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1 | Inleiding
De CO2-Prestatieladder vraagt van organisaties om inzicht te hebben in zijn CO2-uitstoot.
Vervolgens is het doel om deze CO2-uitstoot op zowel de korte als lange termijn te
verlagen. Om zich een ambitieuze doelstelling te kunnen stellen is eerst bekeken welke
maatregelen er genomen kunnen worden. Dit plan van aanpak heeft geleid tot een
reductiedoelstelling voor de komende vier jaar.
In dit document worden de reductiedoelstellingen, de energiebeoordeling en de deelname
aan initiatieven van de Snaas Groep beschreven. Tevens wordt in dit document jaarlijks
de voortgang in de CO2-reductie beschreven.
In hoofdstuk 3 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven. De
energiebeoordeling is een diepgaande analyse van de grootste energiestromen binnen de
organisatie. Door middel van dit verkregen inzicht kunnen er gerichte maatregelen
worden genomen om het verbruik van deze energiestromen te reduceren. Daarnaast
worden er aanbevelingen opgenomen voor het komende jaar om de versnelling van de
CO2-reductie te bevorderen.
In hoofdstuk 4 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Naast de doelstellingen
voor scope 1 en 2, wordt er voorafgaand een vergelijking met sectorgenoten uitgevoerd.
Dit houdt in dat er is bekeken welke doelstellingen en maatregelen andere
gecertificeerde overheden hebben om te kunnen bepalen of de doelstelling van de
organisatie voldoende ambitieus is.
In het laatste hoofdstuk wordt de voortgang van de organisatie in het behalen van haar
doelstellingen behandeld. Dit zal in zijn geheel worden gedaan, alsmede per
subdoelstelling.
Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management.
De voortgang in (sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld.

1.1 Leeswijzer
Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO2-Prestatieladder. Per
hoofdstuk wordt een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer.
Hoofdstuk in dit document
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

2:
3:
4:
5:
6:

Beschrijving van de organisatie
Emissie-inventaris rapport
Energiebeoordeling
Doelstellingen
Voortgang

Eis in de CO2Prestatieladder
3.A.1
3.A.1
2.A.3
3.B.1
1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 en 4.B.2
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2 | Beschrijving van de organisatie
Historie
De N.J. Snaas Metaalwarenfabriek is opgericht in 1971 in Westwoud door N.J. Snaas. Het
bedrijf was in de beginjaren voornamelijk een stamperij, met enkele deskundige
medewerkers. Na enkele jaren trad A.N. Snaas in dienst, waarna de onderneming
gestaag begon te groeien. Een belangrijke productgroep werd de magazijnstellingen,
waarvoor een profielwals en plaatbewerkingsmachines werden gekocht. De grootschalige
toelevering van zonnebankonderdelen betekende de tweede belangrijke productgroep,
waardoor oa. robotlassen en poedercoaten binnen de onderneming zijn geïntroduceerd.
Ook. L.J. Snaas trad in dienst, waarna de onderneming een aantal jaren flinke
groeicijfers heeft vertoond.
Vanaf 2000 is het bedrijf overgenomen door Jeroen Snaas en Norbert Snaas en heeft zich
getransformeerd van toeleverancier van grotere series veelal eenvoudige onderdelen
naar toeleverancier van kleinere series met kortere levertijden en een sterke logistieke
klantgerichtheid. De komst van twee lasersnijmachines en een kantrobot is een
voorbeeld van verdergaande flexibilisering van de productie. Vanaf 2012 is er een sterke
ontwikkeling geweest in een nieuwe productgroep Afvalsystemen. Voornamelijk via
aanbesteding wordt een productenpakket op het gebeid van afvalinzameling verkocht
aan gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
In april 2019 is de Snaas groep overgenomen door een investeringsmaatschappij en
heeft de familie Snaas afscheid genomen van het bedrijf. De nieuwe directeur is
aangesteld om de Snaas groep een verdere groei en ontwikkeling door te laten maken.
Onder Snaas groep vallen Snaas Metaalwaren, Snaas Onderhoud en Service, Snaas
Magazijninrichting en Snaas Afvalsystemen.
Snaas Metaalwaren B.V. is een toeleverancier van enkelvoudige en samengestelde
halffabricaten, modules en complete eindproducten. Uitgangsmateriaal daarbij is plaat en
band in de kwaliteiten staal, RVS en aluminium. Ook de afwerking van producten als
ontbramen, ontvetten en poedercoaten worden in eigen huis uitgevoerd, wat leidt tot
grote flexibiliteit en korte doorlooptijden. Een goed uitgerust machinepark en een kundig
en gemotiveerd team van medewerkers staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau.
Binnen Snaas Afvalsystemen wordt een divers assortiment van afvalbakken tot en met
geavanceerde ondergrondse containers ontwikkeld en geproduceerd. Wij zijn een
volwaardig sparringpartner die (semi-)overheden ondersteunt en begeleidt bij het
repareren, reinigen, verbeteren of op maat ontwikkelen van afvalsystemen. Wij streven
altijd naar een duurzaam resultaat en uitstekende service.
Snaas Magazijninrichting is een handelmaatschappij en verkoopt magazijninrichtingen
aan zowel wederverkopers als eindgebruikers. Het eigen product GS-3 legbordstellingen
wordt geproduceerd door Snaas Metaalwaren.
Snaas Onderhoud en Service is sinds Q3 2019 toegevoegd aan de Snaas groepen richt
zich op het onderhoud van de afvalsystemen. SOS is gevestigd in Maarssen.
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2.1 Statement bedrijfsgrootte
De totale CO2-uitstoot van Snaas Groep in het jaar 2019 bedraagt 438,8 ton CO2. Hiervan
komt 393,5 ton voor rekening van projecten en 45,2 ton door gebruik van kantoren en
bedrijfsruimten. Snaas Groep valt daarmee qua CO2-uitstoot in de categorie klein bedrijf.
Klein bedrijf

Diensten12
Totale CO2-uitstoot bedraagt
maximaal (≤) 500 ton per
jaar.

