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1 Inleiding en verantwoording 

 
In dit rapport wordt de emissie inventaris over 2019 besproken en richt zich op invalshoek A 
(inzicht) van de CO2 prestatieladder. De CO2 voetafdruk geeft een inventarisatie van de 
totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de GHG emissies. Daarnaast geeft het 
inzicht in de herkomst van deze emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG 
emissies (respectievelijk scope 1 en scope 2). 
 
De inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de prestatieladder en is 
uitgevoerd conform de ISO 14064-1; 2006 (E) “quantification and reporting of greenhouse 
gas emissions and removals”.  In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens 
§ 7.3.1 van deze norm, in het laatste hoofdstuk is hiertoe een cross reference table 
opgenomen. 

2 Beschrijving van de organisatie 

 
Roos Groep, is de specialist in de wegenbouw op het gebied van betonverhardingen en 
infrastructuurwerken. 
 
Een al 60 jaar bestaand familiebedrijf dat de klant van begin tot einde aan de hand neemt en 
begeleidt bij de aanleg van een betonverharding. Voor advies, het ontwerp en de uitvoering 
binnen de wegenbouw bent u bij Roos Groep aan het juiste adres. 
 
Verschillende klanten, zoals Viabuild en Heijmans, zijn u al voor gegaan. Wanneer u kiest 
voor Roos Groep, krijgt u een bedrijf met meer dan 60 jaar ervaring in verschillende 
wegenbouwprojecten. De kwaliteit binnen beton- of infraprojecten staat centraal. Van grote 
wegenbouw tot kleine infraprojecten, alles wordt met de hoogst haalbare kwaliteit en 
duurzaamheid gerealiseerd. 
 
In de loop der jaren is de visie ontstaan: “Elke verharding is mogelijk in cementbeton”. Een 
betonverharding machinaal aangelegd met glijbekisting of door middel van een handstort. 
Roos Groep is dé specialist in Nederland en België op het gebied van betonverhardingen, 
omgevingsaanleg, bouw- en woonrijp maken, reconstructiewerken en betonreparaties. 
 
Onder de gezamenlijke naam Roos Groep hebben wij bedrijven gebundeld met als doel om 
duurzaam te ondernemen en hoge kwaliteit en veiligheid te garanderen. Elk onder Roos 
Groep opererend bedrijf heeft zijn eigen specialisatie op het gebied van grondwerken, 
wegenbouw of waterbouw. Op die manier hebben wij zowel expertise van de specialistische 
wegenbouw en kennis van zaken van (cement)betonverhardingen in huis. 
 

3 Verantwoordelijke 
 

De verantwoordelijkheid voor de stuurcyclus CO2 reductie alsmede alle activiteiten die hier 
aan gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen ligt bij de directie en Angela van 
der Schoot. 
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4 Basisjaar en rapportage 

Deze emissie-inventaris volgens het GHG-protocol betreft het jaar 2019, waarbij het jaar 
2016 als referentiejaar fungeert. Hieraan is ook het energieaudit verslag aan toegevoegd. 
Tijdens het schrijven van dit rapport zijn de cijfers van het afgelopen jaar 2019 beschikbaar. 
Er kan dan ook nu een vergelijking worden gemaakt met de voorgaande jaren. 
 
 

5 Afbakening  
In hoofdstuk 3 van het GHG protocol worden twee methodes beschreven waarop de 
“organizational boundary” kan worden bepaald, de aandelen methode (equity share 
approach) en de aansturingmethode (control approach). Onderstaand wordt de juridische 
entiteit genoemd die als boundary geldt voor het berekenen van de CO2-footprint, de 
bijbehorende CO2-reductiedoelstellingen en ook als naam zal worden gebruikt op het CO2-
bewust certificaat. 
 
Het is in 2020 de bedoeling dat de diverse bedrijven worden samengevoegd tot een tweetal 
bedrijven en wel Roos Groep B.V. en Roos Groep N.V. Alleen Roos Zand en Grint blijft een 
zelfstandige organisatie. 
Maar deze integratie heeft formeel niet plaatsgevonden, omdat dit administratief nog moet 
worden afgehandeld. Wel is KBW al opgenomen in Roos Groep NV. 
 

G.P. Roos Beheer B.V. 
 
 

En dochterondernemingen 

Roos Groep B.V. 

Roos Speciale Technieken B.V. 

P.E. Roos Materieel B.V. 

G.P. Roos Zand en Grint B.V. 

Roos Groep NV 

 

 
Onderstaand volgt nog een verdere toelichting op deze boundary volgens de aandelen 
methode (equity share approach). 
 

