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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 weer hard gewerkt om binnen alle lagen van de organisatie 
het CO2-bewust zijn te vergroten. Organisatorisch hebben de volgende veranderingen en aanpassingen plaatsgevonden: 

• Update CO2-managementplan; 

• Nieuwe website, met tabblad duurzaamheid; 

• Aan de slag met de doelstellingen. 

De onderhavige voortgangsrapportage is derhalve een terugblik op de behaalde energiereductie in de 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 CO2-
managementplan. 

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 

 

1 Inleiding 
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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 (CO2-
footprint) enigszins aangepast. Dit als gevolg van constateringen tijdens de interne audit en de verbeterde datacollectie. 
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 2019 
wordt geconcludeerd dat er hierin geen verandering plaatsvindt. 

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 2019 is in totaal 6.886 ton CO2 uitgestoten, 
waarvan 6.718 ton CO2 direct en 167 ton CO2 indirect. In navolgende grafiek de CO2-emissie per categorie. 

 

 

2 Emissie-inventaris 2019 
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Categorie Brandstofverbruik Emissiefactor CO2-emissie 

  Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid Eenheid [ton/jaar] 

Scope 1 - directe emissiebronnen           

aardgas (gebouwen) 2.728 Nm3 1,884 kg CO2 / Nm3 5 

benzine klein materieel 3.240 liter 2,740 kg CO2 / liter 9 

gasolie bedrijfswagens (personenvervoer) 48.262 liter 3,230 kg CO2 / liter 156 

gasolie vrachtauto's (transport) 700.000 liter 3,230 kg CO2 / liter 2.261 

gasolie projecten (Reyrink) 683.720 liter 3,230 kg CO2 / liter 2.208 

gasolie projecten (FL Nederland) 410.709 liter 3,230 kg CO2 / liter 1.327 

gasolie projecten (FL België) 215.242 liter 3,230 kg CO2 / liter 695 

lasgas (Acetyleen) 374 kg 3,180 kg CO2 / kg 1 

houtachtige biomassa, houtchips 135.000 kg 0,062 kg CO2 / kg 8 

propaangas (projecten) 12.846 liter 1,725 kg CO2 / liter 22 

smeeroliën 8.345 kg 3,035 kg CO2 / kg 25 

SUBTOTAAL SCOPE 1         6.718 

      
Scope 2 - indirecte emissiebronnen           

zakelijke vliegtuigvluchten 58.736 km 0,200 kg CO2 / km 12 

elektriciteit Haghorst (grijs) 51.087 kWh 0,556 kg CO2 / kWh 28 

elektriciteit Haghorst (groen) 150.000 kWh 0,000 kg CO2 / kWh 0 

elektriciteit Tilburg (grijs) 33.726 kWh 0,556 kg CO2 / kWh 19 

elektriciteit projecten (grijs) 44.034 kWh 0,556 kg CO2 / kWh 24 

koude middelen airco (R134a) 15,00 kg 1430 kg CO2 / kg 21 

brandstof woon-werkverkeer 320.600 km 0,195 kg CO2 / km 63 

SUBTOTAAL SCOPE 2         167 

2.5 Meest materiële emissies 

Voor het bepalen van de meest materiële scope 3 emissies is uitgegaan van de inkoop volumes van 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 2019. In totaal heeft 
Reyrink Groep een hoeveelheid van 824.382 ton CO2 aan scope 3 emissies uitgestoten. 
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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. 

 

Dit is dezelfde rangorde als vorig jaar. Gevisualiseerd ziet dat er als volgt uit: 
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Onze emissie wordt vooral veroorzaakt door het gasolieverbruik van het rijdend materieel (94% van het totaal) en de 
bedrijfswagens (3%). Het elektriciteitsgebruik en het gasverbruik hebben een marginale invloed op de totale emissie-
inventaris. 

 

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 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 2e helft 2019 

• Groene stroom met GVO gecontinueerd; 

• Aanschaf 2x Weber SRV 590 stamper; 

• Instructie tractorchauffeurs - John Deere. Op 17-9 is er een medewerker van Mechanisatiebedrijf GJ de Kok uit 

Esbeek uitleg komen geven over de aangekocht John Deere tractoren. Hij heeft technisch uitleg gegeven over 

functionaliteiten van de tractoren t.b.v. werkzaamheden in het veld en hoe er een zuiniger brandstofverbruik 

kan worden verkregen tijdens rijden op de weg. 

