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1

Inleiding

1.1 Algemeen
Het opstellen van de halfjaarlijkse rapportage is onderdeel van het energiemanagementsysteem dat in het kader van de
CO2-prestatieladder is ingevoerd. Afgelopen half jaar is er hard gewerkt om binnen alle lagen van de organisatie een
CO2-bewust zijn, doen en laten neer te zetten. Gezien de vele veranderingen binnen de organisatie geen makkelijke
opgave.
Organisatorisch hebben de volgende veranderingen en aanpassingen plaatsgevonden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisatorische grenzen vaststellen aan de hand van de geconsolideerde inkoopomzet;
Basisjaar emissie-inventaris vaststellen;
Vaststellen van de omvang van het bedrijf;
Aangepaste en nieuwe reductiedoelstellingen;
Bewustwording binnen de organisatie toetsen en vergroten;
Deelname aan keten-/sectorinitiatieven herzien en vaststellen;
Commitment aan CO2-emissie reductieprogramma’s herzien en vaststellen;
Aanpassen diverse documenten in het KAM-handboek;
Interne audit en zelfevaluatie ten aanzien van de CO2-prestatieladder;
Directiebeoordeling ten aanzien van de CO2-bewust stuurcyclus.

De onderhavige voortgangsrapportage is derhalve een grote terugblik op de behaalde energiereductie in de nieuw
gevormde organisatie.
1.2 Uitgangspunten
Het handboek CO2-Prestatieladder (versie 3.0, d.d. 10-06-2015), zoals uitgegeven door SKAO, is/wordt gehanteerd bij
het bepalen van de beleidskeuzes en het opstellen van de doelstellingen. De basis voor de implementatie binnen onze
organisatie wordt gevormd door ons eigen gecertificeerde managementsysteem. Zoveel als mogelijk wordt aangesloten
bij de bestaande structuur en overlegvormen. Daar waar afgeweken is, wordt dat verwoord in het nieuw op te stellen
CO2-managementplan. Deze zal op een later tijdstip op de (vernieuwde) website worden gepubliceerd.
1.3 Leeswijzer
Voornoemde veranderingen worden beschreven in diverse hoofdstukken. Daarnaast is de voortgang op diverse
onderdelen weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: Verwijzing eisen CO2-presatieladder
Hoofdstuk rapport

Inhoud

Eis in de CO2-presatieladder

2

Emissie-inventaris 2018

3.A.1 en 4.A.1

3

CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 1 en 2

3.B.1 en 3.C.1

4

CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 3

5.B.2

5

CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen projecten met gunningsvoordeel

-

6

Voortgang en trend

-

7

Commitment CO₂-emissie reductieprogramma

5.C.1 en 5.C.2

8

Deelname aan een sectorinitiatief

3.D.1
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Emissie-inventaris 1e helft 2019

2.1 Organisatorische grenzen
Op basis van de geconsolideerde omzetbalans van de Reyrink bedrijven is de AC-analyse uitgevoerd. Een uitgebreide
verantwoording van de vastgestelde “Organizational Boundary” wordt verwezen naar het CO2-managementplan. De
Reijrink Materieel B.V. is als hoogste top van de hiërarchie van bedrijven genomen, met daaronder de navolgende
dochtermaatschappijen:
•
Reijrink Aannemersbedrijf B.V.
•
FL B.V.
•
Bouwstoffenservice Midden-Brabant B.V.
•
Biosoil EU B.V.
•
Gebr. Reijrink Loonbedrijf B.V.
•
Dovako B.V.
•
Reijrink Transport B.V.
2.2 Basisjaar
Ten opzichte van het basisjaar 2018 is de voornoemde Organizational Boundary ongewijzigd. Wel gewijzigd zijn de
bedrijfslocaties:
•
Bedrijfslocatie Dodewaard is per 01-01-2019 niet meer in gebruik.
•
Bedrijfslocatie Middelbeers is per 01-03-2019 niet meer in gebruik;
•
Bijgebouw Haghorst is per 01-03-2019 in gebruik genomen;
•
Bedrijfslocatie Esbeek is per 01-09-2019 niet meer in gebruik;
•
Bedrijfslocatie Hilvarenbeek is per 01-09-2019 in gebruik genomen.
Ten opzichte van de eerder gepubliceerde voortgangsrapportage (d.d. 26-04-2019) is de emissie-inventaris 2018 (CO2footprint) enigszins aangepast. Dit als gevolg van constateringen tijdens de interne audit en de verbeterde datacollectie
naar aanleiding van de onderhavige rapportage. De volgende aanpassingen zijn gedaan:
•
Aanpassing hoeveelheid verbruikte vloeistof airco materieel (R134a);
•
Aantal vliegtuigkilometers;
•
Vermindering gasolie;
•
Toevoeging smeermiddelen/vetten;
•
Aanpassing elektriciteit projecten.
Daarmee bedroeg in 2018 de CO2-emissie van de totale Reyrink Groep 10.160 ton CO2 (scope 1 en 2-emissies,
respectievelijk 9.765 ton en 395 ton CO2).
2.3 Omvang bedrijf
Op basis van de emissie-inventaris 2018 wordt voldaan aan een “Middelgroot bedrijf”. De totale CO₂-uitstoot van de
kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar. Daarnaast bedraagt de totale CO₂-uitstoot van
alle bouwplaatsen en productielocaties maximaal (≤) 10.000 ton per jaar. Naar aanleiding van de emissie-inventaris 1e
helft 2019 wordt op basis van extrapolatie geconcludeerd dat er hierin geen verandering plaats vind.
2.4 Directe en indirecte emissies
Ieder halfjaar wordt de emissie-inventaris (CO2-footprint) berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om
effectieve doelstellingen op te stellen en bij te sturen (zie hoofdstuk 3). In de eerste helft van 2019 is in totaal 4.242 ton
CO2 uitgestoten, waarvan 4.115 ton CO2 direct en 127 ton CO2 indirect. In navolgende grafiek de CO2-emissie per
categorie.
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Categorie