Middelgroot bedrijf

Totale CO2-uitstoot bedraagt
maximaal (≤) 2.500 ton per
jaar.

Groot bedrijf

Totale CO2-uitstoot bedraagt
meer dan (>) 2.500 ton per
jaar.

Werken/ leveringen
Totale CO2-uitstoot van de kantoren
en bedrijfsruimten bedraagt maximaal
(≤) 500 ton per jaar, en de totale
CO2-uitstoot van alle bouwplaatsen en
productielocaties bedraagt maximaal
(≤) 2.000 ton per jaar.
Totale CO2-uitstoot van de kantoren
en bedrijfsruimten bedraagt maximaal
(≤) 2.500 ton per jaar, en de totale
CO2-uitstoot van alle bouwplaatsen en
productielocaties bedraagt maximaal
(≤) 10.000 ton per jaar.
Totale CO2-uitstoot van de kantoren
en bedrijfsruimten bedraagt meer dan
(>) 2.500 ton per jaar, en de totale
CO2-uitstoot van alle bouwplaatsen en
productielocaties bedraagt meer dan
(>) 10.000 ton per jaar.

Tabel 1 | Indeling in klein, middelgroot of groot bedrijf volgens Handboek CO2-Prestatieladder 3.0.
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3 | Emissie-inventaris rapport
3.1 Verantwoordelijke
Voor het beheren van de CO2-Prestatieladder is Tanja van der Hulst de interne
verantwoordelijke. Zij draagt verantwoordelijkheid voor het uitzetten van taken,
toewijzen van verantwoordelijkheden en het rapporteren aan de directie. Voor het
opstellen van alle bijbehorende documentatie voor het behouden van niveau 3 op de
CO2-Prestatieladder wordt de organisatie ondersteund door het adviesbureau De
Duurzame Adviseurs.

3.2 Basisjaar en rapportage
Dit rapport betreft het jaar 2019. Het jaar 2018 dient daarbij als referentiejaar voor de
CO2-reductiedoelstellingen en het monitoren van de CO2-uitstoot.

3.3 Afbakening
Meer informatie over de Organizational Boundary van de organisatie is terug te vinden in
het document ‘Bepaling Organizational Boundary’. Hierin is opgenomen welke locaties en
andere factoren mee zijn genomen in de boundary.

3.4 Directe- en indirecte GHG-emissies
In dit hoofdstuk worden de berekende Green House Gas emissies (afgekort GHGemissies) toegelicht. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende
scopes op basis van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde
‘inventaris aan broeikasgassen’ van de organisatie die kan worden gekwantificeerd en
gemanaged. Oftewel de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. In de volgende
paragraaf wordt de CO2-footprint van 2019 weergegeven.
3.4.1 Berekende GHG-emissies
De directe- en indirecte GHG-emissies van Snaas Groep bedroeg in 2019 438,8 ton CO2.
Hiervan werd 428 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1) en 10,7 ton
CO2 door indirecte GHG-emissies (scope 2).
Scope 1

omvang

Gasverbruik
Brandstofverbruik wagenpark (diesel)
Brandstofverbruik wagenpark (benzine)
Brandstofverbruik wagenpark (LPG)

112.977,08
57.335,26
12.431,85
239,06

Scope 2
Elektraverbruik - 100% groene stroom

omvang

eenheid

emissiefactor

m3
liters
liters
liters

1844
3230
2740
1806

eenheid

ton CO2
208,3
185,2
34,1
0,4

Totaal scope 1

428,0
ton CO2

638.667,00

kWh

emissiefactor
0

5.275,42

kWh

556

2,9

40.022,80

km's

195

7,8

Elektraverbruik - grijze stroom
Zakelijke kilometers privé auto's

Totaal scope 2
Totale CO2-footprint (scope 1 & 2)

-

10,7
438,8

Tabel 2 | CO2-uitstoot 2019 (in tonnen CO2)
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3.4.2

Scope 3

Scope 3 emissies van het bedrijf zijn bepaald aan de hand van een kwantitatieve scope 3
analyse. Daaruit zijn over 2019 de volgende emissies berekend:
•
•
•
•

Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

1:
2:
3:
4:

Aangekochte goederen en diensten:
Productieafval:
Downstream transport en distributie:
Woon-werkverkeer:

9.088
439
354
78

ton
ton
ton
ton

CO2
CO2
CO2
CO2

De totale uitstoot in scope 3 komt daarmee op 9.959 ton CO2.
3.4.2 Verbranding biomassa
In het jaar van deze rapportage vond geen verbranding van biomassa plaats bij Snaas
Groep.
3.4.3 GHG-verwijderingen
Er heeft in het jaar van deze rapportage geen broeikasgasverwijdering of compensatie
plaatsgevonden bij Snaas Groep.
3.4.4 Uitzonderingen
Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG-Protocol.
3.4.5 Invloedrijke personen
Binnen de organisatie zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate
invloed op de CO2 footprint hebben, dat gedragsverandering van deze individuele
persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint.
3.4.6 Toekomst
De emissies in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar 2019. In het plan
van aanpak van de organisatie, waarin alle reductiemaatregelen zijn opgenomen, wordt
beschreven welke maatregelen er in de komende jaren worden uitgevoerd. Deze zullen
er samen voor zorgen dat de organisatie 5% CO2 in scope 1 en 5% elektriciteitsverbruik
in scope 2 zal reduceren in 2023 ten opzichte van 2018.
3.4.7 Significante veranderingen
In Q3 van 2019 is Snaas Onderhoud en Service toegevoegd aan de organisatie. Daarmee
is ook een wagen- en materieelpark aan de organisatie toegevoegd. Dit heeft tot gevolg
dat het aandeel brandstoffen in de footprint aanzienlijk is vergroot.
Er komt naar verwachting nog een wijziging in het bedrijfsprofiel waarbij de ontwikkeling
en van de ondergrondse containers wordt ondergebracht in een externe BV. Deze
externe BV wordt dan ook de opdrachtnemer voor de plaatsing van ondergrondse
containers en daarmee ook de partij die te maken krijgt met de CO2-prestatieladder
certificatie. Er wordt in dat geval heroverwogen of en op welk niveau Snaas
gecertificeerd wil blijven.