 G.P. Roos Beheer B.V. heeft alleen aandelen van het eigen bedrijf; 
 G.P. Roos Beheer B.V. is geen onderdeel van een joint venture; 
 G.P. Roos Beheer B.V. heeft geen samenwerking met andere bedrijven waarvan zij 

ook aandelen bezit; 
 G.P. Roos Beheer B.V. heeft geen franchise activiteiten; 
 G.P. Roos Beheer B.V. heeft geen A-leveranciers die tevens concern-aanbieders 

zijn.  
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Dat wil zeggen alle werkzaamheden door de volgende organisaties met de daarbij 
behorende CO2-uitstoot zal als input worden gebruikt voor het berekenen van de CO2-
footprint.  : 
 
Naam      Nummer 
G.P. Roos Beheer B.V.   17077576 
Roos Groep NV    0448818010 
Roos Groep B.V.    17057494 
Roos speciale Technieken B.V.  17076500 
P.E. Roos Materieel B.V.   17087391  
G.P. Roos Zand en Grint B.V.  24171505 

6 Directe en indirecte GHG-emissies 

In dit hoofdstuk worden de berekende GHG emissies toegelicht. 
Een project met gunning heeft nog niet plaatsgevonden. 

6.1 Berekende GHG emissies 

 
De directe en indirecte GHG emissie bedroeg 1080 ton CO2 in 2016. In 2017 was dit 1041 
ton en in 2018 was dit 1196 ton. In 2019 bedroeg de emissie 1094 ton. Dit is beduidend 
minder dan in 2018. 
 
Scope 1 

 
Verder is de emissie-inventaris gebaseerd op onderstaande gegevens: 
 
Gasverbruik vindt plaats door de verwarming door aardgas in Bladel en Arendonk en door 
propaan in de vestiging van roos Zand en grint in Zuidland. 
 
In Metacom is een overzicht van de bedrijfsauto’s en de gebruikte middelen aanwezig. 
Voor bepaalde machines wordt Stihl olie op gemengd met benzine. 
 
Er vallen een drietal locaties onder dit certificaat, namelijk in Bladel met het kantoor met de 
werkplaats en de buitenopslag van de machines. In Arendonk bestaat de vestiging uit een 
woonhuis, waarin een kantoor is gevestigd. In Zuidland is nog een locatie waar zich een 
zand- en grinthandel bevindt. Dit bestaat uit een kantoor en een buitenopslag met een loswal 
voor schepen.  
 
In de onderstaande tabel zijn de diverse CO2-stromen van de Roos Groep nader 
omschreven. 
 
Als wij kijken naar de cijfers over 2019 dan zien we een daling van de CO2-uitstoot ten 
opzichte van 2018 en ten opzichte van het referentiejaar 2016 is dit bijna gelijk. 
 
Dit is op de gehele linie zichtbaar, dit heeft met name ook te maken met het werkaanbod en 
het bewustzijn van de medewerkers dat is vergroot. Ook worden waar mogelijk duurzaam 
materieel aangeschaft, zoals de elektrische trilnaalden. 
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De plaatsen waar de projecten zijn gesitueerd hebben een grote invloed op de hoeveelheid 
te gebruiken diesel. Er is voor Zuidland wel een nieuwe vrachtwagen aangeschaft. 
 
 
Scope 2 
 
Deze bestaat voornamelijk uit de elektriciteit die nodig is voor de verlichting in de gebouwen 
en het gebruiken van de machines in de werkplaats. 
 
Deze is wel gestegen ten opzichte van 2018, maar de verwachting is dat deze door de 
plaatsing van de zonnepanelen in april 2020 zal gaan dalen in 2020. Ook is het niet geheel 
duidelijk of de getallen over heel 2019 kloppen. 
  
In Zuidland is een kleine stijging zichtbaar mede door het inzetten van een elektrische kachel 
door een van de medewerkers  
 
 
Bedrijfsgrootte 
De totale emissie in 2019 bedraagt 1094 ton, waarvan 91 ton voor het kantoor en de 
werkplaats en 950 ton voor werken. De bijbehorende bedrijfsgrootte volgens de criteria van 
tabel 4.1 van het handboek versie 3.0 is “Klein bedrijf”. Ook over 2020 blijven de organisaties 
in die categorie vallen. 
 
Verificatie 
Eis 3.A.2, verificatie emissie inventaris. De directie heeft er voor gekozen haar emissie-
inventaris niet door een CI / NEA-erkend bureau te laten verifiëren.
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Identificatie van de CO2 stromen binnen de Roos Groep 
 

Proces Aspect CO2-verbruik door Eigen verbruik Verbruik door 
leverancier 

Algemeen of 
specifiek (alleen bij 
eigen verbruik) 

hoe beheerst 

Algemeen Bladel 

 Papier Productie van het papier  X n.v.t.  

  Afvoeren van het papierafval (transport) X X Algemeen Procedure C.2.3 

 Kantoormachines Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

  Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoor- 

benodigdheden 

Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoorverwarming Het verbruiken van gas  en elektriciteit X  Algemeen Gasrekening 

Elektriciteit rekening 

 Kantoorverlichting Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

 Airco’s op kantoor Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Algemeen Arendonk 

 Papier Productie van het papier  X n.v.t.  

  Afvoeren van het papierafval (transport) X X Algemeen Procedure C.2.3 

 Kantoormachines Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

  Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoor- 

benodigdheden 

Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoorverwarming Het verbruiken van gas  en elektriciteit X  Algemeen Gasrekening 

Elektriciteit rekening 
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Proces Aspect CO2-verbruik door Eigen verbruik Verbruik door 
leverancier 

Algemeen of 
specifiek (alleen bij 
eigen verbruik) 

hoe beheerst 

 Kantoorverlichting Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

 Afval Het verbranden van het afval  X n.v.t. 
 