Brandstofverbruik
Hoeveelheid Eenheid

Emissiefactor
Hoeveelheid Eenheid

CO2-emissie
[ton/jaar]

Scope 1 - directe emissiebronnen
aardgas (gebouwen)

1.759 Nm3

1,890 kg CO2 / Nm3

3

benzine klein materieel

1.080 liter

2,740 kg CO2 / liter

3

gasolie bedrijfswagens (personenvervoer)

71.358 liter

3,230 kg CO2 / liter

230

gasolie vrachtauto's (transport)

308.439 liter

3,230 kg CO2 / liter

996

gasolie projecten (Reyrink)

379.068 liter

3,230 kg CO2 / liter

1.224

gasolie projecten (FL Nederland)

236.077 liter

3,230 kg CO2 / liter

763

gasolie projecten (FL België)

269.496 liter

3,230 kg CO2 / liter

870

lasgas (Acetyleen)
houtachtige biomassa, houtchips

190 kg

3,180 kg CO2 / kg

1

61.180 kg

0,062 kg CO2 / kg

4

propaangas (projecten)

6.129 liter

1,725 kg CO2 / liter

smeeroliën
SUBTOTAAL SCOPE 1

3.110 kg

3,035 kg CO2 / kg

zakelijke vliegtuigvluchten

39.784 km

0,200 kg CO2 / km

elektriciteit Haghorst (grijs)

11
9
4.115

Scope 2 - indirecte emissiebronnen
8

101.842 kWh

0,649 kg CO2 / kWh

66

elektriciteit Esbeek (grijs)

5.012 kWh

0,649 kg CO2 / kWh

3

elektriciteit Tilburg (grijs)

15.603 kWh

0,649 kg CO2 / kWh

10

533 kWh

0,649 kg CO2 / kWh

0

elektriciteit projecten
koude middelen airco (R134a)
brandstof woon-werkverkeer
SUBTOTAAL SCOPE 2

0,00 kg
180.144 km

1430 kg CO2 / kg
0,220 kg CO2 / km

0
40
127

2.5 Meest materiële emissies
Voor het bepalen van de meest materiële scope 3 emissies is uitgegaan van de inkoop volumes van de Reyrink Groep.
Bij het vaststellen van de rangorde in scope 3 emissiebronnen zijn leveranciers van producten, onderaannemers,
dienstenleveranciers en brandstofleveranciers meegenomen.
Voor de berekeningen en onderverdeling naar activiteiten verwijzen wij naar de separate rapportage “Scope 3
berekening”. In onderstaande grafiek zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven t/m de 1e helft van 2019. In
totaal heeft de Reyrink Groep een hoeveelheid van 41.678 ton CO2 aan scope 3 emissies uitgestoten.
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Voortgang CO2-uitstoot - scope 3
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Wordt de top zes van meest materiële emissies in rangorde geplaatst, dan is de top zes als volgt:
1.
Afvalverwerking van eigen afval van de Reyrink Groep;
2.
Winning en productie van ingekochte materialen en diensten;
3.
Uitbesteed transport;
4.
Afdanking of recycling aan het einde van de levensduur;
5.
Gebruik van verkochte producten/diensten;
6.
Ingekochte kapitaalgoederen.
Gevisualiseerd ziet dat er als volgt uit:

Upstream

Winning en productie van ingekochte materialen en diensten

Ingekochte kapitaalgoederen

Uitbesteed transport

Downstream

Afvalverwerking van eigen afval van Reyrinkgroep

Gebruik van verkochte producten/diensten

Afdanking of recycling aan het einde van de levensduur
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3

CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 1 en 2

Onze emissie wordt vooral veroorzaakt door het gasolieverbruik van het rijdend materieel (90% van het totaal) en de
bedrijfswagens (7%). Het elektriciteitsgebruik en het gasverbruik hebben een marginale invloed op de totale emissieinventaris.
Mede daarom is energiereductie (lees brandstofreductie) een vast agendapunt in de interne overlegvormen en in de
periodieke overleggen met de grotere opdrachtgevers (zoals bij projecten op basis van de UAVgc-2005).
Ten aanzien van het reduceren van onze CO2-uitstoot hebben we ons ten doel gesteld om in 2022 een reductie van 4%
te realiseren inzake de scope 1 emissies, respectievelijk 2% inzake de scope 2 emissies, ten opzichte van het
referentiejaar 2018, gerelateerd aan de omzet. Deze doelstelling is tevens opgenomen in de nieuwe beleidsverklaring.
Om deze doelstellingen te realiseren hebben we de volgende maatregelen opgesteld:
•
•
•
•
•
•
•

100% groene stroom inkopen met Garantie van oorsprong (GVO);
Het opzetten van een energiemanagementsysteem voor de gehele Reyrink Groep;
Een beter inzicht in het verbruik van bedrijfsmiddelen, door invoering van een GPS-systeem, gekoppeld aan het
ERP-systeem InfraWorks;
Het verduurzamen van het inkoopbeleid;
Het verduurzamen van het afvalbeleid;
Training aan machinisten inzake Het Nieuwe Draaien;
Plaatsen van zonnepanelen op de bedrijfslocatie te Haghorst.

