Scope 3 emissie inventaris

Auteur:
Bedrijf:
Autorisatiedatum:
Versie:

Marco Kemper
Kader, bureau van kwaliteitszorg
21-9-2021
4.1

Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager:

………………………………………………………………………………………

Scope 3 emissie inventaris 2020 (4.A.1 – 5.A.1)

1/15

Inhoud
INHOUD ....................................................................................................................................... 2
1

| INLEIDING ........................................................................................................................... 3
1.1 OPBOUW VAN DIT RAPPORT ............................................................................................................ 3
1.2 LEESWIJZER .................................................................................................................................. 4

2

BESCHRIJVING ORGANISATIE ................................................................................................. 5
2.1 ACTIVITEITEN WEGENBOUW LANSINK B.V. ........................................................................................ 5
2.2 SELECTIE KETENS VOOR ANALYSE ...................................................................................................... 7
2.3 KWANTITATIEVE ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES ...................................................................................... 7

3

DATACOLLECTIE, DATAKWALITEIT EN ONZEKERHEDEN ........................................................... 8
3.1 DATACOLLECTIE EN DATAKWALITEIT - PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA.................................................... 8
3.2 ONZEKERHEDEN ............................................................................................................................ 8
3.3 AANBEVELINGEN – KWALITEITSPLAN SCOPE 3 EN REDUCTIE STRATEGIEËN.............................................. 10

COLOFON ................................................................................................................................... 11
4

BIJLAGE 1 ONDERBOUWING SIGNIFICANTE CATEGORIEËN ................................................... 12
4.1 INGEKOCHTE GOEDEREN EN DIENSTEN (1) ................................................................................ 12
4.2 CAPITAL GOODS (2) ..................................................................................................................... 13
4.3 WASTE GENERATED IN OPERATIONS (5) .......................................................................................... 13
4.4 TRANSPORTATION AND DISTRIBUTION UPSTREAM (4) EN DOWNSTREAM (9)......................................... 14
4.5 WOON WERKVERKEER (7) ............................................................................................................. 15

Scope 3 emissie inventaris 2020 (4.A.1 – 5.A.1)

2/15

1 | Inleiding
In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Wegenbouw Lansink B.V. een
analyse uit van haar scope 3 emissies in de keten. Als onderdeel van niveau 5 vereist de CO2
prestatieladder dat het bedrijf inzicht heeft in de meest materiële emissies in scope 3 en als klein bedrijf
1 ketenanalyses uitvoert. Het inzicht in de meest materiële emissies in scope 3 is beschreven in dit
rapport en gekwantificeerd in bijlage 1 en 2.
Doelstelling van deze inventarisatie en de ketenanalyse is het vergroten van inzicht in de CO 2-emissie
over de gehele levenscyclus, maar ook het vinden van aanknopingspunten voor vermindering van deze
emissie in samenwerking met de keten. Deze scope 3 emissie inventaris is opgesteld door Kader,
bureau voor kwaliteitszorg in opdracht van Wegenbouw Lansink B.V.
Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een reductiedoelstelling
geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is ingevoerd wordt actief gestuurd op het
reduceren van de scope 3 emissies.
Nadrukkelijk onderdeel hiervan is het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en
sectorgenoten die onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten. Wegenbouw Lansink B.V.
neemt op basis van deze ketenanalyse stappen om partners binnen de eigen keten te betrekken bij het
behalen van de reductiedoelstellingen.

1.1 Opbouw van dit rapport
Scope 3 emissies worden veroorzaakt buiten de eigen organisatie. De CO2-Prestatieladder vraagt om
het doelgericht in kaart brengen van delen van deze uitstoot die relevant zijn vanwege hun omvang of
de invloed van de organisatie. Daarbij kunnen we de volgende stappen onderscheiden:
Stap 1: Materialiteitsanalyse
Op basis van een kwalitatieve inschatting een rangorde bepalen van de meest materiële scope 3
emissies op basis van de omvang van de CO2-uitstoot en/of de invloed van de organisatie op
ketenpartners.
Stap 2: Ketenanalyse
Uit de top van de rangorde wordt één onderwerp gekozen voor een ketenanalyse. In deze analyse wordt
de uitstoot voor de relevante keten(stap) nader bepaald, bij voorkeur met informatie van ketenpartners.
De ketenanalyse leiden tot doelstellingen voor Scope 3.
Stap 3: kwantitatieve analyse scope 3 emissies
Op basis van een kwalitatieve inschatting zijn de revelante scope 3 emissies bepaald. Voor niveau 5
wordt jaarlijks een beoordeling gemaakt van de omvang van deze emissies. Deze beoordeling is
uitgewerkt in bijlage 1 en 2.
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Figuur 2 Overzicht van de scopes en emissies in de waardeketen conform het GHG protocol