• Deelname SMU en RRE symposium Circulair ondernemen; 

• Minisymposium van Attero in Uden; Thema: Klimaat, energie en circulaire economie: Bereid je voor op de 

toekomst; 

• Deelname ATI aan de BouwMachines Kennisdag 2019; 

• Ontvangen delegatie Rabobank Nederland, Duurzaam kantoorgebouw en circulair gebouwd.. 

3 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 1 en 2 
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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 CO2-
uitstoot. 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 m3 ophoogmateriaal wordt 
toegepast. Voor andere projecten en grondstoffen is deze checklist optioneel. 

 

De input van de ketenanalyses is data, die momenteel sterk verouderd is. Derhalve vindt er dit jaar nog een review plaats 
van beide ketenanalyses. 

4 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen scope 3 
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Kanaal van Gent naar Terneuzen VTW164 (Ontgrondingskuilen - Urgentiewerkzaamheden) 

Inmiddels is het project in zijn geheel afgerond. 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 in 2019 uitgevoerd en onderstaand wordt ingegaan op de behaalde resultaten van dit project. 

 

Emissie-inventaris 

Voor aanvang van de uitvoering is de emissie-inventaris (CO2-footprint) berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakte het 
mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen en bij te sturen. Daarnaast kan nu op basis van de daadwerkelijke 
uitstoot geanalyseerd worden waar de verschillen in zitten. 

 

Scope-onderdeel Hoeveelheid begroot [ton CO2] Hoeveelheid daadwerkelijk [ton CO2] 

Scope 1: direct 402  315 

Scope 2: indirect 7 7 

Scope 3: indirect 1.155 1173 

 

Opgemerkt wordt dat de uiteindelijk brandstofhoeveelheden niet allemaal achterhaald zijn (geen separate facturatie). 

 

Evaluatie genomen maatregelen  

De grootste verschillen in de CO2-uitstoot worden veroorzaakt door kleiner hoeveelheid aangevoerd en toegepast zand. 
Dit wordt ten dele weer gecompenseerd door de grotere hoeveelheid aangevoerd en toegepast breuksteen. De 
besparingsmaatregelen hebben hun effect gehad. Opgesomd betreft het de volgende maatregelen: 

1. Inzet van zowel JIP als JET pompen in plaats van een kraan knijper combinatie. 

2. Het lokaal importeren van zand ten behoeve van het opvullen van de ontgrondingskuilen 

3. Werkterrein niet nieuw realiseren, maar gebruik van bestaand terrein. 

4. Tijdens uitvoering personeel de mogelijkheid geven om in de kost te gaan in een hotel. 

5. Materiaal aanvoeren per water in plaats van per as 

6.  “Het nieuwe draaien” – motor uit bij stilstand 

7. Lokale inhuur schotten in plaats van eigen schotten vervoer 

8. Inhuur CO2 bewust duwboot voorzien van zonnepanelen en windenergie 

9. Tekstkar op zonnepanelen in plaats van een aggregaat 

 

Vechtdal Verbinding 

Binnen dit project zijn wij combinant in een Onderbouwcombinatie. In het kader van de aanleg van de Vechtdal 
Verbinding is door de hoofdaannemer (BAM) in een plan Duurzaamheid beschreven hoe de Vechtdal Verbinding 
gerealiseerd zal worden met een minimale CO2-emissie en maximale circulariteit. In dit plan zijn 15 
optimalisatiemaatregelen opgenomen. 

 

Vanaf de start van de werkzaamheden in februari 2020 spelen er zaken als gebruik van alternatieve brandstof (HVO) en 
de inzet van Euro 6 motoren: (bron rapportage duurzaamheid Vechtdal verbinding). 

5 CO₂-reductiedoelstellingen en maatregelen projecten met gunningsvoordeel 
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Detailopname uit het rapportage duurzaamheid Vechtdal verbinding van de hoofdaannemer. 