Concreet gerealiseerde acties en maatregelen 1e helft 2019
•
Groene stroom met GVO gecontinueerd;
•
Aanvoer grondstoffen (grint/zand) per schip, locatie Henri Blomjousstraat Tilburg. In plaats van transport over
de weg;
•
Aanschaf zelfrijdende mestinjecteur Vervaet Hydro Trike XL;
•
Pon Ecodrive cursus "Het nieuwe draaien" op de projectlocatie Dilsen-Stokkum, met 18 deelnemers;
•
Kantoor en loods Haghorst is duurzaam gebouwd (opgebouwd uit hergebruikte materialen);
•
Kantoor en loods Haghorst heeft ledverlichting en bewegingscensors;
•
Kantoor Haghorst wordt verwarmt middels warmtepomp (koude en warmte vraag, afhankelijk seizoen);
•
Werkplaats Haghorst wordt verwarmt middels houtgestookte CV-installatie;
•
Mestinjecteur voorzien van GPS, om gericht en effectief de werkzaamheden uit te voeren;
•
Gebruik alternatieve brandstof: Blauwe Diesel B20. Biologisch afbreekbaar, reukloos/stank vrij, rookvrij en
emissiearm (17% minder CO2-uitstoot);
•
Inventarisatie deelnames en commitment vanuit management (document DT.7.2 Structuur externe
communicatie);
•
Door het kantoor te centraliseren in Haghorst (sluiten Middelbeers en Tilburg) wordt het gependel tussen de
diverse kantoren beëindigd;
•
Presentatie uitvoerdersoverleg Reyrink;
•
Toolbox-meeting CO2-uitstoot;
•
Inventarisatie CO2 verbruik in te zetten materieel;
•
Zon en warmte werende folie. De Solar Gard Sentinel Silver 20 osw is een glasfolie met een neutrale doorkijk en
zonwerende eigenschappen. De folie heeft een UV wering van 99% een lichtdoorlaat van 15% en een totale
reductie van zonne-opwarming van 81% op 4 mm dubbele beglazing.
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CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 3

Aan de hand van de analyse van de upstream en downstream scope 3 emissies zijn er twee ketenanalyses uitgevoerd:
1.
Ketenanalyse ingehuurd transport en distributie;
2.
Ketenanalyse Secundaire bouwstoffen.
Dit heeft geleid tot aanvullende reductiedoelstellingen. Op basis van de huidige omstandigheden in de markt, heeft
Reyrink Groep de volgende ambitieuze, realistische doelstelling geformuleerd:

Het realiseren van 4% CO2-reductie in 2022 ten opzichte van 2018 als gevolg van transport in scope 3, gerelateerd
aan de getransporteerde tonnage;

In 2022 een gemiddelde CO2-reductie van 25% in bouwstoffen, door toepassing van secundaire bouwstoffen op
minimaal zes projecten.
Begin vorig jaar is de ketenanalyse “Secundaire bouwstoffen” vastgesteld (kenmerk CW/170815, d.d. 11-01-2018). Naar
aanleiding daarvan zijn we afgelopen jaar bezig geweest om een dashboard te maken en deze middels een Pilot in de
praktijk te testen. Doel is om in de projecten informatie te genereren ten aanzien van de hergebruikte bouwstoffen.
De ketenanalyse “Ingehuurd transport en distributie” is in 2013 opgesteld, waardoor de grootste reductie reeds behaald
is. Om in de huidige organisatie ook de vruchten te kunnen plukken is er voor gekozen om een langer lopende
reductiedoelstelling voor deze scope 3 emissies vast te leggen. Transport van grondstoffen veroorzaakt veel CO2uitstoot. Daarom heeft de Reyrink Groep een inkoopbeleid om dit transport zo duurzaam mogelijk te laten verlopen (in
te kopen). Binnen het bedrijfsbureau zal de “Checklist inkoop duurzaam transport” na een update weer worden
geïmplementeerd. Deze checklist wordt altijd doorloop in projecten waar >50.000 m 3 ophoogmateriaal wordt
toegepast. Voor andere projecten en grondstoffen is deze checklist optioneel.
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CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen projecten met gunningsvoordeel