Scope 1 omvat de directe emissies die veroorzaakt worden door de organisatie. Het gaat daarbij om de
verbranding van brandstoffen, verlies van koudemiddelen en het zakelijk vervoer in voertuigen die
eigendom zijn van of geleased worden door de organisatie.
Scope 2 omvat de indirecte emissies door opwekking van ingekochte elektriciteit, stoom of warmte;
Scope 3 omvat de overige indirecte emissies van bronnen zoals beschreven in het GHG protocol en de
ISO 14067. Het zijn emissies welke als gevolg van activiteiten van Wegenbouw Lansink B.V. worden
uitgestoten, maar welke niet direct door de organisatie worden gecontroleerd. Voorbeelden zijn de
zakelijke kilometers in privéauto’s en openbaar vervoer en de zakelijke vliegreizen, het
woon/werkverkeer, emissies van leveranciers, afval, uitbestede logistiek als gevolg van de activiteiten
van Wegenbouw Lansink B.V.
In de CO2 Emissierapportages van Wegenbouw Lansink B.V. zijn alle bronnen en CO2 emissies uit scope
1, 2 en zakelijk verkeer verantwoord. In dit rapport wordt inzicht gegeven in de volledige indirecte,
zogenoemde ‘scope 3’ CO2-emissies.

1.2 Leeswijzer
In dit rapport presenteert Wegenbouw Lansink B.V. de scope 3 emissie inventaris van het CO2-verbruik
van de projecten die zij uitvoeren. De opbouw van het rapport is als volgt:
Hoofdstuk 2: Beschrijving organisatie, scope 3 emissies & keuze ketenanalyse
Hoofdstuk 3: Datacollectie, datakwaliteit en onzekerheden
Bijlage 1: onderbouwing kwantificering scope 3 emissies (vertrouwelijk) inclusief bronvermelding
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2 Beschrijving organisatie
2.1 Activiteiten Wegenbouw Lansink B.V.
Wegenbouw Lansink B.V. is als familiebedrijf opgericht in 1920 en in 1958 onder de huidige naam werd
voortgezet. Wegenbouw Lansink B.V. houdt zich bezig met grond-, water- en wegenbouwwerken
voornamelijk in de provincies Overijssel en Gelderland. De activiteiten bestaan uit aanleg en onderhoud
van wegen, riolering, bestrating en asfalteringswerkzaamheden, erf- en bedrijfsverhardingen, bouw- en
woonrijp maken van bestemmingsplannen alsmede advies en ontwerp.
De bedrijfsactiviteiten van Wegenbouw Lansink B.V. zijn onderdeel van een keten van activiteiten. Zo
moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden (upstream) en gaat het
transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde “producten” of “werken” ook gepaard met
energiegebruik en emissies (downstream).
Het GHG Protocol beschrijft 15 categorieën die hieronder staan benoemd met daarachter de interne
voorbeelden voor Wegenbouw Lansink B.V.:
Relevant

Toelichting

(ja/nee)
Upstream scope 3 emissies
1.

Emissies ingekochte goederen en
diensten

Ja

Inkoop van bouwmaterialen en diensten

2.

Kapitaal goederen

Ja

3.

4.

Brandstof en energie gerelateerde
activiteiten (niet opgenomen in
scope 1 of 2)
Upstream transport en distributie

Aankoop kapitaalgoederen zoals Materieel, transportmiddelen
zoals vrachtwagens en mobiliteit zoals bedrijfsbussen en
auto’s. De invloed in deze categorie is zodanig klein en niet
beïnvloedbaar dat deze categorie niet verder wordt
onderzocht. Wel neemt Wegenbouw Lansink B.V. in de
besluitvorming van nieuwe investeringen het energieverbruik
mee in haar beoordeling.
Niet van toepassing

5.

