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1 INLEIDING  

1.1 De CO2-Prestatieladder 

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven, die meedoen aan aanbestedingen, moet 

stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de projecten. Dit uit zich 

voornamelijk in energiebesparingen. Het is van toepassing op alle vestigingen en medewerkers van RPS 

BV en betreft alle energiestromen van het bedrijf en de projecten waarop een CO2 gerelateerd 

gunningsvoordeel is verkregen.  

 

RPS heeft het doel te voldoen aan de eisen van de CO2-Prestatieladder en in navolging hiervan is dit 

rapport gemaakt. Dit rapport is opgesteld conform de NEN-EN-ISO 50001 en het Handboek van de CO2-

Prestatieladder versie 3.1. Voor beschrijvingen, definities begrippen, werkmethodes en achtergrond-

gegevens wordt verwezen naar deze publicaties.  

 

In dit document worden de CO2-reductiedoelstellingen kwantitatief en kwalitatief weergegeven volgens de 

voorwaarden gesteld in de ISO 50001. De verwijzingen zijn hieronder weergegeven in tabel 1.1.  

 
tabel 1.1: verwijzingen ISO 50001 naar hoofdstukken in document  

ISO 50001 Onderwerp Hoofdstuk/document 

§ 4.4.3 Uitvoeren van een energie-beoordeling Energiebeoordeling 

§ 4.4.4 Uitgangswaarden voor energieverbruik Hst 2.2 

§ 4.4.5 Energie Prestatie Indicatoren Hst 2.3 

§ 4.4.6 Doelstellingen, taakstellingen, actieplan Hst 3 

§ 4.6.1 Monitoren, meten en analyseren Energie emissie inventaris en 

Energiebeoordeling 

§ 4.6.4 Afwijkingen, correcties, corrigerende en 

preventieve maatregelen 

Energiebeoordeling 

 

1.2 Over RPS 

RPS is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau. Met een team van 380 specialisten werken we 

dagelijks, vanuit verschillende disciplines, aan een mooier, veiliger en gezonder Nederland.  

We zijn een onderdeel van de RPS Group Plc, een Engels beursgenoteerd adviesbureau. Het gehele 

bedrijf heeft meer dan 5000 medewerkers wereldwijd verdeeld over 125 vestigingen in Nederland, 

Engeland, Ierland, Rusland, Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuidoost-Azië, Brazilië, Midden-Oosten 

en Afrika. 

 

RPS Nederland is actief in de werkvelden ‘Gebouwen, Gebiedsinrichting & Infrastructuur’ en ‘Milieu & 

Veiligheid en Laboratoria’ en actief vanuit de volgende vestigingen: 

 

(zie volgende pagina) 
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Tabel 2.2: vestigingen RPS 

 

Momenteel bestaat het bedrijf uit twee verschillende werkmaatschappijen:  

• RPS advies- en ingenieursbureau bv. 

• RPS analyse bv.  

 

Voor de dagelijkse bedrijfsvoering beschikt RPS over diverse kwaliteitsaccreditaties en -certificaten, zoals 

de NEN-EN-ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en de NEN-EN-ISO 14001 voor milieuzorgsystemen.  

 

1.3 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen 
Op basis van de CO2-footprint van voorgaande jaren kan worden geconcludeerd dat RPS valt in de 

categorie tot en met 2.500 ton CO2. Dit betekent dat RPS geclassificeerd wordt als een middelgroot 

bedrijf. 

 

 Figuur 1.1: organizational boundary RPS 

 

De organisatiegrenzen zijn bepaald conform de laterale methode zoals besproken in het handboek van 

de CO2-prestatieladder. Dit wordt binnen het GHG-protocol ‘organizational boundary’ genoemd. Vanuit de 

hoogste top van de hiërarchie van het bedrijf worden de zeggenschapsrelaties tussen bedrijven 

weergegeven. Voor RPS is dit weergegeven in figuur 1.1 en hieruit blijkt dat de gehele CO2 prestatie van 

RPS bv wordt gecertificeerd.  

Vestiging Adres 

Delft Elektronicaweg 2, 2628 XG Delft 

Breda Minervum 7002, 4817 ZL Breda 

Leerdam Prins Mauritsstraat 17, 4141 JC Leerdam 

Zwolle  Ampèrestraat 35, 8013 PT Zwolle 

Ouderkerk a/d Amstel (huur) Korte Dwarsweg 9b, 1191 LE Ouderkerk a/d Amstel 
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2 CO2-INVENTARISATIE: ONTWERP EN ONTWIKKELING 

2.1 Scope 

Voor de certificering op trede vijf van de CO2-prestatieladder is het nodig om alle scope 1, 2 en 3 

emissies in kaart te hebben gebracht. Scope 1 emissies zijn de directe emissies die worden uitgestoten 

door installaties in eigendom van RPS zoals het wagenpark of door eigen gasgebruik. Scope 2 emissies 

zijn de emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte etc. door installaties die niet van 

RPS zijn. Scope 3 emissies of overige emissies, zijn de emissies die ontstaan als gevolg van de 

activiteiten van de organisatie maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van de organisatie 

zijn nog beheerd worden door de organisatie.  