 

Verreweg de grootste CO2-producent op de bouwplaats is het materieel voor het grondverzet: graafmachines en 
bulldozers. In totaal draagt dit bij aan een uitstoot van 2.293.580 kg CO2. We brengen de emissies van ons grondverzet 
omlaag door, net als voor de bulktransporten, te investeren in groene brandstof. We vervangen in samenwerking met 
GoodFuels (zie onder) 50% van de fossiele brandstoffen voor biodiesel in onze graafmachines en bulldozers. Effect: we 
reduceren de CO2-emissie met 1.023.945 kg CO2. Dit is 45% lager dan de uitstoot van volledig fossiele brandstoffen bij 
gelijke werkzaamheden. 

 

GoodFuels is een hoogwaardige, duurzame HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), gemaakt van gecertificeerde afval- en 
reststromen. Alle HVO’s zijn fossielvrij, maar dat betekent niet dat ze allemaal even duurzaam zijn. Die duurzaamheid 
hangt namelijk af van de gebruikte grondstoffen. Onze brandstoffen zijn volledig gemaakt van gecertificeerde rest- en 
afvalstromen: houtresiduen uit de papier- en pulpindustrie bijvoorbeeld, en afgewerkt frituurvet (UCO). Hiermee 
reduceren we niet alleen CO2, maar dragen we ook bij aan het sluiten van de kringlopen (circulariteit). 

 

We transporteren bulkmaterialen alleen met zuinige motoren van het type Euro 6, de strengste norm als het gaat om 
CO2-uitstoot. Deze motoren stoten zo’n 12 tot 15% minder CO2 uit ten opzichte van de conventionele Euro 5 motoren, 
bij gebruik van reguliere diesel. Effect: we bereiken met de verduurzaming van ons brandstofverbruik een verdere 
reductie van 106.904 kg CO2 op transport (9%). 

 

In de toekomst wordt door een specialist op het gebied van Duurzaamheid nieuwe berekeningen gemaakt van de 
vorderingen in dit project. 
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6.1 Scope 1 en 2 

Ten opzichte van het basisjaar (2018) is de emissie in 2019 met 32% 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. 

 

 
 

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 16% is 
gestegen). 

De reductiedoelstelling van 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 130 gram CO2 / €) vooralsnog in lijn met de doelstelling. Oftewel 
een daling van 16% ten opzichte van het basisjaar 2018 (223 gram CO2 / €). 

 

Deze stijging is te verklaren: 20% daling in personeelsbestand. De totale uitstoot per FTE geeft dan ook een daling van 
15% 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 enorme stijging van “Winning en 
productie van ingekochte materialen en diensten”. Dit is te relateren aan de inkoop van staal voor een project. 

 

De monitoring van de doelstellingen ten aanzien van de ketenanalyses geeft dan ook een vertekend beeld. Zoals in 
onderstaande grafiek is af te leiden, is er een toename van het transport. Dit met name als gevolg van het transport van 
staal. 
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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: 

• diverse overlegvormen (VGM-overleg, uitvoerdersoverleg, bedrijfsbureauoverleg, etc.); 

• functioneringsgesprek; 

• interactie vanuit specifieke toolbox-meeting; 

• personeelsbijeenkomst; 

• specifieke bijeenkomsten; 

• intranet of via e-mail (a.timmer@fl-bv.nl). 

Instructie tractorchauffeurs - John Deere 

Op 17-9 is er een medewerker van Mechanisatiebedrijf GJ de Kok uit Esbeek uitleg komen geven over de aangekocht 
John Deere tractoren. 

Hij heeft technisch uitleg gegeven over functionaliteiten van de tractoren t.b.v. werkzaamheden in het veld en hoe er 
een zuiniger brandstofverbruik kan worden verkregen tijdens rijden op de weg. 

 

Minicursus Dubocalc (gevolgd door Paul Hermans) 

Door Paul Hermans is een minicursus gevolgd pover Dubocalc. Hieronder tref je de samenvatting aan. Er volgt nog een 
interne presentatie (na de Coronacrisis). Dubocalc maakt deel uit van de ‘Green Deal Duurzaam GWW 2.0’. Dit is een 
afspraak/ afstemming met de GWW-sector voor verduurzaming. Hieronder vallen vier standaard duurzaamheidstools: 

1. Omgevingswijzer; 

2. Ambitieweb; 

3. CO2-prestatieladder; 

4. Dubocalc. 
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Dubocalc berekent en vergelijkt milieukosten. De milieukostenindicator (MKI) is een optelsom van milieu-impacts, 
waarvan de bekendste klimaatverandering is. De milieu-impacts worden van ‘cradle-to-cradle’ bepaald. 

