
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze CO² rapportage bevat: 

 De uitgewerkte actuele CO²-emissie inventaris 1ste helft 2019 

o Analyse van CO²-emissie inventaris 
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Hoofdstuk 1 - Inleiding 

Buitenhuis Boskoop B.V. (Hierna Buitenhuis) is reeds meer dan 40 jaar gespecialiseerd in aanleg, 

renovatie, beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en buitenruimten. De klanten bestaan 

voornamelijk uit bedrijven, overheden, instellingen en andere organisaties.  

In 2018 heeft Buitenhuis besloten een plaats in te willen nemen op niv. 5 van de CO²-prestatieladder 

van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Hiertoe is in het energie 

managementprogramma een doelstelling opgenomen eind 2019 niv. 5 certificaat te behalen. 

Inmiddels is de voorbereiding hiervoor in volle gang en wordt er met ondersteuning van een externe 

adviseur de vereiste ketenanalyse opgesteld. Buitenhuis heeft als groenbedrijf een onlosmakelijke 

band met de natuur in de meest brede zin. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om onze 

bijdrage te leveren aan het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de groene 

leefomgeving binnen de samenleving, ook voor de generaties die na ons komen.  

Deze CO² voortgangsrapportage heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van onze CO² 

emissie. 
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Hoofdstuk 2 – Scope 1 emissie 

2.1. Reductiedoelstelling 

Het brandstof verbruik heeft het grootste aandeel in de CO² uitstoot van Buitenhuis. In de 

CO² rapportage van 2016 is de reductiedoelstelling als volgt vastgelegd:  

De doelstelling van Buitenhuis is om voor scope 1 in de periode tot 2025 jaarlijks een CO²-

emissie reductie te bereiken van 2% ten opzichte van 2016. Deze doelstelling is ambitieus 

maar realistisch. Vergelen met de branche zitten we dan aan de gemiddelde kant maar we 

moeten er zorgen voor dragen dat de verbetermaatregelen aansluit op de praktijk. 

Zoals te herleiden uit onderstaande schema’s, betreft het diesel gebruik voor auto’s en 

materieel de grootste post, terwijl voor de kleinere posten, benzine en aardgas, makkelijker 

reductie te behalen valt. Om deze reden hebben we besloten in de loop van 2018 over te 

gaan op CO² neutrale diesel.  

Het klein materieel wat op benzine draait, en aardgas gebruik, zijn wat makkelijker te 

reduceren, bijvoorbeeld door kortere gebruiksduur van motorisch handgereedschap 

waardoor dit sneller door accu aangedreven handgereedschap vervangen kan worden. 

Inmiddels wordt het pakket accugereedschap steeds verder uitgebreid.  

Daarnaast is er begin 2018 een brander voor onkruidbestrijding aangeschaft. Deze werkt met 

LPG. Dit verbruik is dan ook opgenomen in deze rapportage. 

 

* conversie factoren: www.co2emissiefactoren.nl 

In de 1ste helft 2019 is tov 1ste helft 2017 een stijging in emissie van ca 20%. Hierin is nog geen 

rekening gehouden met evt stijging van aantal FTE’s. Dit zal in de rapportage over geheel 

2019 worden uitgewerkt. Het verbruik aardgas en elektra is afgelezen meterstand per 

19/9/2019 gedeeld door 10 maanden x 6 (jaarnota loopt van eind november tot eind 

november). De brandstoffen zijn verbruikscijfers op basis van facturen en uitdraaien pomp. 