 

2.2 Energiestromen van de bedrijfsonderdelen 

De vijf verschillende vestigingen van RPS zoals weergegeven in paragraaf 1.2 hebben ieder hun eigen 

energiestromen. Deze zijn gesplitst in scope 1, scope 2 en business travel energiestromen. In Tabel zijn 

de verschillende energiestromen weergegeven voor de verschillende locaties.  
 

Vestiging Scope 1  Scope 2 Business travel (scope 3) 

Delft Gas Elektriciteit Zakelijk personenvervoer  

 Leaseauto’s Vliegverkeer  

Breda Gas Elektriciteit Zakelijk personenvervoer  

 Auto’s Vliegverkeer  

Leerdam Gas Elektriciteit Zakelijk personenvervoer  

 Auto’s Vliegverkeer  

Zwolle Gas Elektriciteit Zakelijk personenvervoer  

 Auto’s Vliegverkeer  

Ouderkerk a/d/ Amstel Gas Elektriciteit Zakelijk personenvervoer  

 Auto’s Vliegverkeer  

Tabel 2.1: energiestromen van de verschillende vijf vestigingen  

 

2.3 CO2-Prestatie Indicatoren (CO2PI) 

Om een eerlijke vergelijking te maken en te beoordelen of er werkelijk een reductie heeft plaatsgevonden, 

zijn er door RPS CO2 Prestatie Indicatoren (CO2PI) opgesteld. Een voorbeeld van een Prestatie Indicator 

is het reduceren van de CO2-uitstoot van het wagenpark is alleen zinvol als zij niet afhankelijk is van de 

groei van de organisatie. Met andere woorden: de factoren die de reductie beïnvloeden, moeten vooral te 

maken hebben met de te nemen energiebesparingsmaatregelen vanuit het energiemanagement-

programma.  
 

Energiestroom Uitdrukken CO2  
per eenheid 

Factoren die significant 
invloed hebben 

Factoren die geen/weinig 
invloed hebben 

Elektriciteit CO2/fte Klimaatjaar 
Verhuizing 
Installatie-aanpassingen 

- 

Gas CO2/fte Klimaatjaar 
Verhuizing 
Installatie-aanpassingen 

- 
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Energiestroom Uitdrukken CO2  
per eenheid 

Factoren die significant 
invloed hebben 

Factoren die geen/weinig 
invloed hebben 

Auto’s CO2/fte Zuinigheid auto’s Aantal gereden kilometers 

Vliegreizen CO2/fte Aantal vluchten 
Aantal fte 

- 

Kilometerdeclaraties CO2/fte Meer mensen met het 
openbaar vervoer 
Aantal fte 

- 

Tabel 2.2: Energie Prestatie Indicatoren RPS 

 

2.4 CO2-footprint 2015 
Het jaar 2015 is gekozen als referentiejaar voor de CO2-inventarisatie van 2021-2024. Alle 

energiestromen van 2015 zijn omgerekend met de nieuwe CO2-emissie factoren op de site van de 

Milieubarometer.nl. Hieronder is de verdeling van de footprint weergegeven en in bijlage 1 is de gehele 

footprint van 2015 terug te vinden. 

 

 
Figuur 2.1: verdeling CO2 uitstoot 
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3 CO2 REDUCTIEBELEID 

3.1 Visie RPS 
RPS wil pragmatisch omgaan met vastgestelde milieuaspecten om tot significante verbetering te komen.  

Milieucommitment is binnen RPS een belangrijke zaak en heeft dan ook een milieu beleidsverklaring 

rps_group-environmental-policy-statement.pdf (rpsgroup.com). RPS wil zich naast het commitment van 

verbetering van de milieuprestaties binnen de eigen organisatie tevens richten op het helpen van 

opdrachtgevers met hun duurzaamheidsdoelstellingen. 

 

Op de milieuaspecten uit het Milieu Aspecten Register (MAR) dat is opgesteld, heeft een beoordeling 

plaatsgevonden op de mate van verbeterpotentieel versus het gebruik (of de hoeveelheid). Hieruit zijn de 

milieuaspecten met het grootste milieuverbetering potentieel geïdentificeerd: 

• Mobiliteit medewerkers (lucht, grond- en hulpstoffen en energieverbruik). 

• Energieverbruik (verlichting en gebruik apparatuur). 

• Gebruik van chemicaliën voor de vestiging Breda (lucht, waterverbruik- en verontreiniging, 

bodem en afval). 

• Papier (grond- en hulpstoffen, afval). 

• Inkoopproces (afval en grond- en hulpstoffen). 

 

3.2 CO2-doelstellingen Scope 1 en 2 
De kwantitatieve doelstellingen voor 2021 zijn gebaseerd op de CO2-footprint van 2015. Deze reductie 

zal berekend worden aan de hand van de CO2PI’s en zijn weergegeven in tabel 3.1. Omdat het 

wagenpark de grootste uitstoot van CO2 veroorzaakt voor RPS, zal daar ook de grootste (absolute) winst 

te halen zijn. Elektriciteit is al een reductie gehaald in 2016 van 100%, dus deze is aangepast. Dit 

betekent niet dat er niet meer gestuurd wordt op het verbruik.  
 