 Klimaatverandering (CO2, CH4); 

 Uitputting (circulariteit); 

 Verzuring (zure regen); 

 Vermesting (grondwaterverontreiniging); 

 Ozonlaag aantasting; 

 Fotochemische oxidantvorming (smog); 

 Humane toxiciteit (o.a. fijnstof); 

 Ecotoxiciteit (bodem, water zoet/zout). 

Iedere milieu-impact wordt omgerekend in equivalent met bijbehorende weegfactor in €/kg equivalent, conform 
onderstaande tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit wordt berekend met een levenscyclusanalyse (LCA). Dit wordt per product over alle fasen van zijn levensduur 
berekend. 
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Dubocalc is een tool om de MKI van een project of een bouwdeel te berekenen. Dit wordt gedaan met een bibliotheek 
met projecten. Deze bibliotheek wordt geïmporteerd uit de Nationale Milieudatabase (NMD) en is in beheer van SBK 
(Stichting Bouwkwaliteit). De items in de bibliotheek zijn niet aanpasbaar in Dubocalc. Omdat de bibliotheek niet 
aanpasbaar is en ook bij lange na niet volledig, kan de berekening van Dubocalc aangevuld worden met eigen LCA’s.  

 

Eigen LCA’s kan je gebruiken van leveranciers die deze willen verstrekken, maar kan je voor eigen producten ook zelf 
laten opstellen. Dit moet altijd gedaan worden conform de SBK bepalingsmethode en dient geverifieerd te worden door 
een erkende toetser. Het is ook mogelijk een bestaande item te pakken en die onderbouwd aan te passen. Dit scheelt 
vaak in de kosten. De meeste ingenieursbureaus kunnen een LCA opstellen. 

 

Dubocalc wordt vaak gevraagd in aanbestedingen van UAV-gc contracten als deel van de EMVI. Hierbij wordt dan vaak 
een referentieberekening aangegeven en dient er aan een bepaalde MKI-waarde voldaan worden. In aanbestedingen 
wordt vaak niet het gehele project gevraagd. Slechts het deel die de grootste impact heeft op de totale MKI-waarde van 
het project en de onderdelen waar onderscheidend vermogen in zit worden in de scope van de MKI-berekening 
meegenomen. Dit wordt altijd door de aanbestedende dienst aangegeven in de contractstukken. 

Daarnaast kan Dubocalc gebruikt worden om de MKI-reductie te bepalen bij het toepassen van alternatieve materialen. 
De reductie in CO2-uitstoot kan hier uit gehaald worden. Zo kan inzichtelijk gemaakt worden hoeveel CO2 wordt bespaart 
bij het toepassen van een secundair materiaal, of het reduceren van transport afstanden. 

6.4 Publicaties website 

Per 1 november 2019 is de nieuwe website van de Reyrink Groep online. Alle relevante publicaties zijn geplaatst onder 
het tabblad duurzaamheid. Tevens zijn recentelijk toegevoegd de volgende publicaties: 

 CO2-bewust certificaat Reyrink Groep, niveau 5; 

 3.A.1 Emissie-inventaris - 2019; 

 5.B.2 Voortgangsrapportage - 2019 (onderhavige rapportage). 
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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. 

 

Hoewel we de ontwikkelingen binnen deze commissie nauwlettend in de gaten houden is het niet gelukt om als 
organisatie daar actief aan deel te nemen. Dit commitment wordt derhalve gesloten. In de commissie vakgroep 
grondwerk van Bouwend Nederland is dit agendapunt opgenomen. Hierin worden de verslagen van BAC Duurzaamheid 
toegevoegd en doorgesproken binnen de vakgroep en daarmee aansluiting met betrekking tot het punt duurzaamheid. 
Deelnemer van de vakgroep Grondwerk is Bart van Druenen. 

