënter inzet op projecten. Met behulp 

van software monitoren zijn het verbruik op een locatie. Op basis van gedetailleerde date 

wordt in samenwerking een stroomplan gemaakt. Daarna helpen ze je met de juiste 

leveranciers vinden voor de aggregaten en meetapparatuur.  

 

Omdat er op de projectlocatie van Comol5 veel gewerkt gaat worden met aggregaten 

worden er momenteel gesprekken gevoerd met de jongens van Watt Now om te zien of 

zij dit ook op het Comol5 project kunnen realiseren.  

 

• Solar street light solutions 

 

Het bedrijf Solar Street light solutions is gespecialiseerd in buitenverlichitng op zonne-

energie. Zij zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van snelwegverlichting op zonne 

energie. Het grote voordeel aan deze lichten is dat zij draadloos zijn en makkelijk 

gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe lichtmasten 

aangeschaft te worden op het moment dat de verlichting verplaatst moet worden. Dit 

betekent dat de verlichting ook zeer geschikt is voor toepassing tijdens de werkzaamheden. 

 

De CO2  verantwoordelijke is in gesprek met Anouk Beekman om uit te zoeken of deze 

verlichting geschikt is voor de eisen van het project.  

 

• Xbee of Mierenzuur 

 

Omdat de projectwerkzaamheden ongeveer 5 jaar lopen is de verwachting dat een groot 

deel van de uitstoot van het project veroorzaakt zal worden door brandstofverbruik van het 

materieel. Een mooie manier om grote stappen te zetten in het reductieproces is het 

toepassen van alternatieve brandstoffen met een lagere CO2  uitstoot en/of een efficiëntere 

verbranding. Comol5 is in gesprek met brandstofleveranciers en zoekt uit welke brandstof 

het beste toepasbaar is. De planning is om in elk geval een pilotproject te starten met een 

van de mogelijke alternatieve brandstoffen. 
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