  Afvoeren van het afval (transport) X X Algemeen Brandstofrekening 

       

Algemeen Zuidland 

 Papier Productie van het papier  X n.v.t.  

  Afvoeren van het papierafval (transport) X X Algemeen Procedure C.2.3 

 Kantoormachines Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

  Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoor- 

benodigdheden 

Vervoer door het afleveren X X Algemeen Brandstofrekening 

 Kantoorverwarming Het verbruiken van propaan  en 
elektriciteit 

X  Algemeen Facturen propaan 

Elektriciteit rekening 

 Kantoorverlichting Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

 Airco’s op kantoor Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Werkplaats Bladel 

Algemeen Verwarming Het verbruiken van aardgas X  Algemeen Gasrekening 

Algemeen Verlichting Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Reparaties Laswerk-
zaamheden 

Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Reparaties Gebruik van 
snijbrander 

Het verbruiken van propaan X  Specifiek Brandstofrekening 

Reparaties Het proefdraaien en 
testen van de 
machines. 

Het verbruik van diesel en/of benzine X  Algemeen Brandstofrekening 
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Proces Aspect CO2-verbruik door Eigen verbruik Verbruik door 
leverancier 

Algemeen of 
specifiek (alleen bij 
eigen verbruik) 

hoe beheerst 

Reparaties Werken met 
machines 

Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Reparaties Werken met 
machines met 
verbrandingsmotor 

Gebruik benzine (2-takt) met Stihl olie. X  Algemeen Brandstofrekening 

Transport Transport materieel 
en materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Transport Heftruck Verbruik van diesel X  Algemeen Brandstofrekening 

Terrein Zuidland 

Algemeen Verlichting Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Laden/lossen Transport van het  
materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Laden/lossen Shovel Verbruik van diesel X  Algemeen Brandstofrekening 

Laden/lossen Kraan Verbruik van diesel  X Deze wordt ingehuurd  

Laden/lossen Schip Verbruik van diesel  X n.v.t.  

Reparaties Werken met 
machines 

Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Reparaties Laswerk-
zaamheden 

Het verbruiken van elektriciteit X  Algemeen Elektriciteit rekening 

Reparaties Gebruik van 
snijbrander 

Het verbruiken van propaan X  Specifiek Brandstofrekening 

Betonwerken 

Transport Transport mensen, 
materieel en 
materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met 
machines 

Gebruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 
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Proces Aspect CO2-verbruik door Eigen verbruik Verbruik door 
leverancier 

Algemeen of 
specifiek (alleen bij 
eigen verbruik) 

hoe beheerst 

Uitvoering Werken met 
machines met 
verbrandingsmotor 

Gebruik benzine (2-takt) X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met een 
aggregaat voor 
opwekking van 
elektriciteit 

Gebruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

       

GWW-werken 

Transport Transport mensen, 
materieel en 
materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met 
machines 

Gebruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met 
machines met 
verbrandingsmotor 

Gebruik benzine (2-takt) X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met een 
aggregaat voor 
opwekking van 
elektriciteit 

Gebruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Transport Transport mensen, 
materieel en 
materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Roos Zand en Grind 

Transport Transport mensen, 
materieel en 
materiaal 

Het verbruik van diesel en/of benzine X X Algemeen Brandstofrekening 

Uitvoering Werken met 
machines 

Gebruik van diesel en/of benzine  X n.v.t.  
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6.2 Verbranding biomassa 

Verbranding van biomassa vond niet plaats bij de organisaties in 2019 en wij hebben ook 
niet de intentie dat te gaan doen. 
 

6.3 GHG verwijderingen 

Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaats gevonden bij de organisaties in 
2019 en wij hebben ook niet de intentie dat te gaan doen. 
 

6.4 Uitsluitingen 

Er zijn geen koudemiddelen in gebruik, er wordt wel iets van lasgassen gebruikt, maar dit is 
minimaal en verwaarloosbaar. De gebruikte lasgassen zijn vanwege de geringe hoeveelheid 
dan ook uitgesloten. 
 

6.5 Belangrijkste beïnvloeders 

Binnen de organisaties 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. Wel zijn er collectieve 
gedragingen die kunnen zorgen voor significante reductie. Met name is dit van toepassing 
voor het reduceren van het diesel- en benzineverbruik waar mogelijk. 
  

6.6 Toekomst 

De emissie in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2019.  
De verwachting is dat deze emissie in het komende jaar 2020 niet aan grote verandering 
onderhevig zal zijn of de werkzaamheden van Roos NV moeten zich nog verder uitbreiden 
en de projecten die aangenomen worden zijn verder gelegen dan nu het geval was. 
Wat mogelijk wel invloed heeft zijn de invloed van de maatregelen van het coronavirus op de 
economie en de aangepaste PFAS en stikstofdioxide wetgeving. 
Mogelijk dat het relateren van de CO2-uitstoot aan de omzet voldoende continuïteit geeft om 
de resultaten van de al dan niet genomen maatregelen in kaart te brengen. 
 

6.7 Significante veranderingen 

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven geldt 2016 nu als  basisjaar.  
 
