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Footprint 

In de onderstaande figuur & tabel is de CO2 footprint van 2015 weergegeven, deze is geïndexeerd op 

basis van de omzet. De grootste bron van CO2 uitstoot blijft diesel (60%) gevolgd door elektriciteit 

(21%). Dit betreft de footprint voor scope 1 en 2.  

 

 

 

 
Uitstoot in ton CO2 per € 1.000.000 omzet 

 

Bron Scope Totaal % 

Gasverbruik 1 25,2 9,1% 

Benzine 1 16,8 6,1% 

Diesel 1 166,3 60,4% 

LPG 1 4,8 1,7% 

Elektriciteit 2 57,1 20,7% 

Vliegreizen 2 5,5 2,0% 

      

Totaal scope 1 1 213,0 77,3% 

Totaal scope 2 2 62,5 22,7% 

      

Totaal scope 1 + 2   275,5 100 % 
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De onderstaande tabel laat een goed verloop zien van hoe de CO2 uitstoot per categorie is verdeeld. 
In tegenstelling tot 2013 en 2014 is er in 2015 sprake van een stijging van de meeste categorieën.  
 

Uitstoot per categorie  
per miljoen euro omzet 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gasverbruik 1,2 6,3 5,6 3,7 1,7 2,7 

Benzine 6,1 3,1 1,6 1,4 2,1 1,8 

Diesel 18,1 26,2 33,9 18,3 17,8 18,1 

LPG 1,5 1,3 1,1 0,5 0,4 0,5 

Elektriciteit  19,5 21,7 15,8 8,5 6,0 6,2 

Vliegreizen - - - - - 0,6 

Totaal 46,4 58,5 58,0 32,5 28,0 29,9 

 
De stijging is verklaarbaar: in de loop van 2015 zijn er twee extra panden in gebruik genomen. Dit 
betreft de locaties Poel 1 en Poel 7. Hierdoor is de kantoor- en werkruimte fors toegenomen. Dit 
verklaart de toename van de hoeveelheid gas en elektriciteit. Daarnaast zijn er voor het eerst ook 
zakelijke vliegreizen gemaakt. Dit ten behoeve van Anton Air Support. De verwachting is dat de 
algemeen dalende trend weer opgepakt kan worden in 2016. In 2015 was de geïndexeerde uitstoot 
nog altijd 35% lager dan in het basisjaar 2010.  
 
 
Voortgang doelstellingen 
Er zijn diverse doelstellingen geformuleerd in het Energie Management Actieplan van de Anton Groep. 
De algemene doelstelling die is geformuleerd bij het opstarten van de certificatie voor de CO2 
Prestatieladder betreft het realiseren van een reductie van 20% ten opzichte van het basisjaar 2010. 
Anton ligt ruim op schema voor deze doelstelling.  
 
Onderstaand zijn de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de doelstellingen vermeld.  
 
 
1. Overstappen op groene stroom  
 De geïndexeerde uitstoot door elektriciteitsgebruik is de laatste jaren flink afgenomen. Als 

gevolg van contractverplichtingen was het niet mogelijk om over te stappen naar een nieuw & 
groen energiecontract. Inmiddels is dit gerealiseerd in de loop van 2015. Alle contracten voor 
de Anton Groep zijn nu op basis van groene stroom. Echter, voor de CO2 Prestatieladder 
mogen er maar 2 van deze 4 werkelijk als groene stroom worden doorgerekend als groen. 
Zodra de contracten aflopen zal worden gekeken of het mogelijk is de groene stroom verder te 
vergroenen zodat de uitstoot van ingekochte groene stroom verder zal afnemen. Ondanks een 
uitbreiding van de kantoren en werkplaats is de stijging van uitstoot a.g.v. elektriciteitsgebruik 
slechts licht gestegen.  