Kanaal van Gent naar Terneuzen VTW164 (Ontgrondingskuilen - Urgentiewerkzaamheden)
De gunning van het oorspronkelijke project dateert van 19 november 2013 waarbij het ambitieniveau 5 is uitgesproken.
Hiervoor is een CO2-projectplan opgesteld, d.d. 2 september 2014.
Tijdens de realisatie van het werk is er een Voorstel Tot Wijziging (VTW164) overeengekomen met betrekking tot
bestortingswerkzaamheden voor de ontgrondingskuilen aan de bruggen Sas van Gent en Sluiskil. De VTW KGT
Ontgrondingskuilen is 30 oktober 2018 gegund en is onderhevig aan hetzelfde CO2-projectplan.
Inmiddels 10 maanden na gunning is het project 5 maanden in uitvoering en is het project op een aantal restpunten na
afgerond. In onderstaande hoofdstuk wordt ingegaan op de CO2-footprint en besparingsmaatregelen alvorens we
gestart zijn met het project. In de voortgangsrapportage over 2019 (publicatie medio april 2020) zal worden ingegaan
op de daadwerkelijk behaalde resultaten.
Emissie-inventaris
Voor aanvang van de uitvoering wordt de emissie-inventaris (CO2-footprint) berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt
het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen en bij te sturen. Voor dit meerwerkproject wordt naar
verwachting in totaal 1.563 ton CO2 uitgestoten. Verdeeld over de drie scope onderdelen is dit als volgt uitgesplitst:
•
Scope 1: 402 ton CO2 direct;
•
Scope 2: 7 ton CO2 indirect;
•
Scope 3: 1.155 ton CO2 indirect.
Potentiele maatregelen in de werkvoorbereidingsfase
Dit project kende geen ontwerpfase, het ontwerp was de basis voor de VTW en is daarop geaccordeerd. Tijdens de
werkvoorbereiding zijn potentiële maatregelen meegenomen om de CO2 reductie te maximaliseren.
1. Inzet van zowel JIP als JET pompen in plaats van een kraan knijper combinatie.
Dit is gerealiseerd in de uitvoering. De JIP en JET pompen zijn 15 weken ingezet om zand te bestorten en heeft 15
weken bespaard van extra inzet van de kraan knijper combinatie.
Gezien de kraan knijper combinatie een van de grootste verbruikers zijn heeft deze maatregel een groot bijdrage
geleverd aan de CO2 reductie.
Besparing: Met een gemiddeld uitstoot van 8 ton CO2 per week heeft deze besparing circa 128 ton CO2 bespaard.
2. Het lokaal importeren van zand ten behoeve van het opvullen van de ontgrondingskuilen
Het lokaal te importeren zand was circa 6 km van projectlocatie ten opzichte van circa 400 km retourtrip uitgaande
van de standaard importeur waar FL mee samen werkt.
Besparing: Uitgaande van 0,021 kg CO2 per tonkilometer is dit een besparing van circa 703 ton CO2. Veruit de
grootste besparing.
3. Werkterrein niet nieuw realiseren, maar gebruik van bestaand terrein.
Dit is gerealiseerd doordat onze keet is gesitueerd op een bestaand leegstand terrein in Sluiskil wat gehuurd wordt.
Besparing: De besparing die dit oplevert is moeilijk getalsmatig uit te drukken.
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4. Tijdens uitvoering personeel de mogelijkheid geven om in de kost te gaan in een hotel.
Tijdens de uitvoering verblijft een groot deel van het personeel van maandag tot en met vrijdag in een hotel.
Gemiddeld betreft dit 5 tot 10 personen, waarvan 5 intern en 5 inhuur uit de omgeving (lokale inhuur). Dit zorgt
voor een besparing van circa 300 kilometer per retourtrip.
Besparing: Uitgaande van 0,213 kg CO2 per kilometer is dit een besparing van circa 110 ton CO2 gedurende de
projectduur.
5. Materiaal aanvoeren per water in plaats van per as
Een beunbak duwboot combinatie staat gelijk aan 60 vrachtwagens.
Besparing: Uitgaande van circa dezelfde afstand en een emissiefactor van 300 gram CO2 voor een beunbak en 5.4
kg CO2 voor 60 vrachtwagens is dit een besparing van 220 ton CO2 voor de projectduur.
6. “Het nieuwe draaien” – motor uit bij stilstand
Tijdens de uitvoering zijn medewerkers bewust gemaakt van het ‘nieuwe draaien’.
Besparing: De besparing die dit oplevert is moeilijk getalsmatig uit te drukken.
7. Lokale inhuur schotten in plaats van eigen schotten vervoer
De lokaal te importeren schotten waren circa 15 km van projectlocatie ten opzichte van circa 300 km retourtrip van
FL naar projectlocatie.
Besparing: Uitgaande van 0,09 gram CO2 per kilometer is dit een besparing van circa 0,1 ton CO2.
8. Inhuur CO2 bewust duwboot voorzien van zonnepanelen en windenergie
Bewuste keuze om te kiezen voor een duwboot die bewust CO2 besparingsmaatregelen toepast.
Besparing: De besparing van deze maatregel is lastig getalsmatig uit te drukken, echter uitgaande van een realistisch
besparing van 15% ten opzichte van traditionele duwboten is er met deze maatregel circa 1,3 ton CO2 bespaart.
9. Tekstkar op zonnepanelen in plaats van een aggregaat
Keuze gemaakt om een tekstkar te plaatsen die op zonnepanelen werkt en automatisch zichzelf aan- en uitschakelt.
Besparing: Uitgaande van een 9.5 kV CAT aggregaat EU Stage IIIA gecertificeerd leidt dit tot een besparing van circa
1,6 ton CO2.
Conclusies KGT Urgentiewerkzaamheden
Al met al kan geconcludeerd worden dat er grote besparingen kunnen worden behaald door oplossingen bedacht in de
werkvoorbereiding. De keuze voor een lokale zand importeur en vervoer per water heeft nu al tot veel besparing geleidt.
Voortgang en opleveren van een goed werk is nog altijd belangrijk (meer dan CO2 besparing op momenten dat er
beslissingen genomen moeten worden), maar de CO2-afwegingen worden ook nadrukkelijk meegenomen.
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Voortgang en trend

6.1 Scope 1 en 2
Ten opzichte van het “huidige” basisjaar (2018) is de emissie in de 1e helft van 2019 met 16% gedaald (absoluut gezien).
Deze daling is te verklaren doordat we in 2019 gerekend hebben met aanpassingen binnen de organisatie, oftewel:
1.
Locaties Esbeek en Middelbeers afgestoten;
2.
Vermindering van 225 naar in totaal 180 medewerkers.

Voortgang CO2-uitstoot - scope 1 en 2
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2018
1e helft (scope 1)

2019
2e helft (scope 1)

1e helft (scope 2)

2e helft (scope 2)