Scope Reductiedoelstelling op CO2PI’s   CO2 vermindering CO2 

PI’s 
 per jaar in 2021  

t.o.v. 2015 

in 2024  

t.o.v. 2015 

Scope 1     

Gas 3% 16% 24% -11% % (16,1 kg CO2/fte) 

• Gecertificeerd groen gas 0% - 100% - 

Wagenpark 5% 25% 37% 35% ( 1.634 kg CO2/fte) 

     

Scope 2     

Elektriciteit* 0% 0,2% (2022) 0,2% 0%  

• Gecertificeerde groene 

stroom 

100% 100% 100% 99% 

Vluchten** 0% 0% 0% 93% 

     

Scope 3 zakelijk personenvervoer   

Kilometerdeclaraties (incl. 

woon-werkverkeer) 

0% 0% 0% - 

     

     

     

Tabel 3.1: kwantitatieve reductie doelstellingen RPS 2021-2024 

https://www.rpsgroup.com/media/2385/rps_group-environmental-policy-statement.pdf
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RPS wil in de periode 2021-2024 (periode van 4 jaar) met als referentie 2015 40% CO2 per fte reduceren. 

 

* RPS koopt groene stroom in. Hierdoor behalen wij 100% reductie op elektriciteit bij onze gebouwen in 

eigen beheer (dit zijn er 4 van de 5). Onze locatie in Ouderkerk a/d Amstel is niet in eigen beheer. Naast 

het inkopen van groene stroom kan RPS nog op andere manieren de CO2-uistoot op het onderdeel 

elektriciteit verlagen. In de komende jaren gaan we kijken naar alternatieve manieren om de CO2-uitstoot 

te verlagen op de Scope 2 emissie elektriciteit.  

 

** Voor vluchten hebben wij een reductiedoelstelling van 0%. Dit komt door de volgende gebeurtenissen: 

• In 2018 is besloten om meer internationale projecten uit te voeren die tot slot eindig zouden zijn 

(naar verwachting 2020). Hierdoor is er een stijging te zien in 2018 en 2019 in deze categorie. 

• Door COVID-19 is er on 2020 en 2021 in dit kader geen vliegreizen gemaakt. De verwachting is 

dat dit wordt opgeschoven als de maatregel rondom COVID-19 worden versoepeld.   

 

Bovenstaande punten zijn ongewone situaties geweest die geen representatief beeld zou geven van 

onze (toenemende/afnemende) CO2-uitstoot en daarbij dan ook de realisatie van de doelstelling. 

Overwogen is het aanpassen van het referentiejaar maar dit is voor ons geen geschikte oplossing omdat 

de internationale projecten zullen eindigen. Het referentiejaar 2015 is namelijk het meest representatief.  

 

Met internationale collega’s heeft er in 2021 voornamelijk online overleg plaatsgevonden. Dit is een trend 

die we willen voortzetten de komende jaren en kunnen we zo ons aantal vliegreizen beperken. Ons 

streven is dan ook om onze vluchten te beperken naar een situatie vergelijkbaar als in 2015! 

 

3.3 CO2-doelstellingen projecten met gunningsvoordeel 
In 2020 zijn er door RPS twee aanbestedingen met gunningsvoordeel binnengehaald die een doorlooptijd 

hebben van minimaal 3 jaar. De eerste aanbesteding is uitgezet door Waterschap Aa en Maas en de 

tweede door vijf waterschappen namelijk Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Hollandse Delta, 

Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. 

 

De projecten die voortkomen uit de twee aanbestedingen zijn projecten die RPS al standaard uitvoert. De 

doelstellingen en maatregelen die zijn geformuleerd voor Scope 1 en 2 gelden ook bij deze projecten. De 

CO2-uitstoot van deze projecten worden dan ook opgenomen in de gehele CO2-footprint van RPS.  

Als het projecten betreft waarbij advies wordt gegeven voor baggerwerkzaamheden of damwanden dan is 

het streven om de CO2-reductiedoelstelling te realiseren die geformuleerd staan in tabel 3.3.  

 

In 2021 zijn er geen (nieuwe) aanbestedingen/projecten met gunningsvoordeel aangenomen.  

 

3.4 CO2-doelstellingen Scope 3 
In 2020 is RPS van start gegaan met de groei naar niveau 5 van de CO2-Prestatieladder en heeft haar 

Scope 3 emissies in kaart gebracht. De Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg 

van de activiteiten van het bedrijf, maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn 

noch beheerd worden door het bedrijf. RPS is een advies en ingenieursbureau, wij maken geen 

producten maar adviseren en maken bouwplannen. Wij geven onze opdrachtgevers handvatten om 

daadwerkelijk CO2 te reduceren. De meeste CO2-reductie in onze keten (scope 3) is dan ook te behalen 

in de projecten die wij uitvoeren voor onze opdrachtgevers. De CO2-reductie in onze keten/projecten is 



 

rps.nl 

Ref.: NL201000017   |  14 februari 2022 

Pagina 10 van 22 

voor ons dan ook een inspanningsverplichting om onze opdrachtgevers sturing te geven met CO2-

reductie. De opdrachtgever heeft de resultaatsverplichting.  

 

Uit de kwalitatieve en kwantitatieve materialiteitsanalyse volgen de meest materiële scope 3 emissies 

waarop RPS haar strategisch plan (PvA Infrastructuur) om scope 3 emissies te reduceren heeft 

gebaseerd.  