7.2 Hoogwaterbeschermingsprogramma (deelnemer Gert van Dieren) 

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. 

Hoewel we de ontwikkelingen binnen deze commissie nauwlettend in de gaten houden is het niet gelukt om als 
organisatie daar actief aan deel te nemen. Dit commitment wordt derhalve gesloten. 

7.3 Stichting MOED (deelnemer Ruud Reijrink) 

Op 6 december 2019 is door Reyrink Groep een intentieverklaring ondertekend voor deelname aan de Coalition of the 
Willing Midden-Brabant. Met deze verklaring formaliseren we de totstandkoming van een ‘Coalition of the Willing’ die 
het gebruik van waterstof als brandstof in transport en logistiek én de realisatie van een waterstof tankstation in 
Midden-Brabant gaat ondersteunen. Deze coalitie wordt gevormd door de Gemeente Tilburg en een groep enthousiaste 
ondernemers en bedrijven die gelooft in deze ontwikkeling en graag een bijdrage wil leveren. 

 

De Gemeente Tilburg heeft zich gecommitteerd aan de realisatie van een waterstoftankstation in Tilburg. Deze ambitie 
wordt ondersteund door de volgende argumenten: 

 logistiek is een belangrijk speerpunt in de regionale economie van Midden-Brabant; 

 Midden-Brabant is een logistieke topregio met een uitdagende duurzame strategie. De regio Tilburg-Waalwijk werd 
in april 2019 is uitgeroepen tot de nummer 1 Logistieke Hotspot van het land; 

 tegelijkertijd zijn logistieke activiteiten en operaties een belangrijke bron van CO2-uitstoot en andere emissies; 

 de logistieke sector in de regio ziet de noodzaak in het verschonen en verduurzamen van hun operaties om zodanig 
attractief te blijven voor klanten, personeel, inwoners en de regio in het algemeen; 

 het Nederlandse Klimaatakkoord heeft de doelstelling opgenomen om 30% CO2 reductie te realiseren door 
achterlanden continentaal vervoer in 2030; 

 de Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om 3.000 brandstofcel trucks in 2025 te hebben rijden; 

 partijen erkennen dat brandstofceltechnologie in combinatie met een batterij een oplossing biedt voor een 
duurzamer en schoner logistiek proces; 

 een stevige triplehelixsamenwerking én samenwerking tussen logistieke ketenpartners is belangrijk voor de verdere 
opschaling van brandstofcellen en batterijen in zwaar transport. 

7 Commitment CO₂-emissie reductieprogramma 
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De leden van de ‘Coalition of the Willing’ spreken de intentie uit om: 

 samen te werken aan een duurzamere transportsector in Midden-Brabant door het gebruik van (groene) waterstof 
te onderzoeken; 

 samen te werken aan het identificeren van geschikte locaties voor de ontwikkeling van waterstoftankstations in de 
regio (gereed Q1 2020); 

 samen te werken aan definiëren van tankprofielen en tankschema’s, die gebruikt zullen worden om de capaciteit 
van het tankstation te bepalen; 

 zich in te spannen om gezamenlijk financiering aan te vragen bij geschikte financieringsbronnen (zoals bijv. de 
regeling DKTI) voor de realisatie van de gezamenlijke plannen; 

 zich gezamenlijk onder de noemer ‘Coalition of the Willing Midden-Brabant’ te profileren en gezamenlijk te 
communiceren over de ambitie, aanpak en samenwerking van de Coalition; 

 gecoördineerd, de ambitie, aanpak en samenwerking af te stemmen met regionale en landelijke instanties, 
projecten en programma’s die tevens als doel hebben om het gebruik van waterstof te stimuleren (denk bijv. aan 
Gemeentes, 

 Provincies, Ministeries, Connekt, vergelijkbare zero-emissie projecten en initiatieven e.d.); 

 gecoördineerd contacten te onderhouden met potentiële voertuigleveranciers om af te stemmen in hoeverre en 
wanneer brandstofcel voertuigen beschikbaar komen; 

 open te staan voor nieuwe deelnemers aan de Coalition met dezelfde ambities; 

 daadwerkelijk te investeren in waterstof aangedreven voertuigen, een tankstation en aanverwante infrastructuur 
indien dit haalbaar blijkt in de context van de ‘Coalition of the Willing Midden-Brabant’. 