3.5 Kwantificeringsmethoden
Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van een Excelmodel
waarbij alle energieverbruiken worden omgerekend naar CO2-emissies. Hierbij worden de
emissiefactoren van de website www.co2emissiefactoren.nl gehanteerd. In hoofdstuk 4
van het CO2-Managementplan van de organisatie wordt beschreven waar de
brongegevens per energiestroom vandaan komen.
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3.6 CO2-Emissiefactoren
Voor de inventarisatie van de CO2-uitstoot van Snaas Groep over het jaar 2019 zijn de
emissiefactoren uit de CO2-Prestatieladder 3.0 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke
emissiefactoren op nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt
voor het omrekenen van de data van de broeikasgas activiteiten naar de daarmee
gepaard gaande CO2-emissies.
De emissiefactoren van de organisatie zullen te allen tijde meegaan met wijzigingen in de
emissiefactoren van de CO2-Prestatieladder 3.0. Voor de berekening van de CO2-footprint
van basisjaar 2018 zijn emissiefactoren gebruikt volgens januari 2019.
Er zijn geen “Removal factors” van toepassing.

3.7 Onzekerheden
De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de
werkelijke waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2footprint zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de
onzekerheidsmarge zeer gering. Er zijn nog wel enkele onzekerheden. Deze worden
onderstaand omschreven:
1. De upstream transportbewegingen zijn niet apart berekend maar meegenomen in
het totaal van de leverancierslijst in de Scope 3 analyse.
2. Het woon-werk verkeer wordt niet exact bijgehouden. Door bijvoorbeeld ziekte of
leeftijdsgebonden extra vrije dagen kan het aantal bewegingen van en naar het
werk verschillen. Daarnaast is het niet exact bekend of personeel dat aangeeft te
fietsen ook echt altijd op de fiets komt of welke verdeling fiets-auto er is bij
personeel dat aangeeft van beide gebruik te maken.
3. Het gas en elektraverbruik op de locatie in Maarssen wordt per jaar bijgehouden
en dit loopt niet gelijk met het boekjaar. Verbruiken in de footprint zijn
teruggerekend van deze jaaropgaven. Winter en zomer fluctuatie is daarin niet
meegerekend.

3.8 Uitsluitingen
In Handboek 3.0 is de rapportage van de CO2-emissie-inventaris over alle
broeikasgassen, uitgedrukt in CO2-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus niet vereist
overige gassen, niet zijnde CO2 (CH4, N2O, HFC’s, PFC’s en SF6) die vrijkomen bij
operaties van de organisatie, mee te nemen in de emissie-inventaris. Dit geldt ook voor
koudemiddelen (refrigerants).
Daarnaast wordt het verbruik van Adblue en de uitstoot door chemisch afval uitgesloten
aangezien het totaal om zeer kleine hoeveelheden gaat.

3.9 Verificatie
De organisatie heeft ervoor gekozen om de emissie-inventaris niet apart te laten
verifiëren door een extern bureau. De emissie-inventaris zal tijdens de externe audit
middels een steekproef geverifieerd worden.

3.10 Rapportage volgens ISO 14064-1
Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 7. In Tabel 2 is een
kruistabel gemaakt van de onderdelen uit ISO 14064-1 en de hoofdstukken in het
rapport.
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ISO
14064-1

§ 7.3
GHGreport
content
A

Beschrijving

Hoofdstuk rapport

Reporting organization

2

B

Person responsible

3.1

C

Reporting period

3.2

4.1

D

Organizational boundaries

3.3

4.2.2

E

Direct GHG emissions

3.4

4.2.2

F

Combustion of biomass

3.4

4.2.2

G

GHG removals

3.4

4.3.1

H

Exclusion of sources or sinks

3.4

4.2.3

I

Indirect GHG emissions

3.4

5.3.1

J

Base year

3.2

5.3.2

K

Changes or recalculations

3.4

4.3.3

L

Methodologies

3.5

4.3.3

M

Changes to methodologies

3.6

4.3.5

N

Emission or removal factors used

3.6

5.4

O

Uncertainties

3.7

P

Statement in accordance with ISO
14064-1
Verification

3.10

Q

3.9

Tabel 3 | Kruistabel ISO 14064-1
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4 | Energiebeoordeling
Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken
van de voorliggende jaren van Snaas Groep in kaart te brengen. Middels de
energiebeoordeling wordt inzicht verkregen in de grootste energieverbruikers binnen de
organisatie. De CO2-Prestatieladder vereist dat er inzicht wordt verkregen in de 80%
grootste verbruikers. Hierdoor kunnen de belangrijkste processen, gebouwen en/of
activiteiten die bijdragen aan CO2-uitstoot effectief aangepakt worden. De uitgebreide
analyse is uitgevoerd in Excel en is op te vragen bij de CO2-verantwoordelijke. Deze
energiebeoordeling is uitgevoerd over de eerste helft van het jaar 2019.

4.1 Identificatie grootste verbruikers
De 80% grootste emissiestromen in 2019 zijn:
1. Brandstofverbruik voertuigen:
2. Gasverbruik:

50%
47%

Verdeling CO2-uitstoot
1%

2%

47%
50%

Gasverbruik

Brandstofverbruik

Elektraverbruik

Zakelijk km's

Er heeft een heel grote verschuiving in uitstoot plaatsgevonden en dat heeft twee
redenen:
De overname van Snaas Onderhoud en Service heeft als gevolg dat er een significante
hoeveelheid bedrijfsmiddelen aan de organisatie is toegevoegd, waardoor de uitstoot
door brandstofverbruik aanzienlijk is gestegen.
Snaas Onderhoud en Service doet precies wat de naam zegt en is daarvoor continu
onderweg naar locaties waar onderhoud moet plaatsvinden. En overzicht van de
bedrijfsmiddelen is opgenomen in de analyse van deze categorie. Aangezien SOS pas in
Q3 2019 aan de organisatie is toegevoegd is de verwachting dat het aandeel uitstoot
door brandstof voor een compleet boekjaar in werkelijkheid nog groter is.
De inkoop van 100% groene stroom heeft ervoor gezorgd dat er nagenoeg geen uitstoot
meer is door elektraverbruik. Aangezien het verbruik nog wel substantieel is wordt er
continu gezocht naar manieren om dit verbruik te reduceren. Dit is wel lastig omdat het
vooral het productieproces betreft, wat de core-business van het bedrijf is. Het
vervangen van machines vraagt grote investeringen en wordt doorgaans niet eerder
gedaan dan wanneer een machine is afgeschreven.
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Het gasverbruik is voor het overgrote deel veroorzaakt door het productieproces (de
poedercoatlijn) en voor een klein deel door het kantoor.
Zowel het elektraverbruik als het gasverbruik worden met name gegenereerd op de
Protonweg 6 en 24.
Voor het project met gunningvoordeel is enkel de analyse van het gasverbruik en het
elektriciteitsverbruik van toepassing.
In deze energiebeoordeling worden het gasverbruik en het brandstofverbruik verder
geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyse zullen leiden tot concrete maatregelen
om de CO2-emissies van deze twee stromen te reduceren.

4.2 Analyse grootverbruiker 1: Bedrijfsmiddelen

Zoals eerder genoemd wordt 50% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het
brandstofverbruik van de bedrijfsmiddelen (diesel/benzine). Op basis van de kentekens is
er via het RDW achterhaald wat de kengetallen zijn van het wagenpark over het jaar
2019. Deze analyse is terug te vinden als Exceldocument ‘energiebeoordeling
wagenpark’. Het brandstofverbruik is als volgt verdeeld:
•
•
•

16% benzine
84% diesel
0% elektrisch

Type

Brandstof Bouwjaar

DAF lf 210fa
DAF lf 210fa
DAF fa cf75
VOLVO fm9 4x2r
fal9.0 rad-a4
DAF fa lf45
DAF fan cf
CITROEN berlingo
1.9d 600
CITROEN berlingo
1.6hdi 600 55,2 kw
FORD transit custom
FORD transit 260s
van lr 115 4.36

Diesel

VOLKSWAGEN Golf

Benzine

Audi A4

Benzine

Volkswagen Variant

Benzine

Heftruck

Elektra

gr CO2/km
(RDW)

Toepassing

Euro 6
Euro 6
Euro 5

Techniek
Techniek
Wasunit

Diesel

2-7-2007 148
27-4-2012 Onbekend
8-11-2013 Onbekend

Euro 5; G
Euro 5
Euro 5

Diesel

10-6-2003 164

G

Diesel

31-8-2007 145
23-1-2015 178

F
B

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

Diesel
Diesel

23-7-2015 Onbekend
29-11-2016 Onbekend
28-9-2006 Onbekend

Label

27-11-2010
2017
2018
2020

SOS
SOS
SOS
SOS

194

E

Kolkenzuiger
SOS
Techniek
SOS
Wasunit
SOS
Vervoer
SOS
Vervoer
SOS
Vervoer
SOS
Vervoer

116

B

Eigendom

Snaas

119

B

Eigendom

Snaas

111

onbekend

Lease

Snaas

n.v.t.

n.v.t.

SOS

Snaas heeft geen significant wagenpark voor personenvervoer. De bedrijfsmiddelen zijn
grotendeels voor een specifiek doel ingericht en niet eenvoudig te vervangen. Gezien de
bouwjaren is het te verwachten dat er bedrijfsmiddelen vervangen gaan worden in de
komende jaren.
De volgende verbeterpunten zijn geconcludeerd:
1. Keuze voor zuinige motoren bij vervanging
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2. Onderzoek naar de mogelijkheid voor hybride of elektrische varianten bij
vervanging.
3. Monitoren van het verbruik van de bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld om inzicht in
verbruik te krijgen indien rijdend en in werking voor specifiek doel)

4.3 Analyse grootverbruiker 2: Gasverbruik

Het gasverbruik komt hoofdzakelijk voort uit de poedercoatlijn. Deze installatie beslaat
ongeveer de helft van de gehele productielocatie. Er wordt al enige tijd gekeken naar de
mogelijkheden om deze installatie te vervangen, maar dat is gezien de grootte van de
operatie en investering niet zomaar gedaan. Er wordt ook gekeken naar mogelijkheden
om onderdelen te vervangen en zo te zorgen dat de installatie minder verbruikt. Hiervoor
zijn haalbaarheidsonderzoeken nodig, want verduurzaming mag de werking uiteraard
niet in de weg staan.
Verder wordt een klein deel van de uitstoot veroorzaakt door de verwarming van
werkplekken en kantoren. Het is bekend dat de ketels op een bepaald moment
vervangen moeten worden, op dat moment zal geïnvesteerd worden in een zo zuinig
mogelijke variant.

4.4 Analyse grootverbruiker 3: Elektra

Elektriciteitsverbruik veroorzaakt door de inkoop van groene energie voor de vestigingen
in Hoorn geen uitstoot meer, maar reductie van het verbruik staat zeker nog op de
agenda. Er is een duidelijk overzicht beschikbaar van alle machines en er wordt gewerkt
aan beter inzicht in verbruik per machine. Bij vervanging van machines wordt altijd
gekeken naar de totale kosten over de levensduur en energieverbruik speelt daar een
belangrijke rol in. In Maarssen is nog enig verbruik op jaarbasis. De focus ligt daar eerst
op de inkoop van groene energie.

4.5 Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie
De algemene trend is dat de CO2-uitstoot van de organisatie een dalende lijn laat zien,
met de grootste sprong in 2017 door de overstap naar 100% NL groene stroom.
Daarnaast is een dalende trend zichtbaar door het proces van continue verbetering en
het doorvoeren van diverse maatregelen.
De stijging in CO2-uitstoot in 2019 is toe te wijzen aan de bedrijfsovername. Hierdoor is
een substantiële hoeveelheid brandstofverbruik door de bedrijfsmiddelen aan de footprint
toegevoegd.