Nee

Ja

Transport van bouwmaterialen, grond en materieel

Productieafval

Ja

Kantoor – en projectafval

6.

Business Travel

Ja

7.

Woon-werkverkeer

Ja

8.

Upstream geleasete activa

Nee

Zakelijk vervoer met privé auto’s. Zakelijk OV en vliegverkeer is
niet van toepassing.
Betreft kantoor- en projectmedewerkers. Het totale woonwerkverkeer is als totaal beoordeeld en niet inzichtelijk per
PMC.
Niet van toepassing

Ja

Transport van afvalstromen en materieel vanaf de bouwplaats

Downstream scope 3 emissies
9.

Downstream
transport
en
distributie
10. Ver- of bewerken van verkochte
producten
11. Gebruik van verkochte producten
12. End-of-life
verwerking
verkochte producten

van

Nee

Niet van toepassing

Nee

Niet van toepassing

Nee

Wegenbouw Lansink B.V. heeft in haar positie zeer beperkt
invloed op de recycle keten en daarom is deze categorie niet
verder onderzocht.
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Downstream scope 3 emissies
13. Downstream geleasete activa

Nee

Niet van toepassing

14. Franchisehouders

Nee

Niet van toepassing

15. Investeringen

Nee

Niet van toepassing

Met behulp van de beschreven activiteiten en de bovenstaande 15 scope 3 categorieën zijn alle
mogelijke energiestromen binnen Wegenbouw Lansink B.V. geïnventariseerd en gerubriceerd in 3
hoofdstromen. Ook voor de inventarisatie van scope 3 wordt deze indeling gehanteerd.
De tabel op de volgende pagina toont overzichtelijk wat de Product-Markt-Combinaties (PMC’s) zijn
waarop Wegenbouw Lansink B.V. het meeste invloed heeft om de CO2-uitstoot te beperken.
In deze tabel zijn de volgende afkortingen gebruikt: K = klein, MG = middel groot en G = Groot. Hiermee
is kwantitatief uitgelegd waarom deze Ketenanalyse is gekozen.
In deze tabel is te zien wat de Product-Markt-Combinaties zijn waarin Wegenbouw Lansink B.V.
werkzaam is. Deze PMC’s zijn gerangschikt op de volgorde waarin Lansink het meeste invloed heeft op
de CO2-uitstoot binnen de keten. De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in bijlage 1 Analyse
Scope 3 (4.A.1 & 5.A.1).
PMC’s

Omschrijving van een activiteit
waarbij CO2 vrijkomt

Relatief belang van CO2-belasting van de
sector en invloed van de activiteiten

Potentiele invloed van het Rangord
bedrijf op de CO2-uitstoot
e

1

2

3 Sector

4 Activiteiten

5

Sectoren en activiteiten

Hier wordt benoemd welke CO2
uitstotende activiteiten door
activiteiten van het bedrijf worden
beïnvloed.

Verhouding CO2 uitstoot
bedrijf tov. CO2 uitstoot
sector (hoe groot is het
marktaandeel) (g/mg/k/nvt)

Het mogelijke
effect van
innovatieve
ontwerpen op CO2
uitstoot van het
project
(g/mg/k/nvt)

Hoe groot is de invloed van
het bedrijf om CO2reducerende mogelijkheden
door te voeren?