 

Uit de analyse blijkt dat de volgende strategie ten aanzien van het reduceren van scope 3 emissies het 

beste kunnen worden gevolgd: 

 

1. Duurzaamheidscriteria in aanbestedingen.  

 

Om de uitstoot van Scope 3 emissies te reduceren is er gekeken naar de projecten waar RPS adviseert 

en ondersteunt bij het opstellen van aanbestedingseisen. RPS is niet betrokken bij de daadwerkelijke 

uitvoering van de aanbestedingsopdrachten. Er kan dan ook niet een directe CO2-reductie doelstelling 

worden opgesteld, maar wel op het aantal projecten waar RPS de CO2-criteria voor schrijven. De 

doelstelling(en) op het aantal projecten is waar RPS de grootste CO2-impact kan realiseren, ook al is 

deze reductie niet goed meetbaar in CO2 ton uitstoot. Om toch een CO2-reductie in kaart te brengen bij 

aanbestedingsstukken is in aanvulling op deze doelstelling het opnemen van de Milieukostenindicator1 

(MKI) methodiek in aanbestedingsprojecten (waar mogelijk). Met het toevoegen van de MKI methodiek 

kan de CO2-reductie berekend worden van een aanbestedingsproject.  

 

In werkelijkheid realiseren we meer CO2-reductie met onze doelstelling maar met de toepassing van de 

MKI methodiek in aanbestedingsopdrachten die dit toelaten maakt het een deel van de daadwerkelijk 

behaalde CO2-reductie in een aanbesteding ook meetbaar.   

 

tabel 3.2: reductiedoelstellingen scope 3 duurzaamheidscriteria in aanbestedingen 
Scope  Doelstelling 2021 - 2024 Doelstelling 2021 CO2 vermindering 

Scope 3    

Eis 
5.B.1 

Autonome 
reductiestrategie: 
Duurzaamheids-
criteria in 
aanbestedingen 

In 2023 bij 100% van de projecten ter 
aanbesteding vanuit PIE overleggen 
met de opdrachtgever om CO2-
reductie criteria op te nemen in de 
eisen van de aanbesteding. 
 
Bij 45% van deze projecten nemen 
we de MKI methodiek op waarbij we 
sturen op de realisatie van een CO2-
reductie van 20% ten opzichte van de 
initiële footprint van deze projecten. 

Bij 50% van de projecten ter 
aanbesteding vanuit PIE 
overleggen met de opdrachtgever 
om CO2-reductie criteria op te 
nemen in de eisen van de 
aanbesteding. Bij 25% van deze 
projecten nemen we de MKI 
methodiek op waarbij we sturen op 
de realisatie van een CO2-reductie 
van 20% ten opzichte van de 
initiële footprint van deze projecten. 

Van de 54 projecten zijn er 28 
projecten waarbij CO2-reductie 
criteria is overlegd en toegepast.  
Projectrealisatie: 52% 
 
Bij 4 projecten is de MKI methodiek 
toegepast, maar is er nog geen CO2-
reductie te herleiden.  
Projectrealisatie: 14% 
Realisatie reductie: 0% 
 

 

Voor de scope 3 emissies zijn er twee doelstellingen die aansluiten op de verplichting van het opstellen 

van ‘ketenanalyses’. Er is gekeken naar de activiteiten die het meest voor de hand liggen om een 

 

1 De milieukostenindicator (ook wel de MKI) is een single-score indicator uitgedrukt in euro’s. Het voegt alle relevante 

milieueffecten, waaronder dus CO2, samen in één enkele score van milieukosten, die de milieu schaduw prijs van een product of 

project aantoont. De MKI waarde zorgt er vooral voor dat de milieuprestaties (o.a. CO2) van verschillende aannemers objectief 

kunnen worden vergeleken. 
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reductie-aanpak te ontwikkelen. Het grootste aandeel van de Scope 3 emissies van RPS bevind 

downstream in de keten, met name tijdens de ontwerpfase van de projecten. 

 
 

Scope  Doelstelling 2021 - 2024 Doelstelling 2021 CO2-vermindering 

Scope 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eis 
4.B.1 

Ketenanalyse: 
Hergebruik 
grond in 
baggerwerk- 
zaamheden 
 

Tot eind 2021, bij 4 projecten per jaar 
onderzoeken of er reductie-
mogelijkheden kunnen worden 
gerealiseerd door extra onderzoek uit 
te voeren en daarmee de 
baggerwerkzaamheden te 
verminderen en/of 
afzetmogelijkheden te vergroten;  
bij 1 klant per jaar het extra 
onderzoek daadwerkelijk uitvoeren 
Bij deze projecten realiseren wij een 
CO2-reductie van 25% ten opzichte 
van de totale initiële footprint van 
deze projecten. 

Bij 4 projecten per jaar onderzoeken 
of er reductiemogelijkheden  
kunnen worden gerealiseerd door 
extra onderzoek uit te voeren en 
daarmee de baggerwerkzaamheden 
te verminderen en/of 
afzetmogelijkheden te vergroten;  
bij 1 klant per jaar het extra 
onderzoek daadwerkelijk uitvoeren. 
Bij deze projecten realiseren wij een 
CO2-reductie van 25% ten opzichte 
van de totale initiële footprint van 
deze projecten. 

Er is bij 3 van de 4 projecten extra 
onderzoek uitgevoerd.  
Projectrealisatie: 100%. 
 
Er is bij 1 klant extra onderzoek 
uitgevoerd. 
Projectrealisatie: 100% 
Realisatie reductie: 32% reductie. 
 