4.6 Voorgaande energiebeoordelingen
De afgelopen jaren zijn energie-audits uitgevoerd over het brandstof- en gasverbruik van
Snaas Groep. Daaruit zijn de volgende conclusies en verbeterpunten naar voren
gekomen.
2018:
ü
ü
ü
ü

Onderzoek naar reductiemogelijkheden gasverbruik;
Vervolg reviseren Poedercoatlijn
Preventief onderhoud uitvoeren van machines;
Periodiek analyseren gasverbruik;

Elektraverbruik
ü Zuinige machines bij vervanging
ü Verlichting afstemmen op gebruik kantoren/machines.
ü Verlichting waar zinvol afstemmen met bewegingsschakelaar;
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Aanbrengen isolatie op (distributie) leidingen en appendages;
Toepassen aanwezigheidsschakeling bij magazijnen en opslagruimten;
Toepassen HR-luchtverhitter in de bedrijfshal;
Onderzoek of toepassen van een platenwarmtewisselaar of twincoilsysteem
geschikt is voor het voorverwarmen van ingaande drogerlucht;
Onderzoek of toepassen van hoogrendementsketel (HR100, 104 of 107) geschikt
is voor de warmteopwekking van het procesbad;
Onderzoek of toepassen van infrarode voorverwarming van metalen mogelijk is bij
de moffelovens;
Onderzoek of toepassen toerenregeling met bezettingsgraaddetectie bij
doorloopoven mogelijk is;
Toepassen daglichtafhankelijke regeling voor dimmen van verlichting in de
bedrijfshal.

2019
Conclusie 1: Enkele haalbaarheidsonderzoeken uit voorgaande jaren lopen nog;
Conclusie 2: Er lijken meer mogelijkheden tot energiebesparing;
Verbeterpunt 1: Uitvoeren Energiebesparingskeuring (EPK-tool);
Verbeterpunt 2: Haalbaarheidsonderzoeken verder uitvoeren en omzetten in
acties;
ü Verbeterpunt 3: Bewustzijn medewerkers vergroten.
ü
ü
ü
ü

Alle bovenstaande punten zijn inmiddels opgelost door het continu uitvoeren van de
diverse reductiemaatregelen.

4.7 Conclusies en aanbevelingen

Gebaseerd op de bovenstaande analyses worden hieronder een aantal maatregelen
benoemd die ervoor kunnen zorgen dat het gas-, elektra- en brandstofverbruik de
komende jaren afnemen.
Brandstofverbruik
ü Bijhouden van de kilometerstanden van alle voertuigen om het werkelijke
verbruik uit te kunnen rekenen.
ü Onderzoek naar het inkopen van biodiesel voor de voertuigen en het materieel
met een diesel motor.
ü Bewustwording bij medewerkers creëren, middels:
o Terugkoppelen van het verbruik.
o Rijgedrag tips geven aan medewerkers buitendienst middels een toolbox of
presentatie.
o Terugdringen stationair draaien van de motor.
ü Inkoopbeleid opstellen voor de bedrijfsmiddelen, waarin het volgende wordt
opgenomen:
o Bij vervanging kiezen voor hybride of elektrisch.
o Indien elektrisch niet mogelijk is, minimaal EURO 6 motor en/of maximale
CO2-uitstoot per gereden kilometer.
Gasverbruik
ü Conclusie: het grootse verbruik wordt veroorzaakt door de poedercoatlijn, om
daar veranderingen in door te voeren is een lang traject dat van vele factoren
afhankelijk is. Het blijft echter onverminderd actueel.
ü Conclusie: groengas wordt niet ingekocht. Er is nog teveel discussie over hoe
“groen” het daadwerkelijk is en de kosten zijn uit verhouding hoog. Bij afloop van
het energiecontract wordt deze maatregel opnieuw in overweging genomen.
ü Voor het gasverbruik zijn geen nieuwe aanbevelingen.
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5 | Doelstellingen
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van de organisatie voor de komende jaren
gepresenteerd. In dit hoofdstuk zijn de volgende onderwerpen terug te vinden:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ambitiebepaling naar aanleiding van sectorvergelijking
Ambitiebepaling naar aanleiding van de maatregelenlijst SKAO
Hoofddoelstelling scope 1 en 2 emissies
Doelstelling scope 1 emissies
Doelstelling scope 2 emissies
Doelstelling alternatieve brandstoffen
Doelstelling reduceren energieverbruik

Halfjaarlijks wordt door de organisatie gemonitord of er voldoende voortgang plaatsvindt
in de beoogde CO2-reductie.

5.1 Vergelijking met sectorgenoten
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die
zowel ambitieus als realistisch zijn. Daarom is voor het opstellen van de doelstelling
onderzocht welke maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren. De organisatie
schat zichzelf op het gebied van CO2-reductie in als middenmoter vergeleken met
sectorgenoten. Dit op grond van de reeds ondernomen acties om het kantoor en een deel
van het wagenpark te verduurzamen + groene stroom in te kopen en de ambitie om te
kijken of er in de productielijn en keten verbetering te behalen valt.
Om te kunnen bepalen hoe ambitieus de doelstellingen en maatregelen zijn van de
organisatie is er gekeken naar sectorgenoten. Er is slechts één sectorgenoot die in het
bezit is van het CO2-bewust Certificaat en die heeft de volgende doelstellingen:
ü Sectorgenoot 1 | Koninklijke Bammens
Zij hebben als doel gesteld om in 2021 t.o.v. 2017 4,1% CO2 in scope 1, 2,1% in
2 en 5% in scope 3 te reduceren.
Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen:
o efficiëntere belading van de trailers
o Service vervangt 1 auto door een elektrische auto
o Kortere afstanden plannen voor service
o LED verlichting op diverse plekken installeren
o Oudere kachels per jaar vervangen
o CO2 besparing realiseren door ombouwprojecten ondergrondse containers