7.4 Innova58 (deelnemer Ruud Reijrink) 

De ambitie van de (regionale) 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.  

 

Op 4 september 2019 heeft weer een workshop plaatsgevonden (zonder deelname van onze zijde). Net als de vorige 
workshop met de grondstoffen leveranciers is duidelijk geworden dat een circulaire grondstoffen corridor gerealiseerd 
kan worden. Het zal het een en ander vragen, maar het gaat werken. We gaan het dus gewoon doen. 

 

We gaan opzoek naar drie projecten in de regio zuid (Noord-Brabant) waar materialen nodig zijn of vrijkomen en gaan 
kijken of we een match kunnen maken. Tevens gaan we kijken welke condities nodig zijn om dit te realiseren. Als er 
projecten zijn in de periode 2020- 2012 dan kunnen we die inbrengen en dan kunnen we aan de slag. Ook op de 
marktdag van RWS op 2 oktober gaan zij deze oproep doen. 

 

22-10-2019: Deelname Ruud Reyrink en Sanne van Horrik aan het symposium Circulair ondernemen. 

12-11-2019: Deelname Ruud Reyrink aan het minisymposium van Attero in Uden. Thema: Klimaat, energie en circulaire 
economie: Bereid je voor op de toekomst. 

12-12-2019: Ontvangen delegatie Rabobank Nederland. Duurzaam kantoorgebouw en circulair gebouwd. 
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Symposium Circulair ondernemen  

Op 22 oktober 2019 hebben Ruud Reijrink en Sanne Mutsers deel genomen aan de bijeenkomst Circulair ondernemen 
in 1 dag Bouw georganiseerd door de Rabobank en KPMG. Tijdens deze bijeenkomst waren er diversen bouw en 
installatie bedrijven aanwezig (circa 15 bedrijven). 

 

In de ochtend werd er gestart met een voorstelronde. Iedere bedrijf kreeg 1 minuut de tijd om zichzelf voor te stellen 
en aan te geven wat men al deed op het gebied van Circulaire economie en waarom men zich opgegeven had voor deze 
bijeenkomst. Wat opviel na de voorstelronde was dat Reyrink Groep al veel doet op het gebied van Circulaire economie 
(bijvoorbeeld nieuwbouw kantoor Lage Haghorst). Verder viel op dat er weinig kennis aanwezig was bij de andere 
ondernemers over dit onderwerp. 

 

Na de voorstelronde moest iedere deelnemer via zijn / haar telefoon de app kahoot downloaden. Hierop moest iedere 
deelnemer inloggen, waarna we een vijftal stellingen kregen voorgelegd over circulaire economie. Doordat iedere 
deelnemer hier zijn / haar mening op gaf wist men wat de gedachtegang was van de deelnemers. Belangrijke aspecten 
welke besproken zijn deze dag zijn wat is circulaire economie, wat doet mijn organisatie al aan circulaire economie, 
welke verbeterpunten zijn er nog voor mijn organisatie? 

 

Na de openingsbijeenkomst is de groep in kleinere groepen verdeeld. Wij zaten met drie andere bouw / 
installatiebedrijven aan tafel. Daar hebben we conform de methode ‘’liefdevol roddelen’’ gesproken over de 
mogelijkheden op het gebied van circulaire economie van iedere organisatie die aan tafel zat. Op het moment dat het 
over jou organisatie ging moest je je stoel omdraaien en mocht je alleen maar luisteren naar wat er besproken werd en 
dit moest je noteren in het werkboek wat je ontvangen had bij aanvang van de Rabobank. Belangrijkste punt welke voor 
de Reyrink Groep naar voren kwamen was samenwerkingspartners zoeken. Samenwerkingspartner met name voor 
afvoer van materialen welke we zelf niet kunnen hergebruiken en om toch te zorgen dat zoveel mogelijk hergebruikt 
kan worden. In de middag zijn er speeddates geweest. Tijdens de speeddates werden de punten welke naar voren 
kwamen tijdens liefdevol roddelen besproken met experts van de Rabobank en KPMG.  