 
 
2. Bewustwording rijgedrag 
 Er worden periodiek toolboxmeetings gehouden. over dit onderwerp. Er wordt een registratie 

gemaakt van kilometers en in 2015 is er een overleg gestart met de brandstofleverancier 
Total. Dit heeft inmiddels in afspraken geresulteerd om monitoring te verbeteren o.b.v. 
tankpassen en kilometers per voertuig. Naar verwachting is de leverancier in het voorjaar van 
2016 gereed om de betreffende monitoring te ondersteunen met de gewenste gegevens. 
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Er zijn ook technische maatregelen genomen: er zijn busjes voorzien van een 
snelheidsbegrenzer, dit moet ook bijdragen aan bewust rijgedrag en daarmee aan CO2 
reductie. Daarnaast zijn er diverse zuinige auto’s aangeschaft, zie doelstelling 4.  
De gemiddelde CO2 uitstoot a.g.v. dieselverbruik (geïndexeerd op basis van omzet) is in 2015 
ligt gestegen. Dit kan worden toegeschreven aan de locatie van diverse projecten in 2015 die 
iets verder van de eigen locatie waren verwijderd. 

 
 
3. Bewustwording energiegebruik 

In 2015 is het aantal kWh toegenomen i.v.m. uitbreiding van werkplaats en kantoor. Dit was 
ook voorzien. De extra werkplaats is wel extra uitgerust met een grote lichtkoepel over de 
lengte van een groot deel van de hal. Zo is er vrijwel altijd daglicht in de hal waardoor er 
minder kunstmatige verlichting nodig is. 

 
 
4. Inkoopcriteria CO2 voor aanschaf bedrijfsvoertuigen 

Er zijn 5 nieuwe personenauto’s aangeschaft in 2015, deze hebben een gemiddelde uitstoot 
van 90,8 gram CO2 per km. In de maatregelenlijst valt dit in de categorie ‘ambitieus’.  

 
Er zijn 3 voertuigen uit bedrijf genomen, deze hadden een gemiddelde uitstoot van 143,3. De 
uitbreiding van het wagenpark is nodig vanwege de groei van het bedrijf. Verwacht wordt dat 
de vervanging van de voertuigen bijdraagt aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. 
 
De aanschaf van nieuwe busjes leidt vooralsnog niet tot extra reductie van CO2 uitstoot. 

 
 
5. Conservering van staal 
 Op basis van de ketenanalyse voor de conservering van staal wil Anton opdrachtgevers  

kenbaar maken dat, afhankelijk van de levensduur, thermisch verzinken een duurzamere 
oplossing is ten opzichte van nat lakken.  

 
 Anton streeft ernaar om de conservering van staal bij voorkeur thermisch te laten verzinken. 

De beoogde score voor 2014 was 58% van de conserveringen te laten uitvoeren middels 
thermisch verzinken. De einddoelstelling voor 2016 was vastgesteld op 60%. De werkelijke 
score in 2014 was 68,9%. Dit is dus flink beter dan het beoogde resultaat, het is ook een flinke 
stijging ten opzichte van 2013 toen dit net onder de 58% uitkwam. In 2015 is dit niet meer 
apart gemeten, er zal worden ingezet op nieuwe doelstellingen op basis van de ketenanalyse 
beton. Zie doelstelling 7 & 11. 

  
 
6. Initiatief: gezamenlijke transporten 
 Een deel van het transport werd tot en met 2014 samen met regionale collega-bedrijven 

uitgevoerd. Het gecombineerde transport bedroeg zo’n 3000 kilometer op jaarbasis. Als 
gevolg van het groeien van de Anton Groep is het echter steeds vaker nodig om de 
transportmiddelen alleen voor eigen gebruik in te zetten waarbij er geen ruimte meer is voor 
vrachten van derden. Om die reden zullen we in 2015 de meting van gecombineerde 
transporten niet meer opnemen in het CO2 beleid.  

 
Op korte termijn zal er een nieuw initiatief worden gekozen dat bijdraagt aan de CO2 reductie 
en natuurlijk voldoet aan de eisen van de CO2 Prestatieladder.  

 
 

7. Vernieuwen van de scope 3 analyse 
Er is een nieuwe scope 3 analyse opgesteld eind 2015. Op basis van deze scope 3 analyse is 
er ook een nieuwe ketenanalyse opgesteld. Dit is gedaan voor beton. De scope 3 analyse en 
de ketenanalyse beton zijn ook nog becommentarieerd door een externe onafhankelijke partij. 