5.1.1 Maatregelenlijst SKAO
De maatregelenlijst van de SKAO is ingevuld conform de situatie in Q3 2020, aangezien
deze niet met terugwerkende kracht kan worden ingevuld voor voorliggende jaren. De
maatregelen die hierin worden genoemd zijn voornamelijk generiek, maar geven een
goed beeld van de maatregelen en doelstellingen die Snaas Groep wil behalen.
De algemene conclusie naar aanleiding van deze maatregelenlijst is dat de organisatie al
vrij vooruitstrevend is op het gebied van inkoop van groene energie en verduurzaming
van het kantoor en de werkplekken. Echter zijn er nog voldoende maatregelen te nemen
om het fossiele brandstof verbruik te verminderen. Zoals het inzetten van volledig
elektrische auto’s, gebruik van biobrandstoffen, het monitoren en terugkoppelen van
rijgedrag en het nemen van extra maatregelen om de productie afdeling te
verduurzamen.
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5.1.2 Conclusie ambitiebepaling
Snaas Groep heeft naar aanleiding van bovenstaande vergelijkingen en de
maatregelenlijst geconcludeerd dat de reductiedoelstelling gepresenteerd in de volgende
paragraaf voldoende ambitieus is. Ook in vergelijk met de enige gecertificeerde
sectorgenoot strookt de reductiedoelstelling.
5.1.3 Hoofddoelstelling
De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het
referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te
realiseren. De doelstelling zal in 2021 naar verwachting worden aangepast. Er is dan
voldoende inzicht in het effect dat de toevoeging van SOS aan het bedrijf heeft op de
footprint en de mogelijkheden die er in deze bedrijfstak zijn om CO2-uistoot te
reduceren.
Scope 1 en 2 doelstelling Snaas Groep
Snaas Groep wil in 2023 ten opzichte van 2018 5% minder CO2 uitstoten
Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan het aantal machine-uren om de
voortgang in CO2-reductie te monitoren.
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
Scope 1: 5% reductie in 2023 ten opzichte van 2018
Scope 2: 5% reductie in 2023 ten opzichte van 2018
Energiedoelstelling
Snaas Groep wil haar elektriciteitsverbruik in 2023 met 5% reduceren ten opzichte van
2018

Scope 3 doelstellingen Snaas Groep
Snaas wil in 2023 ten opzichte van 2018 1% minder CO2 uitstoten in de keten van
ondergrondse containers
5.1.4 Scope 1 | Subdoelstelling bedrijfsmiddelen
Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke
reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de
bedrijfsmiddelen. Dit is voorlopig ingeschat op ongeveer 5% reductie in de komende
jaren. Maatregelen waar deze subdoelstelling op is gebaseerd, zijn efficiënter gebruik, de
aanschaf van zuinigere bedrijfsmiddelen bij vervanging, en onderzoek naar toepassing
van alternatieve brandstoffen (elektrisch of hybride). Er wordt ook onderzoek gedaan of
toepassen van HVO mogelijk is. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kan de
doelstelling worden aangepast.
5.1.5 Scope 1 | Subdoelstelling wagenpark
Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke
reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de
bedrijfsauto’s. Dit is ingeschat op ongeveer 26% reductie in de komende jaren.
Maatregelen waar deze subdoelstelling op is gebaseerd, zijn beter inzicht, regelmatig
banden oppompen en de aanschaf of lease van elektrische auto’s bij vervanging of
nieuw.
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5.1.6 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik
Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke
reductiemaatregelen bekeken hoeveel kan worden bespaard op het gasverbruik. Dit is
ingeschat op ongeveer 3% reductie in de komende vijf jaar. Deze reductie is gerelateerd
aan het aantal machine-uren.
5.1.7 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik
Om het elektraverbruik te kunnen verlagen zijn maatregelen geïnventariseerd die op
Snaas van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een verlaging van het verbruik met 5% in
de komende vijf jaar. Om dit te kunnen monitoren wordt de voortgang gekoppeld aan
het aantal machine-uren. Verder is er nog reductie mogelijk door ook voor de vestiging in
Maarssen 100% groene stroom uit NL wind en zon in te kopen.
5.1.8 Doelstelling project met gunningvoordeel
Voor het project met gunningvoordeel is geen aparte doelstelling opgesteld. Deze ligt in
lijn met de hoofddoelstelling van de organisatie. Voor dit project zijn enkel de
maatregelen van toepassing die betrekking hebben op de vestigingen in Hoorn.
5.1.9 Scope 3 | Doelstelling
De scope 3 doelstelling wordt absoluut gemeten per container en bereikt door de
volgende twee concrete maatregelen die aan de doelstelling worden toegevoegd:
• 10% van de te leveren containers tussen 2018 en 2023 wordt voorzien van een
weegtrommel en vulgraadsensor.
• 100% van de betonputten wordt conform het duurzame recept van Rutte
geproduceerd.
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6 | Voortgang
Doordat SOS aan de organisatie is toegevoegd ontstaat er een heel scheef beeld in de
voortgang. De voortgang wordt daarom op diverse manieren in kaart gebracht. In 2021
wordt er een nieuw besluit genomen over de wijze van monitoren van de voortgang.
In onderstaande grafiek wordt de voortgang van de gehele organisatie gerelateerd aan de
omzet weergegeven.

Voortgang CO2-reductie
180%

162%

160%

143%

140%
120%

100%

99%
90%

98%

98%

2018

2019_1

2019

2020_1

100%
80%
60%

Relatieve CO2 uitstoot in %:

Verwachting CO2 reductie:

Figuur 1 | Voortgang van de CO2-uitstoot, gerelateerd aan de omzet.

De voortgang ziet er negatief uit, wat te verklaren is door de toevoeging van Snaas
Onderhoud en Service aan het bedrijf. Bij de volgende voortgang opname zal additioneel
een virtuele herberekening gemaakt worden. Hierbij zal de uitstoot van SOS in 2020 aan
de hand van de omzet worden benaderd voor 2019 en 2018 en aan deze footprint worden
toegevoegd om een reëler beeld van de voortgang te krijgen.
Om een beter beeld te krijgen van de voortgang van de originele doelstelling is in
onderstaand figuur de voortgang van de CO2-uitstoot van Snaas Groep opgenomen waarbij
alle uitstoot veroorzaakt door SOS uit de berekening is weggelaten.
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Figuur 1 | Voortgang van de CO2-uitstoot van de locatie in Hoorn, gerelateerd aan machine uren.