De verwachting is dat door de in april 2020 geplaatste zonnepanelen het energieverbruik in 
Bladel aanzienlijk zal dalen. Hierbij wordt ook een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit terug 
geleverd aan het net. 
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Door de toename van de werkzaamheden van Roos NV en ook de ligging van de projecten 
van de andere bedrijven is een stijging te zien in het aanbod van het werk. Daarnaast wordt 
er voor Roos NV ook veel gebruik gemaakt van onderaannemers. 
Het CO2 relateren aan de omzet geeft dan ook nog een verdere daling te zien in plaats van 
een stijging in het CO2-verbruik.  
 
 

7 Kwantificeringsmethoden 
Voor het kwantificeren van de CO2 uitstoot is gebruik gemaakt van een opzet van het CO2-
seminar.  
 
In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens worden daarna de  
behorende CO2 uitstoot berekend. Hierbij zijn de emissiefactoren uit de CO2 prestatieladder 
gehanteerd.  

8 Emissiefactoren 

Voor de inventarisatie van de CO2 uitstoot van de G.P. Roos Beheer B.V. over het jaar 2019 
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 broeikasgas activiteiten data naar de daarmee gepaard 
gaande CO2 emissie. Alle gebruikte emissiefactoren zijn opgenomen in de berekening van 
de CO2 footprint.  
De emissiefactoren van de organisaties zullen te allen tijde mee gaan met wijzigingen in de 
emissiefactoren van de CO2 prestatieladder 3.0. 
Er zijn geen “Removal factors” van toepassing. 
 

9 Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de 
werkelijke waardes.  
De gegevens voor elektra zijn naar aanleiding van de afrekeningen, aflezen was door 
plaatsing van de zonnecollectoren niet meer mogelijk. 
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.  
Daarnaast zijn de resultaten afhankelijk van het juist boeken van de gegevens op de juiste 
wijze door de administratie. 
 

10 Rapportage volgens ISO 14064 

 
Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1 paragraaf 7. In de onderstaande 
Tabel 1 is een cross reference gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064 en de 
hoofdstukken in het rapport. 
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ISO 14064-1  § 7.3 GHG 
report content 

Beschrijving Hoofdstuk 
rapport  

 A Reporting organization 2 

 B Person responsible 3 

 C Reporting period 4 

4.1 D Organizational boundaries 5 

4.2.2 E Direct GHG emissions 6.1 

4.2.2 F Combustion of biomass 6.2 

4.2.2 G GHG removals 6.3 

4.3.1 H Exclusion of sources or sinks 6.4 

4.2.3 I Indirect GHG emissions 6.7 

5.3.1 J Base year 6.1 

5.3.2 K Changes or recalculatons  6.7 

4.3.3 L Methodologies 7 

4.3.3 M Changes to methodologies 7 

4.3.5 N Emission or removal factors used 8 

5.4 O Uncertainties 9 

 P Statement in accordance with ISO 
14064 

10 

 Q External verification 6.1 

Tabel 1 Cross reference ISO 14064-1 
 
 

11  Energieaudit verslag 

 
Het energie audit verslag geeft een analyse van de meest significante energieaspecten.  
Een energie audit is een milieu audit met de focus op de energieaspecten van het bedrijf. Dit 
document geeft de uitkomsten van de energie audit en hiermee geven wij invulling aan de 
eisen 2.A.3 en 1.B.2 van het handboek CO2-prestatieladder. Een energie audit geeft meer 
zekerheid dat alle relevante energiestromen en reductie potentieel in beeld zijn.  
 
Om gerichte maatregelen te kunnen nemen voor het verminderen van het energieverbruik en 
de daaraan verbonden kosten is het nodig een inzicht te verwerven in het bestaande 
energieverbruik, in de verdeling ervan over de verschillende bedrijfsdoeleinden en de 
oorzaken van energieverlies.  
 
Conform het gestelde in het Handboek CO2 Prestatieladder betreft het hier een energie audit 
verslag van een beperkte energie audit. Het gaat hier met name om een analyse van de 
meest significante energieaspecten. Een en ander conform paragraaf 4.4.3. van de norm 
NEN-ISO 50001.  
 

De energie audit over 2019 uitgevoerd door een externe adviseur in samenwerking met de 
CO2-functionaris  (COF). Mede door de inzet en ervaring van de externe adviseur is 
voldoende kennis en onafhankelijkheid van de energie audit gewaarborgd. 
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De energie audit is opgenomen in de standaardprocedures van de Roos Groep en haar 
werkmaatschappijen en zal een jaarlijkse review geven van alle energiestromen. 
 
Het verslag omvat de volgende onderdelen. 

 Analyse van het huidige en historisch energieverbruik 

 Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, 

 Identificeren, vastleggen van prioriteiten en documenteren van opportuniteiten. 

 
 
Analyse van het huidige en historisch energieverbruik 
De organizational boundary is het afgelopen jaar gewijzigd, doordat KBW al is geïntegreerd 
in de Roos Groep N.V. 
 
Het jaarlijkse energieverbruik over het laatste volledige kalenderjaar is vastgesteld op basis 
van de eindafrekeningen van de elektriciteits- en gasmaatschappij en opgave 
brandstofleveranciers. 
 