 
Het is niet nodig om de scope 3 analyse verder aan te passen. Acties & doelstellingen m.b.t. 
de ketenanalyse beton zijn opgenomen onder punt 11.   
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8.  Onderzoeken mogelijkheden m.b.t. LED verlichting 
Het betreffende onderzoek is gedaan in het afgelopen jaar. De directie heeft vastgesteld dat 
de investering voor het plaatsen van LED verlichting vooralsnog niet interessant is voor Anton 
op de huidige locaties. De terugverdientijd is te lang waardoor de investering onvoldoende 
rendabel is. 
 

9. Beoordelen opties voor starten van nieuw initiatief 
De relevante opties zijn recent bekeken. De keuze is gevallen op de Green Deal Beton. Anton 
heeft zich aangemeld voor een eerste bijeenkomst. Na deze bijeenkomst zal definitief worden 
bepaald of dit initiatief goed past bij Anton.  

 
10. Controleren systeem met Handboek CO2 ladder versie 3.0  

Er zijn diverse aanpassingen gemaakt aan het systeem. De maatregelenlijst is begin 2016 
voor het eerst ingevuld, alle gegevens zijn omgerekend naar de conversiefactoren van de 
website co2factoren.nl en de procedure is aangepast aan handboek 3.0. Ook de zelfevaluatie 
is uitgevoerd conform de nieuwe opzet van SKAO. 

 
11. CO2 reductie realiseren in de betonketen 
 Het is lastig om de exacte reductie te bepalen omdat dit van diverse factoren afhankelijk is. 

Vooralsnog gaat de Anton Groep uit van een (potentiële) reductie van de CO2 uitstoot van 5 
tot 10% in 2020. Deze doelstelling is begin 2016 geformuleerd, over de voortgang zal in 
komende nieuwsbrieven worden gerapporteerd.  

 
 De doelstelling kan o.a. worden behaald door: 

-  technische aanpassingen in de productie die leiden tot terugdringen van de hoeveelheid 
toe te passen beton 

-  technische aanpassingen in de productie die leiden tot terugdringen van energieverbruik in 
de gebruiksfase  

-  technische aanpassingen in de productie die leiden tot verbetering van de recycling in de 
eindfase 

-  duurzame inkoop via leveranciers van ‘Beton Bewust’ 
-  deelname aan de Green Deal Beton.  

 
 
 
Gunningsvoordeel 
De Anton Groep heeft op diverse werken ingeschreven waar gunningsvoordeel is verkregen op basis 
van certificatie voor de CO2 Prestatieladder. Voor de 2

e
 helft van 2015 betrof dit de volgende werken: 

 

Relatie Omschrijving 
Aandeel in 

CO2 uitstoot 

ProRail B.V. L-004630 - Realisatie herstellen schouwpaden 1,0% 

ProRail B.V. D-002618 - Station Martenshoek 0,8% 

ProRail B.V. D-002618 - Station Nieuw Amsterdam 0,8% 

ProRail B.V. D-002618 - Station Rijssen 5,0% 

ProRail B.V. D-002618 - Station Stroe 1,8% 

ProRail B.V. D-002618 - Station Zuidhorn 2,4% 

ProRail B.V. D-002589 - Akkrum hfst 61 Kunstwerk deel 6,8% 

ProRail B.V. R-382700 - Assen - Realiseren tijdelijke passerelle 5,5% 

ProRail B.V. D-002809 - KW staalwerk 0,3% 

ProRail B.V. R-464700 - Realisatie civiele werkzaamheden ROTTERDAM 1,6% 

ProRail B.V. R-464700 - Realisatie civiele werkzaamheden BINCKHORST 2,0% 

ProRail B.V. R-464700 - Realisatie civiele werkzaamheden KIJFHOEK 0,9% 

ProRail B.V. R-464700 - Realisatie civiele werkzaamheden LEIDSCHENDAM 0,8% 

ProRail B.V. R-464700 - Realisatie civiele werkzaamheden MAASVLAKTE 0,9% 

 