 

Ketenanalyse: 
Damwand-
constructies 
 

In 2022 bij 50% van de projecten met 
het ontwerp van een damwand-
constructie óók het duurzame 
alternatieve ontwerp opstellen en 
aanbieden aan de opdrachtgever. 
 
Bij deze projecten realiseren wij een 
CO2-reductie van 23% ten opzichte 
van de initiële footprint van deze 
projecten. 

 Bij 40% van de projecten met het 
ontwerp van een 
damwandconstructie óók het 
duurzame alternatieve ontwerp 
opstellen en aanbieden aan de 
opdrachtgever. 
Bij deze projecten realiseren wij een 
CO2-reductie van 23% ten opzichte 
van de initiële footprint van deze 
projecten. 

Bij 5 van de 9 projecten is er een 
alternatief ontwerp opgesteld en 
aangeboden.  
Projectrealisatie: 56%. 
  
Bij 2 project is al bekend dat er een 
CO2-reductie van 23% en 30% is 
gerealiseerd.  
Realisatie reductie: 26,5% gemiddeld.  

tabel 3.4: reductiedoelstellingen scope 3 ketenanalyses en autonome reductie actie 

 

Met de bovenstaande doelstellingen wil RPS de CO2-uitstoot in haar keten (scope 3) reduceren. Voor de 

periode 2021-2024 behalen wij (meer) CO2-reductie door de groei van het aantal projecten waar wij CO2 

reducerende maatregelen/acties daadwerkelijk zullen uitvoeren.   

 

In lijn met deze doelstellingen is de doorkijk naar de doelstellingen voor 2024 dan ook als volgt:  

• Voor 2024 is het streven om bij 55% van de 100% projecten de MKI methodiek te hebben 

opgenomen in aanbestedingsstukken. Bij elk van deze projecten wordt er een (fictieve) CO2-

reductie van 20% gerealiseerd.   

• In 2024 streeft RPS er naar om bij 4 van haar ketenprojecten baggerwerkzaamheden CO2-

reductie te realiseren met als ijkpunt het jaar 2021. Bij elk van deze projecten wordt er een 

(fictieve) CO2-reductie van 25% gerealiseerd.   

• Voor 2024 is het streven van RPS om bij 70% van haar ketenprojecten damwandconstructies 

CO2-reductie te realiseren t.o.v. 33% van de projecten in 2020. Bij elk van deze projecten wordt 

er een (fictieve) CO2-reductie van 23% gerealiseerd.   

 

Op basis van de gerealiseerde doelstellingen per jaar wordt beoordeeld of de doelstellingen nog steeds 

ambitieus en realistisch zijn voor RPS. 

 

3.5 CO2-maatregelen per Scope 

RPS heeft en blijft zich tot doel stellen het CO2 gebruik van de organisatie en haar keten te reduceren. De 

grootste reducties zijn zoals te benoemd te halen in de mobiliteit en in het energieverbruik van de 
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gebouwen. Het energiegebruik van gebouwen is dan opgedeeld in de warmte (door gasverbruik, scope 1) 

en het elektriciteitsverbruik (door vooral koeling en verlichting, scope 2). 

Binnen de keten (scope 3) zijn de grootste (indirecte) reducties te behalen bij de projecten waarbij er een 

damwand ontwerp wordt opgesteld en baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd.  

In de paragrafen hierna worden per scope puntsgewijs de belangrijkste maatregelen beschreven die we 

de komende jaren zullen nemen die moeten leiden tot de reductie. Bij elke maatregel is weergegeven hoe 

ambitieus deze zijn. Dit kan zijn: standaard, vooruitstrevend of ambitieus. Wanneer maatregelen afgerond 

zijn, strepen we deze door. 

 

3.5.1 CO2-maatregelen Scope 1 en 2 (en zakelijk personenvervoer incl. woon-
werkverkeer) 

Deze paragraaf beschrijft de maatregelen die getroffen worden om de bovenstaande 

reductiedoelstellingen te behalen. De maatregelenlijst is hiervoor de leidraad geweest.  

 

3.5.1.1 Brandstof voor gebouwverwarming (scope 1) 
 

Voorgenomen in 2021-2024 
Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 

Energie labels: 

• Van elke gebouw is het energielabel bekend. 

• De vestigingen hebben een B-, C- of D-label.  

• In 2023 hebben alle vestigingen minimaal een C-label 

Vooruitstrevend  Gebouw-
beheerder 

Optimalisatie klimaatinstallatie: 

• Bij minimaal 75% van alle kantoren wordt de klimaatinstallatie 
tenminste elke 5 jaar geoptimaliseerd door een professioneel 
installatiebedrijf.  

Vooruitstrevend  Gebouw-
beheerder 

Groen gas: 

• Gas uitstoot compenseren wanneer er nog geen ge 

• Inzetten van groen gas op alle locaties (in eigen beheer) van 
RPS. 

• Alle vestigingen laten voorzien van een groen gas certificaat.  

Vooruitstrevend  Gebouw-
beheerder 

Reiniging CV-ketels: 

• Uitvoering gebeurt jaarlijks. 

• Bij onderhoud aan het pand worden duurzame alternatieven 
onderzocht.  

Standaard Gebouw-
beheerder 

Inzet/stimuleren medewerkers: 

• Instructies naar de medewerkers om verwarming uit te zetten 
bij het verlaten van het pand. 

• Tool box opzetten. 