In deze grafiek is vooral het effect van de corona crisis terug te zien. Er zijn minder machine
uren gedraaid. Doordat er kleinere batches gedraaid zijn, zijn deze uren minder efficiënt
geweest en is de omzet lager is .
Naast de evaluatie van de voortgang van heel scope 1 en 2, is de voortgang per
subdoelstelling ook uitgewerkt. Zodoende kan er beter bijgestuurd worden. Ieder jaar,
tijdens de evaluatie van het reductieplan, zal hieronder per subdoelstelling de voortgang
in CO2-reductie beschreven worden. Deze voortgang wordt aangetoond op basis van de
verzamelde emissiegegevens betreffende scope 1 en 2.

6.1 Scope 1 | Subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen
SOS is recent aan het bedrijf toegevoegd. Het eerste jaar heeft gedraaid om een goede
integratie in het bedrijf en het opstellen van geschikte maatregelen voor deze nieuwe
bedrijfstak. De twee oudste vrachtwagens zijn inmiddels wel al buiten gebruik gesteld.
Daarom is nog geen voortgang aan te tonen. Binnen Snaas zijn alle diesel auto’s
inmiddels vervangen voor benzine auto’s.

6.2 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik
Er is in de eerste helft van 2020 iets meer gasverbruik geweest. Dit kan verklaard
worden door de aard van de orders. Er zijn kleinere batches geweest waardoor de
machines minder efficiënt ingezet kon worden. Wel zijn diverse maatregelen genomen in
de productiefaciliteiten die het meeste gas verbruiken. Verder is de temperatuurregeling
weersafhankelijk gemaakt. Diverse haalbaarheidsonderzoeken zijn uitgevoerd, de meeste
bleken nog niet haalbaar en worden uitgesteld tot bijvoorbeeld een vervangingsmoment.
Deze vervangingsmomenten liggen buiten het tijdsbestek van de doelstellingen.

6.3 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik
Binnen SOS was nog geen contract voor groene stroom, de wijziging is ingezet en wordt
naar verwachting in Q4 2020 afgerond. Verder is het verbruik redelijk stabiel gebleven
omdat dit één op één samenhangt met de productie. Kleine maatregelen zijn wel
genomen zoals bijvoorbeeld slimme schakeling van de verlichting en toepassen van LED.

6.4 Scope 3 | Voortgang doelstellingen

Door het aanstellen van een inkoper krijgen de scope 3 doelstellingen veel meer
aandacht per Q3 2020. Het slim inplannen van transporten is ook kostentechnisch
gunstig en wordt continu gedaan wanneer mogelijk. Op het gebied van afval is Snaas
actief met het scheiden, maar ook met het voorkomen van afval.

6.5 Scope 3 | Voortgang Ketenanalyse

De focus heeft in 2020 gelegen op het door ontwikkelen van de weegtrommel. In het
eerste half jaar is een proef gedraaid in België. Helaas is deze mislukt en moet er
herontwikkeld worden. De huidige oplossing is te duur door de complexiteit van de
mechanische overbrenging. De technische projectleider is bezig om het ontwerp te
wijzigen, waarna een nieuwe proef gedraaid zal worden. Er is gebleken dat de invloed op
de keuze van de betonputten toch beperkter is dan verwacht. Het is in de aanbesteding
al bepaald waardoor er weinig keuzevrijheid meer bestaat voor Snaas. Mogelijk liggen er
nog kansen om met de opdrachtgevers om tafel te gaan om in de
bestekken/aanbestedingsstukken te sturen op duurzaamheid.
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6.6 Scope 3 | Voortgang project met gunningvoordeel

Ook voor het project “OC Utrecht” wordt de voortgang bijgehouden. Aangezien de
werkzaamheden geheel in lijn liggen met de algehele bedrijfsvoering van de locatie in
Hoorn, wordt de uitstoot van dit project als percentage van de totale footprint van de
locatie in Hoorn uitgedrukt. Dit wordt gedaan aan de hand van het aantal machine uren.
Dat geeft de volgende voortgang weer:
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Hier is uiteraard ook dezelfde trend terug te zien als in de algemene voortgang van de
locatie in Hoorn.
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7 | Strategisch plan scope 3
Snaas Groep vindt het belangrijk om inzicht te verkrijgen in haar belangrijkste scope 3
emissies. Om dit inzicht te verkrijgen is er een kwalitatieve en kwantitatieve dominantie
analyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden hieronder weergegeven. Tevens
wordt er een strategie geformuleerd om deze scope 3 emissies te reduceren.

7.1 Significante scope 3 emissies
Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de
emissies in de keten van Snaas Groep in kaart gebracht. Dit wordt jaarlijks over een heel
kalenderjaar uitgevoerd.

7.2 Kwalitatieve scope 3 analyse
Op basis van een indeling in Product-Marktcombinaties en de kwalitatieve benoeming van
de grootte van invloed en mogelijkheden die Snaas Groep op de verschillende ProductMarktcombinaties heeft, is de volgende top 3 naar voren gekomen:
1. Afvalsystemen - Overheid
2. Toelevering - Privaat
3. Magazijninrichting - Privaat