Nadere informatie is op verschillende manieren verkregen, o.a. door middel van: 

 Bedrijfsrondgang  

 CO2-footprints; 2015 t/m 2019 

 Emissieinventarisrapporten en andere bestanden die in 2019 en begin 2020 zijn 
opgesteld; 

 Handboek CO2-prestatieladder uitgave SKAO, versie 3.0. 

 
Daarnaast zijn de verschillende inkoopnota’s van de diverse aangekochte brandstoffen, 
elektriciteit en gasverbruik opgevraagd en ingezien.  

 
Het energieverbruik van Roos Groep is te splitsen in verbruik in het bedrijfspand aan de 
Handelsweg 21 te Bladel, het bedrijfspand in Zuidland aan de Krommedijk 13a en aan de 
locatie aan de Brulen 45 te Arendonk en tevens wordt het verbruik veroorzaakt door 
werkzaamheden op de projectlocaties en het transport van materieel. Deze werkzaamheden 
bestaan uit het aanbrengen van betonwegen, het uitvoeren van grondwerkzaamheden en 
het transporten van zand en grint.  
 
Inclusief de daarbij behorende activiteiten zoals het transport van materieel en mensen en de 
activiteiten op het kantoor inclusief de werkplaats aan de Handelsweg te Bladel. 
 
Vastgesteld is dat de totale emissie inventaris zoals vastgelegd in de CO2-Footprints van de 
jaren 2015 t/m 2019 alle significante energieverbruiken en energieverbruikers bevatten. Het 
onderhouden van de inventarislijsten (als onderdeel van de CO2-Footprint) is geborgd door 
de implementatie van procedure C-08.01 van ons managementsysteem. 
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In de bovenstaande tabel is de uitstoot weergegeven van 2015 t/m 2019. In 2018 was 
deze hoger dan in 2016 en 2017.  
In 2019 is deze weer een stuk lager dan in 2018 en bijna gelijk aan 2016, ondanks de 
hoeveelheid extra werk door Roos NV is dit gedaald.  
In het energiemanagement plan is een vergelijking gemaakt ten opzichte van de omzet 
en dit geeft nog een verdere daling te zien in 2019. 
Mogelijk kan een vergelijking met de hoeveelheid omzet wel een betere indicatie geven 
voor een mogelijke verklaring van een stijging of daling.  
Na afloop van het jaar 2020 zal hierin een beslissing worden genomen. 
Wel kan al wel de conclusie kan worden getrokken, dat we op de goede weg zijn. 
 

 

12 Energieverbruik bedrijfspand 
Het verbruik in de bedrijfspanden bestaat uit elektriciteitsverbruik voor verlichting, 
verwarming, ICT en overige middelen (zoals koffie apparaten, koelkast, e.d.) en het 
verbruik van gas t.b.v. de verwarming. De werkplaats valt ook onder het 
energieverbruik van de bedrijfslocatie in Bladel. 

12.1 Elektriciteit - Controle energiestromen en gebruikte data 

Bevindingen 
De Roos Groep neemt via haar werkmaatschappijen grijze stroom af, omdat het niet 
aantoonbaar is dat de geleverde stroom een SMK certificaat bevat. Dit certificaat 
garandeert dat de energie duurzaam is opgewekt. 
 
Doordat het geleverde stroom geen certificaat bevat, moet deze als grijze stroom 
gekenmerkt worden.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Periode 1 434,45 540,18 446 569 518 0 0

Periode 2 617,78 540,18 595 627 576 0 0

Periode 1+2 1052,23 1080,36 1041 1196 1094 0 0

Doelstelling 1052,23 1025,92 1000,28 975,27 950,89 927,12 903,94
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In de tabel en grafiek hierboven is het is het energieverbruik uitgezet ten opzichte van 
de tijd. Hieruit kunnen we opmaken dat in 2019 is gestegen ten opzichte de vorige 
jaren. Door het plaatsen van zonnepanelen moet hier in 2020 een reductie in kunnen 
plaatsvinden. 

 
Gebruikte data 
Voor de kwantificering van de CO2-uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik zijn 
de energienota’s gebruikt en zijn meters afgelezen. Deze zijn in een aantal gevallen 
opgehoogd naar een volledig jaar.  Het aflezen was in Bladel niet mogelijk doordat de 
zonnepanelen zijn geplaatst en de meters zijn vervangen. Ook is de afrekening van het 
gehele jaar nog niet aanwezig. 
Tevens kunnen we concluderen dat elektriciteit is geen significante energiestroom is 
binnen het bedrijf. 

12.2 Gasverbruik - Controle energiestromen en gebruikte data 

Bevindingen 
Gas wordt gebruikt om de locaties en de werkplaats te verwarmen. De registratie van 
het gasverbruik vind plaats d.m.v. de facturen van de leveranciers. Ook dit is in 
Arendonk verlaagd, maar is wel een stug hoger in Bladel. De oorzaak hiervan heeft te 
maken met de grotere bezetting van de kantoren en de werkplaats. 
 