• Inventariseren ideeën eigen mensen over het “beter” maken 
van eigen gebouwen (zonwering, optimaal gebruik maken 
warmte van zon etc.). 

Standaard Gebouw-
beheerder 

 

Gedaan in 2021 
Maatregel Voortgang 

Energie labels  Van alle panden is het energielabel bekend.  
3 locaties: C-label, 1 locatie: D-label en 1 locatie: B-label.  
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Pilot gestart om ons energiebeheer beter in kaart te brengen voor het 
pand in Delft.  

Groen gas  RPS haar gasverbruik is in 2021 gecompenseerd. Dit heeft geen effect 
op de CO2-uitstoot, maar draagt wel bij aan het duurzaamheid denken.  

Reiniging CV-ketels Wordt uitvoering aan gegeven. Controle vindt elke twee jaar plaats 
2023.  

Inzet/stimuleren medewerkers Het management heeft haar medewerkers mondeling geïnformeerd 
met instructies en doet dit elk kwartaal. Indien wordt gemerkt dat het 
tussentijds mis gaat wordt hier extra aandacht aan gegeven.  
Ideeën van medewerkers wordt gevraagd in de RPS360 magazine elk 
kwartaal en in de wandelgangen.  

 

Resultaat 2021: CO2 toename van 11% ten opzichte van 2015. 

De CO2-reductie is naast de genomen maatregelen gereduceerd doordat de kantoorbezetting lager was 

dan 2015 naar aanleiding van de overheidsmaatregelen omtrent COVID-19.  

 

In vergelijking met 2020 hebben we meer CO2 uitgestoten op gasverbruik. De reden hiervoor is dat het in 

2021 kouder is geweest en er dus meer verwarmingsuren zijn gedraaid op alle locaties. 

 

3.5.1.2 Brandstof voor voertuigen (scope 1) en  
zakelijk personenvervoer met privéauto (incl. woon-werkverkeer) & 
vliegverkeer (scope 3) 

De maatregelen voor zowel brandstof voor voertuigen (scope 1) en zakelijk personenvervoer met 

privéauto (incl. woon-werkverkeer)(scope 3) zijn bijna volledig hetzelfde. We benoemen de genomen 

maatregelen hieronder dan ook eenmalig.  

 

Voorgenomen in 2021-2024 
Voor het kiezen van een nieuwe auto worden er vanaf 2016 harde grenzen gezet op de CO2-uitstoot. Bij 
het kiezen van een auto met een lagere uitstoot zal het maximale leasebedrag per maand iets hoger 
worden. Hieronder in tabel 3.2 staan de getallen voor de maximale uitstoot en maandelijks het voordeel 
bij een lagere uitstoot (maatregel is vooruitstrevend).  
 

Categorie leaseauto Max. leasebedrag per maand Max. leasebedrag per maand 

I CO2 < 90 CO2 < 100 

 + € 15,- 
 

II CO2 < 100 CO2 < 110 

 + € 15,-  

III CO2 < 100 CO2 < 110 

 + € 15,- 
 

Tabel 3.2: leaseautobeleid vanaf 2020 

 

Voorgenomen in 2021-2024 
Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 

Terugdringen personenmobiliteit door thuiswerken en teleconferencing  
Het Nieuwe Werken:  

• Stimuleren thuiswerken. 

• Digitaal vergaderen  

Vooruitstrevend Hoger 
management + 
HR + IT 
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Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 
o Skype en MS-teams mogelijkheden faciliteren om zo het 

aantal kilometers te reduceren. 
o Video-conferencing (internationaal) 

• 10% van de medewerkers met een kantoorfunctie werkt één 
dag per week vanuit huis of vanuit flexplek in nabijheid 
woonadres. 

• Thuiswerkbeleid opstellen. (gaat in vanaf apr 2022) 
o Thuiswerk faciliteiten beschikbaar stellen. 

• Verbeteren en uitvoeren nieuw HR-beleid voor meer 
thuiswerken. 

Leasebeleid:  

• Reeds het (verbeterde) beleid voortzetten en blijven stimuleren 

voor het gebruik van elektrische auto’s.  

• Verder uitrollen van het periodiek informeren van medewerkers 

over het verbruik van hun leaseauto. 

• E-driver platform voor veilig en zuiniger rijden. 

Standaard/ 
vooruitstrevend 

Hoger 
management  

Aanschaf/lease personenauto’s o.b.v. CO2 emissiemeting uit de 

praktijk:  

• De aanschaf van (lease) personenauto’s hebben op basis van 

CO2 emissiemeting een lagere uitstoot dan 120 gr/km. 

• Bedrijf stelt poolauto’s beschikbaar voor gezamenlijk vervoer 

naar kantoor- of projectlocatie 

Ambitieus Hoger 
management 

Aanschaf/lease bedrijfsbusjes o.b.v. CO2 emissiemeting uit de praktijk:  

• De aanschaf van (lease) bedrijfsbusjes hebben op basis van 

CO2 emissiemeting een lagere uitstoot dan 160 gr/km. 

• De wisselwagens die rijden op diesel vervangen we voor 

volledig elektrisch aangedreven auto’s (Renault ZOE). 

Ambitieus Hoger 
management  

Elektrische rijden:  

• Elektrisch rijden mogelijk maken voor alle medewerkers.  