7.3 Kwantitatieve scope 3 analyse
Aan de hand van de 15 GHG-genererende categorieën voor scope 3 is een kwantitatieve
analyse opgesteld. Bij deze kwantitatieve analyse is ook per categorie een inventarisatie
gemaakt van welke ketenpartners betrokken zijn en welke reductiemogelijkheden er zijn
(zie Excel-bestand Scope 3 Analyses). De resultaten van de meest significante scope 3
categorieën voor Snaas Groep staan beschreven in paragraaf 3.4.2.
Er is enig inzicht in de upstream transportbewegingen, echter nog onvoldoende om daar
specifieke uitstoot aan toe te wijzen. Het is wel de wens van Snaas om daar in de
toekomst beter inzicht in te krijgen. Voor nu is upstream transport niet als aparte
categorie opgenomen omdat de transportkosten in de totaalprijs van de leveranciers
verwerkt zijn en de uitstoot veroorzaakt door upstream transport dus in de
leverancierslijst terugkomt.
De aard van het werk is redelijk gelijk gebleven. Bij een grotere omzet in 2019 hoort
automatisch ook een groter aandeel uitbesteed werk, waardoor de scope 3 emissies in
totaal iets hoger zijn in 2019 ten opzichte van 2018. Door de berekeningswijze met
emissiefactoren per € voor de inkoop van goederen en diensten zijn CO2-reducerende
activiteiten van onderaannemers en leveranciers niet direct terug te zien in de Scope 3
emissies. De trend is wel dat Snaas steeds meer aandacht besteed aan het terugdringen
van CO2 in de keten door indien mogelijk lokaal in te kopen en met de leveranciers en
transporteurs te zoeken naar een zo efficiënt mogelijke transportwijze.

7.4 Ketenanalyse(s)
Er is gekozen om een ketenanalyse te maken over de ondergrondse afvalcontainers. Dit
komt overeen met de overheersende product-markt combinatie. Maar de hoofdreden dat
hiervoor gekozen is, is de gedachte dat hier de meest significante CO2 reductie in de
keten kan worden gerealiseerd. Voor verdere inhoudelijke informatie wordt verwezen
naar de ketenanalyse.
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Er zijn in de afgelopen jaren al meerdere maatregelen genomen om CO2 in de keten van
Ondergrondse Afvalcontainers te reduceren. Zo is bijvoorbeeld met de vaste
transporteurs overleg geweest en dat heeft er toe geleid dat er nieuwe
vrachtwagencombinaties zijn aangeschaft waar meer containers in één rit mee vervoerd
kunnen worden en dat er naar en van de verzinkerij zo efficiënt gepland wordt dat er
zowel heen als terug altijd volle vrachtwagens rijden. Verder zijn er ontwikkelingen
gaande om in de container meetinstrumenten toe te voegen zodat de partij die de
containers leegt efficiënter de ritten kan inplannen.

7.5 Reductiestrategie scope 3
Voordat er een strategie geformuleerd wordt, is er aan de hand van de 15 GHGcategorieën een analyse uitgevoerd over de mogelijkheden die Snaas Groep heeft om de
up- en downstream emissies te beïnvloeden, inclusief de betrokken ketenpartners. De
resultaten van deze analyse zijn terug te vinden in 5.A.1, Kwantitatieve Analyse. In de
volgende paragrafen wordt beschreven voor welke strategie er uiteindelijk is gekozen om
de scope 3 emissies te beïnvloeden en te reduceren.

7.6 Inventarisatie reductiestrategieën
Onderstaand is een opsomming gegeven van de relevante mogelijk strategieën in de
keten + bijbehorende autonome acties:
ü Inkoop; alternatieve producten stimuleren en ontwikkelen. Bij inkoopbeleid de
verplichting tot voeren CO2-reductiebeleid opstellen (bij onderaannemers).
ü Inzet materieel derden: zuinigheid/milieulabel als criterium bij inhuur van
materieel, in overleg met onderaannemers/concern over mogelijkheden van
besparing.
ü Transport derden: verminderen van transportkilometers door plannen van ritten
en letten op maximale belading en door zoveel mogelijk per schip of trein te
vervoeren.
ü Afval: verminderen van afval door direct hergebruik van materiaalstromen in
andere projecten, scheiden van afval op kantoor en/of op de werf, rechtstreeks
terugbrengen van afvalmaterialen (vnl. metalen) naar producent (i.p.v.
afvalverwerker).
Snaas Groep kiest ervoor zich te focussen op innovatie enerzijds en beïnvloeding van de
keten anderzijds. Daarbij is een kwantitatieve doelstelling geformuleerd die zich richt op
de ondergrondse containers, welke gekoppeld is aan de ketenanalyse. Deze doelstelling
is opgenomen in hoofdstuk 4 ‘Doelstellingen’.

7.7 Ketenpartners
In deze paragraaf worden de belangrijkste ketenpartners van Snaas Groep benoemd die
betrokken zullen worden bij het realiseren van de scope 3 doelstelling. Deze
ketenpartners zullen benaderd worden om informatie met betrekking tot CO2-reductie in
de keten of het bedrijf aan te leveren.
Ketenpartner
G. Kuijf
Winder Limmen
Bijvoet
De Meteoor
Rutte Wegenbouw
Gemeentes Apeldoorn
Gemeente Amsterdam

Type aan te leveren gegevens
Type vervoer, hoeveelheden en km’s
Type vervoer, hoeveelheden en km’s
Type vervoer, hoeveelheden en km’s
Mogelijkheden alternatieve betonsoorten
Uitstoot gegevens plaatsing containers
Informatie over legingen, onderhoud en gebruiksduur
Informatie over legingen, onderhoud en gebruiksduur
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Gemeente Utrecht
MCB Nederland B.V.
Mic-O-Data B.V.
EMW Stahl Service GmbH
Alanod GmbH & Co.KG
Rotocoat Kampen B.V.

Informatie over legingen, onderhoud en gebruiksduur
Uitstootgegevens leveringen + mogelijkheden CO2 reductie
Uitstootgegevens leveringen + mogelijkheden CO2 reductie
Uitstootgegevens leveringen + mogelijkheden CO2 reductie
Uitstootgegevens leveringen + mogelijkheden CO2 reductie
Uitstootgegevens proces + mogelijkheden CO2 reductie
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Disclaimer & Colofon
Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid
Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele
zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De
Duurzame Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten,
onnauwkeurigheden, ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De
borging en uitvoering van de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit
rapport liggen bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen
van doelen en/of het onjuist aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De
Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld.
In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers
aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van
gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders.
Bescherming intellectueel eigendom
Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke
bij toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Snaas Groep.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande
toestemming door De Duurzame Adviseurs.
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