 

Aan het einde van de dag kwam er nog een spreekster. Zij was directeur van een zorginstelling in Zeeland. Zij heeft een 
geheel nieuwe zorginstelling gebouwd op basis van circulaire economie. Een oud gebouw van Rijkswaterstaat is op een 
zorgvuldige wijze gesloopt en met alle onderdelen is een nieuwe zorginstelling opgebouwd.  

Kortom het was een interessante dag, maar voor Reyrink Groep zijn er weinig nieuwe zaken besproken. Reyrink Groep 
is in vergelijking met de andere deelnemers al een stuk verder op het gebied van circulaire economie! 
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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 Reyrink Groep is Arjan Timmer. 

Overigens is er vanuit de VGR ook de commissie Markt en techniek, waar Bart van Druenen zitting in heeft. 

 

In de 2e helft van 2019 is er een bijeenkomst geweest bij Verboon Maasland in Maasland, d.d. 09-10-19. De volgende 
ervaringen ten aanzien van CO2-reductie, audits, voordeel bij aanbestedingen komen aan bod:  

• ChV wijst op een mailbericht dat hij heeft ontvangen van AT: hierin geeft AT aan dat de agenda wellicht met 

enkele vaste punten kan worden uitgebreid. ChV heeft deze in de voorliggende opgenomen. AT pleit er voor dat 

ieder aan de hand van die onderwerpen voorbereidt zodat tot meer gesprek/discussie kan worden gekomen. 

Verder doet hij de suggestie om de bijeenkomsten (ook) eens op locatie of bij een leverancier te organiseren. 

De aanwezigen geven aan zich hierin te vinden. 

• Er wordt gemeld dat er (steeds) meer nadruk komt op het elektrisch materieel. AT geeft aan dat men zelf 

elektriciteit kan/wil opwekken, maar dan moet je wagenpark ook elektrisch zijn. 

• Richard Rooswinkel doet melding van de ontwikkelingen bij Pon: er is duidelijk behoefte vanuit de markt om 

tegemoet te komen aan de eisen ten aanzien van stikstof. De eerste ‘stage 5’-motoren zijn dit jaar beschikbaar: 

dat is de hoogste norm van de fabrikant. Varianten met elektrisch, LNG of waterstof zijn niet beschikbaar. Dat is 

overigens wel het geval in sommige buurlanden, maar daar is sprake van zware subsidie én de opdrachtgever 

draagt ook bij in de kosten. Op individuele basis ontwikkelt Pon zelf op verzoek van de klant, maar voor de 

fabrikant is het nog niet interessant genoeg. AvdW vraagt zich of er in Nederland subsidiemogelijkheden 

bestaan op dit gebied: ze gaat dit na. 

Rooswinkel geeft verder aan dat bij mini-gravers er wel steeds meer elektrische mogelijkheden bestaan: maar 

dat heeft natuurlijk meer zin/nut in de stad dan op het platteland. 

Verder is Pon bezig met een pilot – samen met een klant – op het terrein van waterstof. 

Daarnaast constateert Pon dat het dieselverbruik in de loop van de jaren duidelijk is teruggelopen door e 

introductie van het hybride-model. En verder zijn er natuurlijk ook allerlei tools ontwikkeld die de machinist in 

staat stellen makkelijker en efficiënter te werken. 

AvH constateert dat je dus ‘vastloopt’ waar het de grote machines betreft. Volgens EN is het wel zo dat áls er 

een geïnteresseerde partij op de markt komt om hierin te ontwikkelen, het dan heel snel kan gaan. 

• Met betrekking tot gedragswijziging van de medewerkers constateren alle deelnemers dat dit een lastig 

probleem is. AT wijst erop dat de cursus Het Nieuwe draaien hiervoor een belangrijk instrument vormt: wel is 

het van belang wie de cursusleider is. Daarnaast wijst hij erop dat het verstandig is ook de uitvoerder hierbij te 

betrekken. 

AT vraagt baar de ervaringen met Blauwe diesel. AvdW geeft aan dat Van de Wetering over 10 jaar in 70% van 

de gevallen blauwe diesel willen gebruiken. Zij hebben een eigen trax-station, maar BP biedt dit ook langs de 

snelwegen aan. De vraag wordt gesteld of er voor biodiesel een andere factor bestaat: dit wordt nagezocht. 

De volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 4 maart 2019 bij Pon in Almere. Hier meer over in het verslag over 
de voortgang in de 1e helft van 2020. 

 

26-11-2019: Deelname Arjan Timmer aan de BouwMachines Kennisdag 2019 

8 Deelname aan een sectorinitiatief 
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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 10 september 2019 heeft de reguliere bijeenkomst plaatsgevonden op ons kantoor te Haghorst. Onderwerpen en 
acties die de revue gepasseerd zijn betreffen: 

1. Mogelijkheden om zelf circulair te bouwen met als voorbeeld ons eigen circulair gebouwde hoofdkantoor te 
Haghorst. Rondleiding kantoor en inzicht geven in mogelijkheden circulair bouwen. 

2. Marktplaats circulair slopen. Waar liggen de mogelijkheden en hoe in te richten. 

3. Opzet netwerkbijeenkomst omliggende gemeentes. 

 

Op 19 november 2019 heeft de reguliere bijeenkomst plaatsgevonden bij Vander zanden te Moergestel. Onderwerpen 
en acties die de revue gepasseerd zijn betreffen: 

1. Marktplaats circulair slopen. Sloopprotocol ontwikkeld stoffeninventarisatie en 4 belangrijkste stromen. Daaf de 
Kock 

2. Positie Gemeente Tilburg gezamenlijk convenant en betonakkoord ondertekend. Vanuit Tilburg Maaike Jeroen van 
Kond Ben van de Ven en Dre Hendriks grondzaken. Vervelend omdat ze aangesproken worden. Niemand aanwezig 
vandaag. Tilburg laat het afweten bij overige deelnames zoals asfalt B5. 

3. Gem Den Bosch erbij betrekken en gem Waalwijk bij Betonketen uitbreiden met regionale gemeenten (feb 
openbare bijeenkomst pitch circulaire economie waar opdrachtgevers aansluiten. 

4. 10K subsidie project circulair aanbesteden en intern opschalen en communiceren. Dongen Ruud Janssen vr 13 
(projecten) elementenverharding. 

5. BizoB. ABG ?? Kempengemeenten vallen onder Eindhoven. 

6. Tilburg heeft voornemens om einde jaar MKI's op te starten in de aanbestedingen. 

Bouw sloop scholen sporthal infra daar waar overheid opdrachtgever is. "Urben Mining"? 

CO2 en MKI lager dan gemiddeld. klimaatadaptief/afkoppelen/burgerparticipatie. 

Lijst maken voor Tilburg eo. Welke gemeenten kunnen we toevoegen. Welke personen met welke rol kunnen we 
hieraan toevoegen. 

7. Evaluatie Congres, te druk Pitch. 430 aanmeldingen 400 deelnemers geweest. Mix van aannemers, leveranciers, 
adviseurs, opdrachtgevers etc. Geslaagd en goed netwerk. 

8. Bouwcirculair ambitie beton document ter aanscherping. Doorgestuurd door Daaf. 30-40% in infra. 

9. Proeftuin fundatie betongranulaat uit fundatie (wat kunnen we als innovatie meer betekenen) ook ontwerp hierin 
betrekken. Miss Kanters/ geopolymeren / CO2 arme beton / 2e proeftuin Vorig jaar proeftuin geopolymeer 10 
projecten (klimaatenvelop RWS) nu 3 nieuwe proeftuinen. Door TNO gemonitord  

10. Nu protocol maken met uitgangspunten met betrekking tot proeftuinen/ fundatie 1e kwartaal volgend jaar gereed 

11. 3e proeftuin asfalt SMA deklagen en PR. Proeftuin binnenstedelijke kademuren Amsterdam en Rijksvastgoed Sloop. 
Info Daaf. 

8.3 Vitaal Kraaiven (deelnemer: Harm van den Hoogenhoff) 

Op donderdag 26 september is deelgenomen aan de 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?  

 

Dit werd mede georganiseerd door de Stichting Moed en als zodanig gerapporteerd in het vorige voortgangsrapportage. 