 
In Zuidland wordt gebruik gemaakt van propaan om het geheel te verwarmen, hierin 
zijn de tankvullingen weergegeven, het exacte gebruik per jaar is moeilijk 
weergegeven.  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Grijze stroom 64.633,00 69.791,00 86.913,00 71.791,00 99.679,00 - -

Groene stroom 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 64.633,00 69.791,00 86.913,00 71.791,00 99.679,00 - -
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Naast het kantoor is een werkplaats gevestigd waar onderhoud plaats vind aan de 
machines. Voor dit onderhoud worden veel elektrische apparaten gebruikt. Tevens 
wordt gebruikt gemaakt van een of meerdere lasapparaten. De verbranding van 
lasbeschermgassen produceert ook CO2. De hoeveelheid gebruikte las 
beschermgassen (Weldapp 20) is bepaald aan de hand van facturen van de 
leveranciers. Ook worden er diverse oliën gebruikt die niet altijd direct naar de soorten 
zijn te herleiden.  
De hoeveelheid die jaarlijks gebruikt wordt is echter minimaal en verwaarloosbaar t.o.v. 
de totale CO2 uitstoot van het bedrijf.  
 
Naast lasbeschermgassen wordt ook zuurstof gebruikt. Ook dit gas wordt in minimale 
hoeveelheden toegepast en het effect van de verbranding er van is verwaarloosbaar 
t.o.v. de totale uitstoot.  
 
Gebruikte data 
De energienota die gebruikt is voor de kwantificering voor de CO2-uitstoot ten gevolge 
van gasverbruik is ingezien en gecontroleerd. Het gasverbruik is echter geen 
significante energie stroom binnen het bedrijf. 

 
13 Energieverbruik op projecten 

Voor het bedrijf en haar projecten is een uitgewerkte emissie-inventaris aanwezig van 
de grootste energieverbruikers.  
Deze lijst is opgenomen in de rapportage van de CO2-footprints van 2015 t/m 2019.  
De lijst is nagelopen en het projectbezoek geeft geen indicatie dat er binnen de 
projecten afwijkende energiestromen zijn, die niet zijn meegenomen in de bestaande 
inventaris. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gas 16218 16218 14517 16053 20846 0 0

Propaan 1300 1300 3680 40 1650 0 0

0

5000

10000

15000

20000

25000
m

3



 Emissie inventaris rapport 

  Datum 29-04-2020 

  

 

Het energieverbruik op de projecten vindt plaats door het gebruik van 
verbrandingsmotoren en dus de verbranding van fossiele brandstoffen door kranen, 
shovels, vrachtauto’s en personenauto’s.  
 
De grootste bron van CO2 binnen het bedrijf is de verbranding van diesel door de 
mobiele werktuigen. Onder deze werktuigen vallen de betonmachines, vrachtwagens, 
shovels, kranen maar ook de kleinere apparaten zoals motorzagen en aggregaten. Een 
aantal kleinere machine werken op tweetakt benzine. 
 

13.1 Mobiele werktuigen (materieel) 

Bevindingen 
In de CO2-Footprint van 2019 is de CO2-uitstoot van de mobiele werktuigen  
gekwantificeerd. De onderliggende administratie hiervoor, verschillende inkoopnota’s 
van diesel en benzine  zijn ingezien en gecontroleerd.  
 
De meeste CO2’s worden uitgestoten door het gebruik van mobiele werktuigen. Het is 
gezien de eerdere gegevens niet te achterhalen op dit moment of dit meer of minder is 
geworden. 

 
In de afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in materieel die een gunstiger 
brandstofverbruik hebben dan het oude materieel. Door het vernieuwen van het 
machinepark is en zal een reductie bereikt worden. Alleen al om het feit dat de nieuwe 
motoren meestal schoner zijn en zuiniger omdat ze aan actuele wet- en regelgeving 
moeten voldoen. Tevens hebben sommige nieuwe machines beschikking over een 
'ECO' bedrijfsstand wat volgens de fabrikant een reductie van 25% in het 
brandstofverbruik zou bewerkstellingen.  

 
Het is de moeite waard om te vermelden dat het verbruik van de grootste 
brandstofverbruikers zoals de betonmachines, shovel en de kranen (graafmachines) 
afhankelijk is van het werk dat gedaan moet worden. Bij zwaarder werk wordt meer 
gevraagd van de motor en dus meer verbruikt. Daarom is het lastig een gemiddeld 
verbruik van de machines te bepalen.  

 
 

Gebruikte data 
De registratie van het verbruik geschiedt op basis van de facturen van de 
brandstofleveranciers en daarin zijn individuele machines niet vermeld. Meestal wordt 
ook vanuit een gezamenlijke tank getankt die op een project en/of op een projectlocatie 
staat. Het is nu dus nog niet te bepalen welke machines de grootste verbruikers zijn. 
Wellicht is dit een mogelijkheid voor de toekomst indien economisch haalbaar 
natuurlijk. Moderne machines hebben vaak een 'on-board' computer waarin 
verschillende gegevens kunnen worden afgelezen zoals draaiuren en misschien zelfs 
verbruik. 
 
Een klein deel van de emissies wordt veroorzaakt door het gebruik van kleine 
machines zoals bandenzagen en aggregaten.  



 Emissie inventaris rapport 

  Datum 29-04-2020 

  

 

Deze verbruiken, op de aggregaten na, een speciale een tweetakt mengsel. Ten 
opzichte van het dieselverbruik is deze emissiestroom echter bijna verwaarloosbaar.  
Wel zijn er al elektrische trilnaalden aangeschaft. 
 