MG

MG

MG

3

MG

MG

MG

2

MG

MG

MG

1

K

MG

MG

4

K

K

K

7

K

MG

K

6

MG

MG

K

5

K

K

K

8

Overheid - Grondwerk

Overheid - Riolering

Overheid - Verharding

Overheid - Advies en ontwerp

Bedrijven - Grondwerk

Bedrijven - Riolering

Bedrijven - Verharding

Bedrijven - Advies en ontwerp

Ingekochte goederen/diensten
Transport
W oon-werkverkeer medewerkers
Afval
Ingekochte goederen/diensten
Transport
W oon-werkverkeer medewerkers
Afval
Ingekochte goederen/diensten
Transport
W oon-werkverkeer medewerkers
Afval
Transport
W oon-werkverkeer medewerkers
Afval
Ingekochte goederen/diensten
Transport
W oon-werkverkeer medewerkers
Afval
Ingekochte goederen/diensten
Transport
W oon-werkverkeer medewerkers
Afval
Ingekochte goederen/diensten
Transport
W oon-werkverkeer medewerkers
Afval
Transport
W oon-werkverkeer medewerkers
Afval
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2.2 Selectie ketens voor analyse
Wegenbouw Lansink B.V. moet conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.0 uit de top twee
Product-Markt Combinaties kiezen om één ketenanalyse op te stellen. De top twee betreft:
1. Overheid – Verharding
2. Overheid – Riolering
De keuze is gevallen op de categorie “Overheid – Verharding”. Er is voor gekozen om een representatief
project in kaart te brengen binnen de sector Overheid – verharding. Hierdoor kan zoveel mogelijke
primaire data gebruikt worden waardoor de resultaten betrouwbaarder zijn. Zo kunnen de verschillende
maatregelen opgenomen worden in het reductieplan. Omdat Lansink in de categorie kleine bedrijven
valt, behoeft er maar één ketenanalyse opgesteld te worden.

2.3 Kwantitatieve analyse scope 3 emissies
De scope 3 emissies zijn onderzocht en berekend en op basis van dit onderzoek is onderstaand
overzicht tot stand gekomen. Deze bronnen zijn alle relevante categorieën van de scope 3 emissies van
Wegenbouw Lansink B.V.

Tabel Overzicht scope 3 emissies periode 2020
Rangorde Scope 3 emissies
Emissie 2020 in
ton CO2
1
Emissies ingekochte
3.969,2
goederen en diensten (1)
2
Productieafval (5)
5.035,2

3
4

5

Stakeholders
Leveranciers, klanten
Leveranciers, de afvalverwerker, de
opdrachtgever, overheid,
afvaltransporteurs, handel en eigen
medewerkers, klanten/ opdrachtgevers
Leveranciers, onderhoudspartijen

Investeringen in materieel
en transportmiddelen
Upstream transport en
distributie (4 - 9)

124,6
296,3

leveranciers en projectpartners, klanten/
opdrachtgevers

Woon werkverkeer (7)

10,5

Eigen medewerkers, medewerkers
onderaannemers
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3 Datacollectie, datakwaliteit en onzekerheden
Dit hoofdstuk evalueert de inventarisatie scope 3 en besteedt aandacht aan onzekerheden. Op basis
van de evaluatie worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige scope 3 inventarisaties binnen de
CO2-prestatieladder.

3.1 Datacollectie en datakwaliteit - primaire en secundaire data
De sterke voorkeur bij de datacollectie ligt bij het gebruik van primaire data. Primaire data zijn
rechtstreekse bronnen of meetwaarden. Secundaire data wordt alleen gebruikt als er geen andere
gegevens aanwezig zijn en zijn gebaseerd op indirecte metingen of verhoudingen.
De volgorde waarin de datacollectie is uitgevoerd staat in de volgende lijst weergegeven:
1.
Primaire data op basis van gemeten CO2-emissie gegevens.
2.
Primaire data op basis van gebruikte brandstoffen/energieverbruik. CO2-emissie wordt
berekend met een CO2-conversiefactor.
3.
Secundaire data op basis van gemeten CO2-emissie gegevens.
4.
Secundaire data op basis van brandstof/energieverbruik. CO2-emissie wordt berekend met een
CO2-conversiefactor.
5.
Secundaire data over CO2-emissie uit algemene bronnen, rapportages, websites en databases.
In deze ketenanalyse wordt voornamelijk gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door
Wegenbouw Lansink B.V. Alle administratie van de projecten wordt goed bijgehouden in systemen van
Lansink. In onderstaande tabel staat een overzicht van de primaire en secundaire data.
Primaire data

Secundaire
data

•
•
•
•
•
•

Verbruiken van materieel
Draaiuren van materieel
Manuren
Ingekochte goederen
Transport uren
De berekening van de CO2-emissiefactoren zijn
gedaan aan de hand van gemiddelden en andere
ketenanalyses

Het uitgangspunt bij scope 3 inventarisaties en ketenanalyses is dat de CO 2-emissie is gebaseerd op
primaire data. Aangezien Wegenbouw Lansink B.V. niet alle stappen in de keten zelf uitvoert, kan niet
overal voor scope 3 categorieën gebruik worden gemaakt van primaire data. Om deze redenen is daar
waar van toepassing gebruik gemaakt van secundaire data. In het document CO2 managementplan is
het kwaliteitsmanagementplan voor de datakwaliteit (4.2) en per scope 3 categorie de verantwoording
van de data en de datakwaliteit beschreven.