• Stimuleren interesse voor (privé)aankoop elektrische auto’s  

Ambitieus Hoger 
management  

Elektrische oplaadpunten:  

• Bij elke vestiging meerdere laadpalen voor elektrische auto’s.  

Ambitieus Hoger 
management  

Reizen met openbaar vervoer:  

• Stimuleren van openbaar vervoer bij nieuwe medewerkers.  

Standaard HR adviseur 

Planning woon-werk verkeer: 

• Het nog efficiënter gebruik van het planningssysteem ORTEC 
voor de buitendiensten van RPS, dat erop gericht is om het 
woon-werk verkeer te optimaliseren. Volgens ORTEC zelf zou 
dit een reductie van 10% kunnen opleveren.  

Ambitieus Vastgoed  
manager 

Medewerkersbijdragen: 

• Het bijscholen van medewerkers van de buitendienst om zo 
efficiënter te kunnen inplannen. Als een medewerker meerdere 
werkzaamheden kan uitvoeren op 1 locatie, brengt dit een 
reductie in gereden kilometers. 

Standaard Projectleiders 
SHEQ 
manager 

Carpoolen: 

• Carpoolen waar redelijkerwijs mogelijk. 

• Bedrijf stelt poolauto’s beschikbaar voor gezamenlijk vervoer 
naar kantoor- of projectlocatie.  

Vooruitstrevend/ 
ambitieus   

Wagenpark-
beheerder 
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Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 

• Alle poolauto's rijden op hernieuwbare brandstoffen, aardgas of 
zijn zero CO2-emissie. (Carpool auto’s zijn allemaal elektrisch.)  

Bandenspanning: 

• Medewerkers attenderen op het periodiek controleren van de 
bandenspanning (via mail). Dit kan maximaal een reductie van 
4% opleveren. (Doorlopend) 

• Onderzoeken naar mogelijkheden om op kantoor de 
bandenspanning te controleren of bandenpompen te plaatsen. 

Vooruitstrevend Wagenpark-
beheerder of 
SHEQ 
manager 

 

Gedaan in 2021 
Maatregel Voortgang 

Digitale vergadermogelijkheden Vergaderingen worden zoveel mogelijk via MS-teams 
gehouden met collega’s en opdrachtgevers. 

Terugdringen personenmobiliteit door 
thuiswerken en teleconferencing - 
Het Nieuwe Werken 

De afgelopen jaren is heel RPS al overgegaan op HNW. 
Voor elke fte is er 0,7 werkplek. Hierdoor worden 
werknemers gestimuleerd om meer thuis te werken of 
op andere locaties dichter bij huis. Dit geeft CO2-
reductie in de mobiliteit (lager gereden aantal 
kilometers) en in het energieverbruik van de gebouwen 
(minder stookkosten). RPS zal HNW in de komende 4 
jaar blijven stimuleren. 
 
Op dit moment volgen we de richtlijnen van de overheid 
in verband met Corona: alleen op kantoor werken als dit 
noodzakelijk is en in overleg met je teamleider. 

Leasebeleid Medewerkers hebben meer keuze uit (volledige) 
elektrisch aangedreven auto 

Aanschaf/lease bedrijfsbussen o.b.v. CO2 

emissiemeting uit de praktijk 

Nieuwe bedrijfsbussen die worden aangeschaft hebben 
een lagere uitstoot dan 160 gr/km 

Elektrische rijden Er zijn 15 elektrische leaseauto’s aangeschaft.  

 

Resultaat 2021:  

• Bij brandstof voor voertuigen is er een CO2-reductie van 35% per fte gerealiseerd.  

• Bij zakelijk personenvervoer is er een CO2-reductie van 58% CO2-reductie per fte gerealiseerd. 

 

In 2021 zijn de doorgegaan met het volgen van de COVID-19 richtlijnen van de overheid en zijn we zo 

min mogelijk wezen reizen en aanwezig geweest op de kantoorlocaties met uitzondering van het 

personeel dat niet anders kon. In het tweede halfjaar mochten er wel meer medewerkers naar kantoor en 

daar is ook gebruik van gemaakt. Ten opzichte van 2020 is er wel een hogere CO2-uitstoot. Dit is te zien 

in de stijging van benzine en de elektra auto’s. En ten tweede is het gasverbruik gestegen omdat het in 

de eerste maanden van 2021 kouder was dan in voorgaande jaren. 

3.5.1.2.1 Vliegverkeer 

Voorgenomen 2021-2024 
Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 

Digitaal vergaderen:  Vooruitstrevend  Teamleiders 
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• Zoveel mogelijk vergaderingen met buitenlandse 
klanten/collega’s via video-conference. 

Internationale reizen: 

• Alternatieven bekijken om bijvoorbeeld met de internationale 
trein te reizen waar mogelijk. 

• Stimuleren treingebruik voor lange afstanden. 

Standaard/ 
vooruitstrevend  

Teamleiders 

 

Gedaan in 2021 
Maatregel Voortgang 

Vergaderen via video-conference RPS volgt de richtlijnen van het RIVM m.b.t. de 
coronamaatregelen. In nov/dec, toen het weer mogelijk 
was is het hoofdkantoor in Londen bezocht.  

Internationale treinreizen Zie regel hierboven.  

 

Resultaat 2021: CO2-reductie van 93%. 