Significante energiestromen 
Op basis van het overzicht van mobiele werktuigen zijn de werktuigen met significant 
brandstofverbruik: 
De betonmachines; 
Kranen en shovels voor grondverplaatsing; 
De aggregaten voor stroomopwekking. 
 
Omdat dit de meeste materiële emissie is en waarschijnlijk in de toekomst nog blijft is 
het belangrijk om hier de aandacht op te blijven vestigen. Voor aanbevelingen ter 
reductie verwijs ik u naar paragraaf 9 van dit verslag. 
 

13.2 Wagenpark (goederenvervoer en zakelijk verkeer) 

Bevindingen 
Het vervoer van medewerkers en materieel door auto’s en vrachtauto’s is na de 
uitstoot door de mobiele werktuigen de grootste vervuiler. De meeste auto’s en de 
vrachtauto’s gebruiken diesel wat een meer vervuilende brandstof is dan benzine.  
 

13.3. Zakenreizen Privé auto 

Uit de financiële administratie blijkt dat er geen zakelijke kilometers worden gereden 

met privé auto’s die worden gedeclareerd.   
 

14. Brandstof uitstoot per werkmaatschappij 

In de onderstaande tabel is voor de afgelopen jaren weergegeven, wat de uitstoot is 
per soort brandstof per locatie, dit is niet uitgesplist in mobiele werktuigen en het 
wagenpark. 
 
Uit de tabel is op te maken dat  de uitstoot door de materieeldienst het grootste is 
daarna volgen Zuidland en Roos NV, met name door de vrachtwagens en de mobiele 
bedrijfsmiddelen. 
De brandstof wordt wel ingeboekt per kenteken, maar het verbruik ten opzichte van de 
gereden kilometers wordt niet bijgehouden. 
 
Op dit moment is Roos NV iets stijgende, maar de verdeling is vergelijkbaar met vorig 
jaar, wel is er een kleine stijging bij de materieeldienst en Roos NV te zien, door de 
aantrekkende omzet voor met name de Infra. 
 
 
Significante energiestromen 
 
Op basis van de beschikbare informatie zijn de significante energie stromen: 
Het gebruik van de vrachtauto's voor transport van o.a. zand en grond en de machines. 
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Het gebruik van personen auto's (en bussen) voor transport van mensen en materieel. 
 

 

Emissie 
stroom 

2016 
liters 

2016   
% 

2017 
liters 

2017   
% 

2018 
liters 

2018   
% 

2019 
liters 

2019   
% 

Bedrijfsmiddelen 
diesel 

336537 100 % 290093 100 % 342460 100 % 298104 100% 

Materieel 111926 33,3 % 128656  44,3 % 133905 39,1 % 132935 44,3 % 

Zuidland 80158 23,8 % 74645 25,7 % 85187 24,9 % 74098 24,9 % 

Roos Groep B.V. 54906 16,3 % 28252 9,7% 27108 7,9 % 14951 5,0 % 

Roos Groep N.V. 50061 14,9 % 53525 18,5 % 84901 24,8 % 75630 25,4 % 

RST 36633 10,9 % 167 0,1 % 7015 2,0 % 852 0,3 % 

Beheer 2853 0,8 % 4848 1,7 % 4344 1,3 % 243 0,1 % 

Bedrijfsmiddelen 
benzine 

9880 100 % 7309 100 % 7836 100 % 13181 100% 

Beheer 0 0 % 0 0 % 1072 13,7 % 5933 45,0 % 

Materieel 6163 62,4% 65 0,9 % 2 0 % 0 0 % 

Roos Groep B.V. 0 0 % 3905 53,4 % 3031 38,7 % 6021 45,7 % 

RST 3717 37,6 % 3348 45,7 % 3731 47,6 % 1227 9,3 % 

Bedrijfsmiddelen 
propaan 

1640 100% 3680 100 % 40 100 % 1650 100 % 

Zuidland 1300 79,3 % 2150 58,4 % 0 0 % 1650 100 % 

RST 340 20,7 % 1530 41,6 % 40 100 % 0 0 % 

Bedrijfsmiddelen 
oliën 

3671 100 % 3363 100% 4634 100 % 7848 100 % 

Materieel 2541 69,2 % 486 14,5 % 2853 61,6 % 4082 52,1 % 

Zuidland 1107 30,2 % 2870 85,3 % 1781 38,4 % 3747 47,7 % 

RST 23 0,6 % 7 0,2 % 0 0 % 19 0,2 % 

 
 

15. Elektriciteitsgebruik op projectlocatie 

Op de projecten wordt in sommige gevallen ook elektriciteit verbruikt. In deze gevallen 
wordt de stroom opgewekt door aggregaten. Deze aggregaten maken gebruik van een 
verbrandingsmotor en worden behandeld onder de paragraaf mobiele werktuigen. 
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16. Aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van de data 

Om de kwaliteit van de data in de toekomst te verbeteren zijn er de volgende 
mogelijkheden. 
 
Een zo goed mogelijke registratie van het gebruik en het waar mogelijk uitspitsen in de 
verschillende brandstoffen en/of oliën. 
 