3.2 Onzekerheden
Bij de kwantificering van de scope 3 emissies voor de verschillende categorieën zijn deels aannames
gedaan. De aannames zijn bij de berekening per categorie beschreven in de vertrouwelijke bijlage 1.
De inventarisatie van de scope 3 categorie inkoop producten en diensten levert veruit de grootste
bijdrage aan de scope 3 emissie binnen de invloedsfeer van Wegenbouw Lansink B.V. en bevat veel
bedrijfsgevoelige informatie. De berekening is gebaseerd op de inkoopanalyse van Wegenbouw Lansink
B.V., de Carbon Footprint rapportages van leveranciers en algemene branche informatie. Daarnaast zijn
in meerdere categorieën gebruik gemaakt van secundaire data op basis van de nu beschikbare
informatie. De resultaten zijn daarom zichtbaar gemaakt in de rapportage, de bijlagen worden als
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vertrouwelijk beschouwd. Voor de berekening van de omvang van de CO 2-emissies in de scope 3categorieën wordt dit als voldoende beschouwd.
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3.3 Aanbevelingen – kwaliteitsplan scope 3 en reductie strategieën
Om de kwaliteit van de scope 3 inventaris verder te verbeteren en reducties in de keten te realiseren
worden de volgende activiteiten gepland:
1.

Inkoop goederen en diensten:
a. Inventariseer de CO2 footprint van de belangrijkste leveranciers, hun commodity en bereken
periodiek zodat met deze cijfers een verbeterde emissie voor de totale categorie ingekochte
goederen en diensten kan worden bepaald in samenwerking met de leveranciers en de
branchevereniging Bouwend Nederland / duurzame leverancier.
b. Controleer de ontvangen informatie op juistheid, eventueel met opvragen van externe
verificatie. Inventariseer op basis van deze cijfers waar de grootste emissies in de keten plaats
vinden en inventariseer voor deze activiteiten de reductiemogelijkheden en verbeterde
onderbouwing van de cijfers.

2.

Richting de keten wordt de samenwerking gezocht om klanten te bewegen duurzaamheid mee
te wegen in de besluitvorming van offertes en/of aanbestedingen.

3.

De evaluatie van de voortgang van de verbeteringen worden periodiek geëvalueerd met
betrokken ketenpartners.

4.

In samenwerking met de keten – met collega aannemers - kan CO2 in de keten worden
bespaard door toepassing van bijvoorbeeld de volgende maatregelen in projecten:
• Stalling materieel op locatie bij een collega aannemer of derden.
• Carpoolen van personeel naar werklocatie.
• Steunpunt met groene stroom zoeken en/of met opdrachtgever afstemmen.
• Gebruik van klein elektrisch materieel.
• Tijdens werkvoorbereidingen bepalen wat de juiste materieel grootte is voor dit werk.
• Onderaannemers selecteren met CO2 Prestatieladder certificaat of uitgewerkte footprint
en de bewustheid bij ingehuurde partijen aangaande hun uitstoot meewegen in de keuze
van de onderaannemer.
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4 Bijlage 1