Wordt de reductiedoelstelling vergeleken met de berekende CO2-emissie, dan is het lastig daar een juiste waarde aan
te hangen. Immers de absolute daling/stijging geeft geen weergave van de besparing, maar een afname/stijging van de
omzet. Derhalve is de reductiedoelstelling gerelateerd aan de omzet (die ten opzichte van vorig jaar met 19% is gedaald).
De reductiedoelstelling van de Reyrink Groep is een reductie van 4% te behalen inzake scope 1 emissies en 2% inzake
scope 2 emissies.
Op basis van de omzet ligt in 2019 de CO2-emissie met 170 gram CO2 / €) vooralsnog boven de doelstelling. Oftewel een
stijging van 3% ten opzichte van het basisjaar 2018 (165 gram CO2 / €).
Deze daling is te verklaren: 20% daling in personeelsbestand. De totale uitstoot per FTE geeft dan ook een stijging van
9% maar (maar dit getal is niet erg betrouwbaar).
Belangrijkste aandachtspunt blijft het gebruik van diesel, dit betreft immers 97% van onze CO2-uitstoot.
6.2 Scope 3
De stijging van de scope 3 emissie is te verklaren doordat de hoogst stijging zit in de uitbestede verwerking van
geproduceerd afval. Direct hieraan gerelateerd is het sluiten van de locatie in Esbeek (grond en bouwstoffenrecycling).
In de overbruggingsperiode naar de nieuwe recyclings-locatie is het vrijgekomen BSA direct afgevoerd naar erkende
afval-inzamelaars.
Dashboard Secundaire Bouwstoffen Vechtdal Verbinding N48 + N340 + N377
Middels het interne formulier FL 305 Secundaire Bouwstoffen (wordt BB105) is voor het project de totale uitstoot aan
secundaire Bouwstoffen berekend op 3.562 ton CO2 Hierbij is 2.993 ton aan uitstoot vermeden, hetgeen een besparing
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oplevert van 46%. Het aandeel circulair is zeer groot. Om de berekeningen overzichtelijk te houden is per
verbindingstraject cq. fase van uitvoering een berekening uitgevoerd.
Traject / fase

N340 (fase 1)

N48 (fase 2)

N377 (fase 3)

CO2-uitstoot

2.675 ton CO2

415 ton CO2

471 ton CO2

Vermeden CO2-uitstoot

2.074 ton CO2

405 ton CO2

514 ton CO2

CO2-besparing

52 %

49 %

52 %

Primaire bouwstoffen

393.252 ton

21.600 ton

21.600 ton

Secundaire bouwstoffen

395.381 ton

77.230 ton

97.893 ton

Hergebruik op het werk

563.553 ton

131.955 ton

117.343 ton

Aandeel circulair

71 %

91 %

91 %

Dashboard Secundaire Bouwstoffen ProDelta (FL18058)
Middels het interne formulier FL 305 Secundaire Bouwstoffen is voor het project de totale uitstoot aan secundaire
Bouwstoffen berekend op 9.909 ton CO2 Hierbij is 279 ton aan uitstoot vermeden, hetgeen een besparing oplevert van
3%. Ondanks dit lage percentage is het aandeel aan circulariteit 91%. Het lage percentage wordt veroorzaakt door de
primaire grondstoffen cement (10.459 ton) en waterglas (597 ton), die een hoge emissiewaarde hebben.

Circulariteit - Verdeling
bouwstoffen

CO2-footprint
CO2-uitstoot (kg CO2)

12.000.000
10.000.000

9%

8.000.000

Primaire
bouwstoffen

31%

6.000.000
4.000.000

Secundaire
bouwstoffen

2.000.000
0
Geoptimaliseerde
situatie

Referentie situatie

60%

Hergebruik op
het werk

6.3 Medewerkers bijdrage
Binnen Reyrink Groep is het op de volgende manier mogelijk voor medewerkers om bij te dragen aan en mee te denken
over CO2-reductie:
•
VGM-overleg;
•
uitvoerdersoverleg;
•
bedrijfsbureauoverleg;
•
functioneringsgesprek;
•
interactie vanuit specifieke toolbox-meeting;
•
personeelsbijeenkomst;
•
intranet of via e-mail (a.timmer@fl-bv.nl).
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6.4 Publicaties website
Via de oude website van FL B.V. zijn de afgelopen periode diverse verplichte onderdelen gepubliceerd en in te zien
geweest. Per 1 november 2019 zal de nieuwe website van de Reyrink Groep online zijn, waarbij alle relevante publicaties
terugkomen. Tevens de publicaties:

3.A.1 Emissie-inventaris - 1e helft 2019;



5.B.2 Voortgangsrapportage - 1e helft 2019 (onderhavige rapportage);
CO2-bewust certificaat Reyrink Groep, niveau 5.

Datum:
Pagina:

12-11-2019
14 van 18

Autorisatie: Zie eerste pagina

Voortgangsrapportage CO2-reductie 1e helft 2019 (update)

7

Commitment CO₂-emissie reductieprogramma

7.1 BAC Duurzaamheid (deelnemer: Harm van den Hoogenhoff)
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van het beleid van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland heeft een
speciale beleidsadviescommissie (BAC) in het leven geroepen die het bureau en bestuur met advies kan ondersteunen
bij het maken en uitvoeren van het duurzaamheidsbeleid. De BAC duurzaamheid komt vier keer per jaar bijeen om te
praten over onder meer het duurzaamheidsbeleid, duurzame businesscases, duurzaamheidsdoelen en het meten van
duurzaamheid.
In de bijeenkomst op 15 maart (deelname door B. Wilborts) zijn de volgende onderwerpen behandeld:

Ontwikkelingen Betonakkoord;





•

Circulaire Economie (ontwikkelingen CB23, MPG, Madaster en Bouwagenda);
De BAC geeft aan dat de relatie tussen materialen en energie er nog te weinig is. Zo zet bijvoorbeeld het
Klimaatakkoord niet in op circulariteit en bemoeien de Bouwagenda Transitieteam Circulaire bouweconomie en
CB23 zich niet met de energietransitie. De vraagt is of je het wel teveel moet vermengen. De kansen voor de
energietransitie en CO2 reductie zijn sterk afhankelijk van het desbetreffende materiaal. Door dit te vermengen
maak je het extra complex: Houdt het praktisch, maar als er mogelijkheden zijn pas dat dan toe (als extra winst).
Ontwikkelingen Klimaatakkoord;
Duurzaam Inkopen.
Het is essentieel dat duurzaamheid in aanbesteding serieus meegenomen wordt. Anders is Nederland in 2050
niet energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. De vorige BAC duurzaamheid is het idee besproken een Top
25 Duurzaamste Opdrachtgevers vast te stellen. Met als doel het belang van de rol van opdrachtgevers te
benadrukken en “goede voorbeelden” in het zonnetje te zetten. De BAC Duurzaamheid gaf aan de Top 25 een
goed idee te vinden. Het Aanbestedingsinstituut heeft een opzet gemaakt met criteria.
Bas Wilbort geeft aan dat hij bij een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer is geweest rond verontreinigde grond.
Dit onderwerp krijgt politiek weinig aandacht. Vanuit Bouwend Nederland is dit onderwerp met name relevant
voor de grotere grondverzet bedrijven, de Vakgroep Grondwerk. Anne-Marie Frissen is bij dit onderwerp
betrokken vanuit Bouwend Nederland. Verkent wordt of dit een generiek probleem betreft en zo ja wat Bouwend
Nederland dan hierin kan betekenen.