M.b.t. de mobiele werktuigen: 
Registreer het aantal draaiuren per machine. Dit heeft de volgende voordelen: 

 inzicht in de grootste verbruikers.  

 inzicht in het aantal draaiuren per dag wat een verbetering van de kwaliteit van 
uw gegevens oplevert. 

 
M.b.t. het wagenpark: 
Relateer de uitstoot van het wagenpark aan het aantal gemaakte kilometers om een 
correct beeld te krijgen van de uitstoot. Dit kan helpen om nauwkeuriger de reductie te 
bepalen. 

 
17. Reductiemogelijkheden  

Er zijn reductiemogelijkheden onderzocht voor de meest materiële emissies. Dit zal 
worden weergegeven in het energiemanagementplan. Zie hiervoor procedure C.08.01 
van ons managementsysteem.  
 
De onderzochte reductiemogelijkheden zijn in kaart gebracht. Onderzoek van websites 
die besparingstips geven als www.duurzaammkb.nl en www.skao.nl/tips en de 
maatregelenlijst leidden mogelijk tot nieuwe inzichten of tot andere (niet eerder 
onderzochte) reductiemogelijkheden. 
 
De mogelijkheid tot besparing is uitgewerkt naar concrete acties. De acties zijn 
opgenomen in het Energie Management Actieplan 2020. Dit plan is tijdens de audit 
ingezien en als adequaat beoordeeld. 
 

 
18. Aanbevelingen 

Ten aanzien van de meest significante energiestromen (de werktuigen en 
het wagenpark) 

 Geef de machinisten en de chauffeurs instructie en/of herhaling d.m.v. een 
cursus “ het nieuwe rijden” of “ het nieuwe draaien”.  

 Het zoveel gebruiken van ad blue. 

 Besteed regelmatig aandacht aan het gebruik van de machines en maak 
mensen bewust van het brandstof verbruik. Sommige machine hebben een 
‘ECO’ draaistand. Maak hier gebruik van. 

 Aangezien veel gebruik gemaakt wordt van onderaannemers raad ik aan ook 
hen aan te moedigen aan een cursus “het nieuwe rijden” of “ het nieuwe 

http://www.duurzaammkb.nl/
http://www.skao.nl/tips


 Emissie inventaris rapport 

  Datum 29-04-2020 

  

 

draaien” te laten deelnemen. Minimaal dient met in een plan op te nemen hoe 
men de onderaannemers wil beïnvloeden. Dit omdat zij grote invloed hebben 
op de uitstoot en het brandstof verbruik. 

 Wees actiever in het bevorderen van individuele bijdragen aan het reductie 
beleid. De medewerkers en wellicht de onderaannemers kunnen goede ideeën 
hebben. 

 Voor de vrachtauto’s en andere voertuigen; Verlaag de rolweerstand van de 
banden door banden met een lagere rolweerstand te gebruiken, de as- en 
wielposities regelmatig te laten uitlijnen (1x per 2 jaar), een bandenspannings 
monitoring systeem te laten installeren. (2-4% reductie). 

 
Ten aanzien van het elektriciteitsverbruik 

 Zet apparatuur uit en laat ze niet in de stand-by stand staan. Een normaal 
huishouden verspilt  jaarlijks ong. 300Kwh aan apparaten die in de stand-by 
stand staan. Door printers, computer beeldschermen, keukenapparatuur en 
ander randapparatuur uit te zetten kunt u dit voorkomen. 

 Laat verlichting niet onnodig branden. Eventuele bewegingssensoren kunnen 
van dienst zijn om ervoor te zorgen dat verlichting niet onnodig blijft branden. 

 Gebruik minder lampen of lampen van een lager wattage oftwel LED lampen. 
Het kan mogelijk zijn dat op sommige plaatsen meer lampen hangen dan nodig 
zijn. Denk aan opslag ruimten, de werkplaats, zolders etc.  

 Slim gebruik van de computers. Zet het energiebeheer aan op je computer en 
verwijder screensavers. Dit levert een besparing op van 11 euro voor laptops 
en tot 33 euro bij een desktop-model. 

 Haal opladers uit het stopcontact (bespaar tot 11 euro per oplader). Haal de 
oplaadapparatuur uit het stopcontact als je deze niet gebruikt. Opladers hebben 
een sluipverbruik als je ze in het stopcontact laat. Zeker oudere opladers (die 
warm worden) verbruiken veel energie. 

 Schaf energie zuinige apparatuur aan wanneer een apparaat aan vervanging 
toe is. 

 Controleer of machines in de werkplaats niet onnodig aan staan.  

 
Ten aanzien van het gasverbruik 

 Zet de kachel uit waar niet gewerkt wordt 
Daar waar niet gewerkt wordt is ook geen warmte nodig. Radiatoren kunnen uit 
gezet worden in lege ruimten en pas aangezet worden als iemand daar gaat 
werken. 

 Ga na waar de stijging in Bladel vandaan komt. 

 De verwarming s `avonds laag zetten. Door de thermostaat in te stellen dat de 
verwarming pas aanslaat een uur voordat de eerste persoon aan het werk gaat. 
Bijv. of door de temperatuur over het algemeen lager te zetten  

 