Onderbouwing significante categorieën

In deze bijlage wordt voor de significante scope 3 categorieën van Wegenbouw Lansink B.V. de
berekenings-methodiek toegelicht en gekwantificeerd als onderbouwing voor de berekening van de
scope 3 emissie van Wegenbouw Lansink B.V.. Daarbij wordt tevens een indicatie van het belang van
de categorie in de scope 3 emissies aangegeven. Het belang van de categorie wordt aangegeven door
naast de kwantitatieve berekening de omvang van de CO2 emissie van de categorie te vergelijken ten
opzichte van de totale CO2 footprint scope 1, 2 en zakelijk verkeer van Wegenbouw Lansink B.V. in 2020.
Deze bedroeg in 2020 in totaal 647,0 ton CO2.
Waar mogelijk is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van primaire data van de werkelijke leveranciers
(primaire data) aangevuld met eventuele schattingen en aannamen (secundaire data) conform de
vereisten van de Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. De bronnen van
de gegevens staat bij de bespreking van de emissiebron zoveel als mogelijk vermeld en worden in
onderstaand overzicht samengevat:
Onderbouwing toegepaste scope 3 emissiefactoren inclusief bronnen
Koeriersdiensten
Diverse producten
ICT apparatuur
Personele diensten
Investering mobiliteit transportmiddelen
Transport gegevens

0,5
0,9
0,43
0,47

kg/€
kg/€
kg/€
kg/€

CBS: (Vervoer over land)
CBS: (bouwmaterialenindustrie
Defra 2012: UK-40 Office machinery and computers
Defra 2012: 45 UK-50 Construction 4

0,62 kg/€

Defra 2012: 34 UK-44 Motor vehicles manufacturing

0,259 kg/tkm
1,153 kg/tkm

www.co2emissiefactoren.nl
www.co2emissiefactoren.nl

(vrachtwagen <20t)
(bestelbus)

4.1 Ingekochte goederen en diensten (1)
Binnen deze categorie gaat het vooral om ingekochte materialen en enkele uitbestede diensten die
worden ingekocht door Wegenbouw Lansink B.V.. Deze categorie is onderzocht op basis van de
inkoopanalyses.
Uit de inkoopanalyse blijkt dat:

•
•
•
•
•

De totale inkoopomzet bedroeg over 2020 ruim 9,8 miljoen euro
64 leveranciers waren goed voor 80% van deze inkoopomzet ter waarde van 7,8 miljoen euro
33 van de leveranciers betrof transportactiviteiten ter waarde van ca. 390.000 euro, deze
leveranciers worden onderzocht in categorie 4 (transportation en distribution)
15 leveranciers betroffen leveringen van betonproducten, asfalt en kunststof producten ter
waarde van ca. 2,1 miljoen euro.
De overige leveranciers zijn leveranciers van arbeid en/of inclusief materieel die als
onderaannemer actief zijn.

Om de bijdrage van de toeleveranciers voor scope 3 in te schatten zijn de inkoopanalyses over 2020
bekeken. Hiervoor is (indien beschikbaar) gebruik gemaakt van de volgende indelingen:
1.
Leveringen gecategoriseerd naar inkoopomzet
2.
Ter beschikking staande Carbon Footprint rapportage van leveranciers
3.
CBS gegevens
Voor de berekening is de beschikbaarheid van Carbon Footprint rapportages van de A-leveranciers
onderzocht.
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Geen van de rapportages kan worden herleid tot de activiteiten van Wegenbouw Lansink B.V.. Daarnaast
zijn geen andere CO2 footprint berekeningen in de branche beschikbaar. Daarom is de algemene basis
van het CBS gebruikt voor berekening van deze categorie volgens het CBS methode CO2-intensiteit in
de bedrijfstak.
De activiteiten van Wegenbouw Lansink B.V.
De twintig bedrijfstakken met de hoogste CO 2-intensiteit in 2018*
worden ingeschat onder de categorie Grond-,
Bedrijfstakken
CO -intensiteit
water- en wegenbouw.
2

kg CO 2 / euro

Op basis van de bovenstaande bedrijven met de
berekeningsmethodiek - gemiddelde emissie/
1000 euro omzet x inkoopomzet van
Wegenbouw Lansink B.V. - bedroeg de
berekende scope 3 emissie van Wegenbouw
Lansink B.V. 3.204 ton CO2. Geëxtrapoleerd naar
de totale inkoopomzet van Wegenbouw Lansink
B.V. wordt de totale emissie voor de categorie 1
ingekochte goederen en diensten daarmee
geschat op 3.969,2 ton CO2. Deze emissie komt
overeen met 613% van de carbon footprint
(scope 1, 2 en zakelijk verkeer) van Wegenbouw
Lansink B.V. in 2020 en een relatieve emissie
van 0,40 kg CO2 per euro ingekochte goederen.