Afgelopen periode hebben er nog twee bijeenkomsten plaatsgevonden (10 mei en 21 juni). Hierin hebben wij nog geen
actieve deelname gehad. Momenteel wordt bezien in hoeverre Harm van den Hoogenhoff hier actief aan gaat
deelnemen. Op vier oktober is de eerstvolgende bijenkomst.
Nog relevant te melden is dat door ons is deelgenomen aan de dag van de Bouw op het project Station Driebergen Zeist.
7.2 Hoogwaterbeschermingsprogramma (deelnemer Gert van Dieren)
Op 11 april 2019 heeft Gert van Dieren deelgenomen aan de Dijkwerkersdag 2019, onderdeel van het
hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze bijeenkomst is georganiseerd voor waterprofessionals vanuit RWS,
waterschappen, kenniswereld en het bedrijfsleven met als doel nieuwe inzichten, inspiratie, verbindingen en innovaties.
Het thema was “meters maken”. Het hoogwaterbeschermingsprogramma heeft een gigantische opgave om 650 km dijk
te versterken in de komende vier jaar. Dit gaat alleen door als opdrachtgevers en marktpartijen samen werken aan
innovatieve contractvormen en werkmethoden.
Als FL hebben wij onze kennis over innovatieve ontwerpen en werkmethoden ingebracht, zoals wij hebben opgedaan in
de projecten Capelle Moordrecht en Verbetering IJsseldijk Gouda. In de vorm van korte masterclasses over diverse
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innovatieve thema’s hebben wij kennis opgehaald die we in toekomstige projecten kunnen gaan implementeren, met
als doel door innovatie toe te passen te besparen op bouwkosten en indirect dus ook op uitstoot van zowel CO2 als
stikstof.
Waterbouwdag, d.d. 3 oktober 2019, met als thema “Naar circulair bouwen in water”.
De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor een derde van de CO2-uitstoot. Om de klimaatafspraken van Parijs
te halen, moet de bouwindustrie in 2050 maar liefst 77% minder CO2-uitstoot realiseren dan nu gebeurt. Deze enorme
mondiale opgave heeft ook betrekking op onze waterbouwsector. Gert van Dieren heeft een bijdrage geleverd vanuit
FL door actief deel te nemen aan een brainstorm sessie hoe wij dit doel als sector gaan bereiken.
7.3 Stichting MOED (deelnemer Ruud Reijrink)
Door de Stichting Duurzaam Moed is op 2 oktober een bijeenkomst georganiseerd “Samen op Water & Groen Safari op
Kraaiven en Vossenberg”.
Dat de zoektocht naar groen niet meevalt op een bedrijventerrein ligt voor de hand. Hier wordt immers geproduceerd,
opgeslagen en vervoerd; allemaal processen waarvoor we gebouwen, parkeerplaatsen en straten nodig hebben. Toch
zijn we met een vijftiental ondernemers op Water en Groen Safari gegaan.
Gedurende de excursie wordt voor iedereen duidelijk dat groen heel belangrijk is. Corné Machielsen van het Waterschap
Brabantse Delta laat zien dat door het weghalen van de stoepranden rondom de groene perkjes, het regenwater daar
naar toe stroomt in plaats van het riool in. Hoe zonde is het om regenwater in het riool te laten verdwijnen? En hoe fijn
is het voor de ondernemer dat zijn bedrijf een positieve groene uitstraling heeft, zonder dat hij veel tijd aan onderhoud
hoeft te besteden?