De rapportage over geheel 2018 wees uit dat de uitstoot wel steeg, maar aangezien er meer 

FTE werkzaam waren daalden per FTE de uitstoot. Het elektra verbruik heeft geen invloed 

1ste helft 2019 tov 1 ste 

herkomst CO²emissie aantal eenh. Conv.* CO² em. (ton/jr) helft 2017 %

Brandstofverbruik van bedrijfsauto’s (Diesel) 17111 liter 3,23 55,27 120,7125 %

Brandstofverbruik van materieel (Diesel) 15619 liter 3,23 50,45 125,686 %

Brandstofverbruik van materieel (Benzine) 2772 liter 2,74 7,60 115,8379 %

Brandstofverbruik materieel (LPG) 448 liter 1,806 0,81 100 %

Aardgasverbruik bedrijfsvestiging 1128 M3 1,89 2,13 56,37691 %

Totaal scope 1 116,25 120,7675 %

Elektriciteitsverbruik bedrijfsvestiging 5850 kWh 0 0,00 135 %

Brandstofverbruik privé auto zakelijke KM 0 0,00

Zakelijk vliegverkeer 0 0,00

Totaal scope 2 0,00 0 %

Totaal 116,25 120,7675 %



    

 
CO²-Rapportage 1ste helft 2019| Buitenhuis Boskoop B.V.  Pagina 5 van 6 
Opgesteld door: Koen Altena (KAM coördinator) 
19-09-2019, versie 1. 

meer op onze uitstoot, echter om aan te tonen dat er steeds meer elektrisch gewerkt wordt 

is het een goede graadmeter tot t.o.v. referentiehalfjaar 2017 dit te becijferen. Er is een 

toename in elektra verbruik van ca 35 %. 

 

Hoofdstuk 3 – Scope 2 emissie 

3.1 Reductiedoelstelling 

Het elektra verbruik is niet een hele grote post binnen onze emissie inventaris, maar het is 

wel een post waar op korte termijn reductie behaald kan worden. In de CO² rapportage van 

2016 hebben dit  als volgt geformuleerd:  

Voor scope 2 heeft Buitenhuis de ambitie om in 2018 over te stappen op Hollandse groene 

stroom, waarmee een reductie van 50 tot 100% bereikt kan worden, afhankelijk van hoeveel 

groene stroom er van het totaal zal worden ingekocht. 

Per 1 februari 2018 kopen we volledig Nederlandse groene stroom in. Hiermee hebben we 

een emissie reductie van 100% behaald! Doordat we meer en meer accugereedschap 

gebruiken stijgt het elektra verbruik wel, maar doordat het hele verbruik valt onder groene 

stroom heeft dit geen invloed op de CO²- emissie. De stroom die we nu inkopen is uit 

onderstaand schema Groen uit Nederland. Volgens CO2-emissiefactoren.nl hoort daarbij een 

conversiefactor 0,00. Onze energieleverancier ontvangt daarvoor de GVO van CertiQ. 
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3.3 Resultaten 

herkomst CO2-emissie aantal eenh.   CO2 em. (ton/jr) 

Elektriciteitsverbruik bedrijfsvestiging 7707 kWh 0 0,00 

Brandstofverbruik privé auto zakelijke KM 0     0,00 

Zakelijk vliegverkeer 0     0,00 

Totaal scope 2       0,00 

* conversie factoren: www.co2emissiefactoren.nl 

In de 1ste helft 2019 is tov 1ste helft 2017 een verbruik van ca 135%. In verband met de inkoop 

van Hollandse groene stroom heeft dit verbruik geen invloed op de CO² uitstoot. 

Hiermee wordt met het huidige verbruik ca. 7 ton! CO² uitstoot bespaard t.o.v. referentiejaar 

2016. 

Daarnaast is in voorjaar 2018 in de eerste loods de vervanging van de oude TL armaturen 

voor LED verlichting gerealiseerd. De overige verlichting zal vervangen worden wanneer 

nodig en dan wordt ook daar LED geïnstalleerd. 

 

29 januari 2019 was er op onze vestigingslocatie een bijeenkomst van het Duurzaam collectief. Als 

gastheer hebben we de overige leden een introductie en rondleiding gegeven over het bedrijf. 

Gastsprekers waren er van Mobil Den Hartog over biobrandstoffen en ook van 1 van onze machine 

leveranciers was er een afgevaardigde aanwezig. 

 