Aardolie-industrie
Energiebedrijven
Basismetaalindustrie
Riolering, afvalbeheer en sanering
Vervoer door de lucht
Vervoer over water
Chemische industrie
Visserij
Bouwmaterialenindustrie
Landbouw
Bosbouw
Vervoer over land
Papierindustrie
Voedings- en genotmiddelenindustrie
Delfstoffenwinning
Grond-, water- en wegenbouw
Houtindustrie
Textiel-, kleding- en lederindustrie
Sport en recreatie
Rubber- en kunststofproductindustrie

6,5
5,8
3,1
3,0
3,0
2,4
1,6
1,4
0,9
0,9
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

Bron: CBS
*) Cijfers 2018 zijn voorlopig.
Referentiecode: CBS/feb20
Indicatorcode: i-nl-0542
Indicatorversie: 12

Waardeketen
Binnen deze categorie worden upstream de leveranciers meegenomen en downstream emissie door
klanten en adviseurs van klanten waarop Wegenbouw Lansink B.V. invloed kan uitoefenen.

4.2 Capital goods (2)
Binnen deze categorie gaat het om ingekocht nieuw materieel, middelen en nieuwe voertuigen die
worden ingekocht door Wegenbouw Lansink B.V.. In 2020 werden drie transport bussen, een
vrachtwagen, een heftruck voor een elektrische heftruck en een verdichtingswals vervangen. Het totale
investeringsbedrag was in 2020 201.180 euro. De emissie in deze categorie is berekend op basis van
de branche cijfers van Defra 2012 omdat er geen LCA gegevens van de nieuwe voertuigen en materieel
bekend zijn. De verbruikscijfers zijn zichtbaar in scope 1 en 2.
Analyse en kwantificering leidt tot de volgende resultaten: de scope 3 emissies als gevolg van de
categorie capital goods van Wegenbouw Lansink B.V. bedragen voor 2020 124,6 ton CO2. Deze emissie
komt overeen met 19,3% van de carbon footprint (scope 1, 2 en zakelijk verkeer) Wegenbouw Lansink
B.V. in 2020.

4.3 Waste generated in operations (5)
Binnen deze categorie valt de verwerking van het afval van activiteiten van Wegenbouw Lansink B.V..
Wegenbouw Lansink B.V. heeft een afvalstroomregistratie ingericht en lokale afvalverwerkers
verzorgen de afvoer van afvalstromen. Deze registratie vormt de basis voor de bepaling van de CO 2
emissies van deze categorie, zoals opgenomen in het emissieboek. De CO2-emissie met betrekking tot
afval bestaat uit twee onderdelen, namelijk de CO 2-emissie / reductie bij de verwerking van de
afvalstromen en de CO2-emissie bij het transport van de afvalstromen.
Scope 3 emissie inventaris 2020 (4.A.1 – 5.A.1)
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Wegenbouw Lansink B.V. heeft op jaarbasis (cijfers 2020) ca. 18.498 ton afval afgevoerd. Grootste
afvalbestanddelen zijn ingedeeld in de volgende groepen: 32,4% asfaltgranulaat, 45,8% betongranulaat,
2,8% grond en 19,0% overig bedrijfsafval.
Met behulp van de informatie beschreven in de tabel onderbouwing scope 3 emissiefactoren zijn de
emissienormen bepaald. Analyse en kwantificering leidt tot de volgende resultaten: de scope 3 emissies
als gevolg van de afvalstromen van Wegenbouw Lansink B.V. bedragen voor 2020 5.035,2 ton CO2.
Deze emissie komt overeen met 778,3% van de carbon footprint (scope 1, 2 en zakelijk vervoer)
Wegenbouw Lansink B.V. in 2020.
Mogelijkheden tot verbetering:
1.
Verbeter de identificatie van afvalstromen
2.
Verminder afvalstromen
3.
Verhoog het hergebruik van afvalstromen (ladder van Lansink en afvalprogramma’s LAP3)
4.
Optimaliseer logistiek afvalstromen
Waardeketen
Binnen deze categorie worden upstream de leveranciers, de afvalverwerker, de opdrachtgever, overheid,
afvaltransporteurs, handel en eigen medewerkers meegenomen en downstream de klanten/
opdrachtgevers, werkgever en werknemers waarop Wegenbouw Lansink B.V. invloed kan uitoefenen.