Een belangrijk voordeel om je terrein te vergroenen is namelijk dat het een prettiger omgeving voor je personeel
wordt; minder heet in de zomer bijvoorbeeld. En uitnodigend om naar buiten te gaan in de pauze wat energie
oplevert om daarna weer aan het werk te gaan. Veel ondernemers worstelen met het aantrekken en houden van
personeel en we zien een verschuiving in wat die medewerkers belangrijk vinden. De jongere generatie vindt het
klimaat steeds belangrijker maar ook hun directe leefomgeving. Mooie groene lunchplekjes om de boterham te
eten in plaats van dit achteraf tussen de containers te moeten doen. Ze overtuigen om een rondje te lopen is
natuurlijk nog beter en ook voor het aanleggen van zogenaamde groene lunch-ommetjes zijn plannen in de maak.
Tilburgse ecoloog Mischa Cillessen legt uit dat we graag dieren in de stad hebben want die dragen bij aan een
goed leefklimaat. Die dieren kunnen nu echter niet van het buitengebied naar de stad, omdat ze over grote
stukken verstening moeten; de bedrijventerreinen. Al gauw ontstaat het idee om vogelkastjes bij de bedrijven op
te gaan hangen. Niet alleen leuk voor de vogels, maar het is voor de groep ook een eye-opener dat koolmezen de
processierupsen eten waar we de afgelopen zomer zo’n last van hebben gehad. Dus daarmee betekent een
simpele actie zoals vogelkastjes ophangen een voordeel voor zowel de natuur als voor de ondernemers en hun
medewerkers.
Zo ontstaan wel meer ideeën gedurende de safari; de ondernemers zijn verrast dat met kleine stappen
maatregelen kunnen worden uitgevoerd die ervoor zorgen dat we hittestress en hoosbuien kunnen opvangen.
Maar die ook op korte termijn voordelen bieden aan hun bedrijf. Dat laatste is heel belangrijk, zeggen een aantal
deelnemers heel terecht!
Ze willen bijvoorbeeld graag een lijst met planten die weinig onderhoud behoeven en het juist goed doen in het
veranderende klimaat. Die behoefte aan kennis en informatie komt regelmatig terug in de levendige discussies
tijdens de safari.
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Doe mee met de Green Deal
De meeste ondernemers willen best iets doen als het niet veel kost, maar ze weten niet wat. We gaan dus binnen de
Green Deal aan de slag met het verzamelen van informatie vanuit de verschillende deskundigen (waterschap, ecologie,
maar bijvoorbeeld ook vastgoed en accountancy) zodat we de ondernemers van goede informatie op maat kunnen
voorzien.
Ook gaan we kijken welke projecten we het beste kunnen oppakken; van ‘vitale vogel-nestkastjes’ tot groene
lunchplekken. Dat dit een traject is waar zowel de gemeente als de bedrijven een rol in spelen is duidelijk.
7.4 Innova58 (deelnemer Ruud Reijrink)
Op 4 juli 2019 is een workshop gehouden ten aanzien van de circulaire grondstoffen corridor Zuid-Nederland. Doel van
de workshop is met elkaar van gedachten te wisselen over een circulaire grondstoffencorridor. Wat is het en hoe kan
dat wordt gerealiseerd. In eerder sessies met RWS en publieke overheden zijn daarvan contouren geschetst en nu willen
RWS het gesprek aangaan met de bedrijven die secundaire grondstoffen leveren. Later op 4 september zal er een
dergelijk gesprek ook met de aannemers worden gevoerd.
De ambitie van de circulaire grondstoffen corridor is:
1.
Alle materialen die vrijkomen uit een project weer hoogwaardig hergebruiken in hetzelfde project of in een
ander project in de regio (al dan niet na bewerking);
2.
Voor de resterende materialen die nodig zijn in een project worden circulaire materialen uit de regio gebruikt;
3.
Sluiten van de huidige grondstofkringlopen uit overheidsprojecten in de regio
Business as usual is dat er een deel circulaire grondstoffen in projecten worden toegepast (wat op het moment voorradig
is), maar dit wordt vooral gedreven door handel en de opbrengsten die dit oplevert.
Deze ambitie kan alleen worden bereikt als publieke opdrachtgevers (zoals RWS, provincies, gemeenten,
waterschappen), grondstoffenbedrijven, aannemers en private opdrachtgevers (zoals woningbouw corporaties,
projectontwikkelaars) samenwerken. Nu is namelijk nog onbekend hoe de ambitie het beste kan worden bereikt en hoe
dit zal moeten worden uitgevraagd. Het opstarten van een leeromgeving is een stap om dit samen vorm te geven en te
leren.
Alle partijen aan tafel willen samenwerking aan de leeromgeving. Daarbij worden wel de volgende randvoorwaarden
gesteld:

Maak de leeromgeving zo concreet mogelijk, dus inventariseer wat er in een aantal projecten in de regio nodig
is en vrij komt (materiaalkalender) en ga daar het gesprek over aan.

De leeromgeving moet zich richten op de projecten die nog niet zijn aanbesteed, en dan zo vroeg mogelijk in
het traject. Daardoor kunnen in de aanbesteding de juiste acties worden ondernomen.

Werk aan het toekomstperspectief, want uiteindelijk zal de circulaire grondstoffencorridor business as usual
worden. Dus beschouw ook hoe dit in een reguliere uitvraag kan worden meegenomen en hoe de publieke
opdrachtgever als launching customer kan optreden.

Maak gebruik van bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld Bouwplatform Brabant

Sluit ook aan bij initiatieven RWS waarin met soortgelijke aanpakken worden gewerkt: bijvoorbeeld het Project
Doen; of de Kennisgroep Grond van RWS.
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Deelname aan een sectorinitiatief