4.4 Transportation and distribution Upstream (4) en Downstream (9)
Binnen deze categorie valt alle transport van en naar Wegenbouw Lansink B.V. locaties van goederen
ten behoeve van de activiteiten van Wegenbouw Lansink B.V.. Transport welke door toeleveranciers zelf
wordt georganiseerd en niet apart zijn doorberekend zijn niet opgenomen in deze cijfers, maar zijn
opgenomen als een onderdeel van de emissie van categorie 1 ingekochte goederen en diensten. Met
de huidige bronnen is nog geen verbijzondering binnen de categorie 1 te maken voor transport
gerelateerde activiteiten.
Het transport voor Wegenbouw Lansink B.V. bestaat hoofdzakelijk uit drie stromen:
•
Transport aanlevering van materialen
•
Ingehuurd transport van en naar de bouwplaats
•
Afvoer van afvalstromen vanuit de werkzaamheden
Voor deze logistieke stromen wordt het transport van Wegenbouw Lansink B.V. verzorgd met eigen
transportmiddelen en van leveranciers. Uit de inkoopanalyse blijkt dat voor ingehuurd transport in 2020
6 leveranciers 98% van het transport uitvoeren. Met eigen materieel wordt ca. 37% van het transport
uitgevoerd. Het extern transport voert op jaarbasis 5.293 ritten uit. Op basis van de huidige bronnen en
efficiency kan geen verdere detaillering inzichtelijk worden gemaakt, uitsplitsing van Upstream en
downstream transport en distributie is momenteel onvoldoende inzichtelijk om hierover uitspraken te
kunnen doen. Er is geen inzicht in de omvang van gereden kilometers. De belangrijkste transporteurs
hebben daarnaast geen CO2 footprint opgesteld, daarom wordt gebruik gemaakt van de CO2-intensiteit
van de branche gegevens.
Analyse en kwantificering leidt tot de volgende resultaten: de scope 3 emissies als gevolg van de
logistiek en distributie van Wegenbouw Lansink B.V. bedragen voor 2020 296,3 ton CO2. Deze emissie
komt overeen met 45,8% van de carbon footprint (scope 1, 2 en zakelijk verkeer) Wegenbouw Lansink
B.V. in 2020.
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Waardeketen
Binnen deze categorie worden upstream de leveranciers, transporteurs en eigen medewerkers
(bundeling van transport) meegenomen en downstream de klanten en transporteurs waarop het bedrijf
invloed kan uitoefenen middels de contracten en partnerships.

4.5 Woon werkverkeer (7)
Voor Wegenbouw Lansink B.V. werkten in 2020 54 medewerkers, waarvan 8 medewerkers via vaste
samenwerkingsverbanden. Als gevolg van de ligging van het bedrijf en de projectlocaties en haar type
activiteiten maken medewerkers voornamelijk gebruik van woonwerk verkeer met eigen vervoer. Het
totaal aantal gereden kilometers voor woonwerk verkeer jaarlijks is 53.789 km, niet uitgesplitst naar
privéauto algemeen, bromfiets, fiets, bus & tram en trein. Het woon-werkverkeer van de medewerkers
met eigen auto komen is gekwantificeerd met de gemiddelde emissie voor woonwerk verkeer per auto
brandstof onbekend: 195 gr/ km.
Analyse en kwantificering leidt tot de volgende resultaten: de scope 3 emissies als gevolg van het
woonwerk verkeer bedraagt voor 2020 10,5 ton CO2. Deze emissie komt overeen met 1,6% van de
carbon footprint (scope 1, 2 en zakelijk verkeer) in 2020.
Waardeketen
Binnen deze categorie worden upstream de leveranciers van ingeleend personeel en eigen
medewerkers (bundeling van mobiliteit) meegenomen waarop Wegenbouw Lansink B.V. invloed kan
uitoefenen middels haar contract, haar rol als werkgever en eventuele partnerships.
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