8.1 VGR CO2-platform (deelnemer: Arjan Timmer)
De Vakgroep Grondwerk (VGR) van Bouwend Nederland heeft medio 2015 het initiatief genomen om voor haar leden
een platform voor CO2 op te richten (kortweg: VGR CO2-platform). De nieuwe voorzitter van de bijeenkomsten is Charles
Verheyen, secretaris Vakgroep Grondwerk van Bouwend Nederland. Deelnemer vanuit FL B.V. is Arjan Timmer.
In de 1e helft van 2019 is er een bijeenkomst geweest bij Van Herk in Waddinxveen, d.d. 10-04-19. De volgende
ervaringen ten aanzien van CO2-reductie, audits, voordeel bij aanbestedingen komen aan bod:
•
Ontwikkelingen bij FL en Reyrink, in relatie tot certificering van de gehele Reyrink Groep. Bij meerdere
deelnemers heeft het vaststellen van de Boundary effect op de certificering gehad. De auditors zijn is hier
kritisch in;
•
Het Rijk zit momenteel ook op niveau 3;
•
De CO2-prestatieladder spreekt meer aan dan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld VCA of ISO;
•
Deelnemers hebben goede ervaringen met de Duurzaam Adviseurs (voorheen de CO2 Adviseurs);
•
Algemeen wordt geconstateerd dat het niet dezelfde auditors zijn die zowel de CO2-prestatieladder als ISO
en/of VCA doen: dit zou wellicht uit kosten- en tijdsoverwegingen de voorkeur hebben;
•
Hoe lang duurt het gemiddeld om de stap te realiseren van niveau 3 naar 5: het duurt ongeveer een jaar om op
dit niveau te komen. Daarbij geldt dat tot en met trede 3 je zoekt naar ‘interne besparingen’, terwijl het bij
trede 5 meer om een integrale benadering gaat (je kijkt bijvoorbeeld naar je externe transport-inhuur). Maar
het belangrijkst blijft de bewustwording bij de medewerkers in je bedrijf: zorg dus voor commitment binnen het
bedrijf.
•
Deelnemer zit nu al een aantal jaren op niveau 3. Het blijkt steeds lastiger weer nieuwe verbeteringen te
verzinnen.
•
In dit kader wordt gewezen op hun actie om synthetische diesel in de vorkheftruck te gebruiken: op zich
effectief, maar het betekende wel dat alle leidingen moesten worden vervangen, dit in verband met de
afwezigheid van olie in deze brandstof die wel in gewone diesel zit.
De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 9 oktober 2019 bij Verboon Maasland. Hier meer over in het
verslag over de voortgang in 2019.
8.2 Betonketen Tilburg (deelnemer: Arjan Beemster)
BouwCirculair is de voortzetting van het Netwerk Betonketen. BouwCirculair realiseert de toepassing van CO2-arm en
circulair beton. Het organiseert netwerkbijeenkomsten waarin leden uit alle geledingen van de betonketen kennis
uitwisselen over duurzaam inkopen van beton. Voor het bevorderen van duurzaam beton zijn moederbestek.nl
(aanvullende bestekseisen) en de BRL Bouwprojecten met duurzaam beton (voor EMVI projecten) ontwikkeld.
Op 19 februari 2019 hebben we deelgenomen aan de reguliere bijeenkomst. Onderwerpen en acties die de revue
gepasseerd zijn betreffen:
1.
InnovA58 - uitbreiding snelweg Eindhoven – Breda in 2 fasen;
2.
Moederbestek.nl - Wie wil een productgroep adopteren en het productblad invullen?
3.
Duurzame eisen Gemeente Tilburg - Er wordt een centrale afdeling inkoop samengesteld door de gemeente.
4.
Wegfundering - Menggranulaat is in Tilburg voorgeschreven. Markt biedt geen alternatieven maar Tilburg geeft
er wel ruimte voor.
5.
UAVgc - Per project wordt bepaald welke vorm. In de praktijk betekent dit de verhouding 70/30 - RAW/UAV.
6.
Duurzaam slopen - Tilburg gaat dit bij afdeling vastgoedbeheer voorleggen.
7.
Proeftuin geopolymeren - TNO gaat een aantal projecten monitoren.
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8.
9.
10.
11.
12.

Presentatie onderzoek beton - Rapport + samenvatting.
Innovatie ochtend SlimCirculair – save the date, 15 tot 20 pitches op donderdag 18 april
Congres – dag van de duurzaamheid – save the date 10 oktober hele dag
Uitbreiding regionale gemeenten - Welke gemeenten in de regio zouden kunnen aansluiten bij het overleg?
Duurzaam beton in B&U - BouwCirculair wil naar een uitbreiding met de producten die in de woningbouw
toegepast worden.

Afgelopen periode zijn er diverse Workshops georganiseerd geweest, vanuit overheid en BouwCirculair:



Gemeente Breda. Op vrijdag 22 maart stond de workshop in het uitdagen om initiatieven in te brengen om
productie, innovatie en toepassing van duurzaam beton te bevorderen.
BouwCirculair. Op 13 juni stond de workshop in het teken van het versnellen naar een circulaire bouwsector waarin
vrijkomende materialen als grondstof dienen voor nieuwe producten.

 BouwCirculair. Op 18 juni stond de bijeenkomst in het teken van “Proeftuin nieuwe circulaire regelgeving”.
Vooralsnog hebben we hier geen actieve bijdrage aan geleverd.
De laatste bijeenkomst heeft op 10 september jl. plaatsgevonden op ons kantoor te Haghorst. Meer hierover in de
voortgangsrapportage 2019.
8.3 Vitaal Kraaiven (deelnemer: Harm van den Hoogenhoff)
Op 28-05-2019 is er een interactieve duurzaamheidsbijeenkomst gehouden. Deze is breed opgepakt met verenigingen
Het laar Kanaalzone Kraaiven Loven en Vossenberg (industriegebieden) in samenwerking met VNO-NCW Brabant
Zeeland en Bort. Tevens een praktijkcase tussen verschillende bedrijven waarin ook de CO2-reductiemogelijkheden bij
de diverse bedrijven is besproken. Dit naar aanleiding van de energietransitie en circulaire economie.
De bijeenkomst van 20-05-2019 stond in het teken van een Fietsstimulatie inspiratiemiddag hoe krijgen we
medewerkers op de fiets.
Ten aanzien van de Green Deal Vitaal Kraaiven is het volgende te melden: Energie besparen, voldoen aan de Wet
milieubeheer én bijdragen aan minder opwarming van de aarde. De Green Deal Verduurzaming bedrijventerreinen
Kraaiven en Vossenberg helpt u daarbij! Inmiddels hebben 32 bedrijven zich al gemeld voor deze Green Deal. Bedrijven
starten in de meeste gevallen met een energieadvies. Een ervaren energieadviseur scant uw bedrijf en brengt vervolgens
een advies uit over de maatregelen die uw bedrijf dient te nemen om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen.
Indien bedrijven al beschikken over een energieadvies dan kan dit als basis dienen om verdere stappen op het gebied
van duurzaamheid te zetten. Adviesbureau Groene Groei is aangesteld vanuit de Green Deal om ondernemers naast de
scan verder op weg te helpen, te adviseren en te begeleiden bij bijvoorbeeld offertetrajecten.
Op donderdag 26 september is de volgende bijeenkomst met als onderwerp: Hoe kunnen we op Kraaiven en Vossenberg
met Water & Groen omgaan zodat zowel wij als het klimaat er beter van worden?