In het eerste halfjaar zijn er geen vliegreizen geweest in verband met de overheidsmaatregelen omtrent 

COVID-19 om zo min mogelijk te reizen naar het buitenland. Internationaal contact is dan altijd digitaal 

verlopen via MS-Teams, Skype of Zoom. In het tweede halfjaar zijn enkele directieleden naar het 

hoofdkantoor gereisd per vliegtuig.  

 

3.5.1.3 Elektriciteit (scope 2) 
Voorgenomen in 2021-2024 
Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 

Bewustmaken van medewerkers over de onderwerpen:  

• Klimaatbeheersing gebouwen; ventilatie/airconditioning uit bij 
verlaten werkplek. 

• Verlichting; na verlaten ruimte lichten uit doen.  

• Gebruik maken van duurzame verlichting (spaarlampen, LED 
etc.). 

Standaard Gebouw-
beheerder 

Aanschaf en gebruik van kantoorapparatuur: 

• Desktop en monitor uitschakelen. 

• Stekker uit het stopcontact van oplaadbare apparaten. 

• Laptop uitschakelen indien niet in gebruik. 

• Activeren van screensavers. 

• Printers en kopieermachines met goede power save modus. 

Standaard Finance 
afdeling 

Benchmarking en optimalisatie energieverbruik: 

• Bij minimaal 75% van de kantoren in beheer software 
toepassen die automatisch verbeteringen in de installaties 
opspoort en toepast. 

Vooruitstrevend/ 
ambitieus 

Gebouw-
beheerder 

In gesprek met gebouweigenaar Ouderkerk a/d Amstel om over te 
gaan op groene stroom.  

Vooruitstrevend Gebouw-
beheerder 

 

Gedaan in 2021 
Maatregel Voortgang 

LED verlichting in RPS panden. 2 van de 5 panden zijn voorzien van LED verlichting.  
De overige panden staan gepland voor 2022. In Breda is 
de buitenverlichting vervangen voor LED. 

Groene stroom 
 

De gebouwen in eigen beheer zijn voorzien van groene 
stroom. Dit heeft geen effect op de CO2-uitstoot, maar 



 

rps.nl 

Ref.: NL201000017   |  14 februari 2022 

Pagina 17 van 22 

Maatregel Voortgang 
 draagt wel bij aan het duurzaamheidsdenken. Alleen 

oudekerk a/d Amstel is niet in eigen beheer en heeft 
grijze stroom. In 2021/2022 gaan we het gesprek aan 
met de gebouwbeheerder van dit pand om over te gaan 
op groene stroom.  

Bewustmaken van medewerkers over de 
onderwerpen:  
 

Reeds toegepast. Dit gebeurt voornamelijk door face to 
face door de leiding van RPS mede te delen aan de 
medewerkers.  

Aanschaf en gebruik van kantoorapparatuur: Dit gebeurt doorlopend. Collega’s houden elkaar op de 
hoogte hoe er op een juiste manier gebruik kan worden 
gemaakt van kantoorapparatuur.  

Bij minimaal 75% van de kantoren in beheer 
software toepassen die automatisch 
verbeteringen in de installaties opspoort en 
toepast. 

Bij 75% van de kantoren zijn er slimme meters 
toegepast. In de loop van 2022 willen we alle kantoren 
optimaliseren. En we streven ook naar een verbetering 
van het gebouw dat we niet in beheer hebben.   

Besloten om het pand in Ouderkerk en Leerdam 
af te stoten en een nieuw (duurzamer) pand te 
huren. 

In 2022 zijn alle medewerkers op de hoogte gesteld van 
deze verandering. De verhuizing vind plaats in 2022. Het 
nieuwe pand heeft energielabel A.  

 
Resultaat 2021: CO2-reductie van 99% ten opzichten van 2015. 
De reductie heeft te maken met de inkoop van groene stroom op basis van Nederlandse Windenergie. 
Alleen de vestiging Ouderkerk a/d Amstel heeft nog grijze stroom. 
 

3.5.1.4 CO2-maatregelen projecten met gunningsvoordeel 
Bij RPS advies- en ingenieursbureau bv. is de dienstverlening projectmatig en gericht op gebieden, 

gebouwen en infrastructuur. De twee aanbestedingen vallen onder de werkzaamheden die RPS dan ook 

op regelmatige basis uitvoert. De maatregelen die RPS dagelijks in de standaard werkzaamheden 

toepast worden ook meegenomen in deze projecten. Er zijn geen specifieke projectmaatregelen geweest.  

De maatregelen die o.a. veel worden uitgevoerd zijn: 

• Carpoolen en wanneer mogelijk met de auto met de minste uitstoot. 

• Verdere stimulering van elektrisch aangedreven auto.  

• Vergaderen waar mogelijk zowel binnen- als met buitenlandse klanten en collega’s via video-

conference. 

• Het Nieuwe Werken voortzetten, waaronder ook vaker thuiswerken waar kan.  

 

Indien er specifieke projectmaatregelen binnen projecten met gunningsvoordeel worden genomen 

worden deze beschreven in de projectdossiers. 

 

Resultaat 2021: Het CO2-aandeel van de projecten met gunningsvoordeel op de gehele CO2-footprint is 

1,44%, dit is 21 ton CO2.  

 

In 2021 zijn er in totaal 18 projecten met gunningsvoordeel relevant waar er in totaal 21 ton CO2 is 

uitgestoten. Dit is 1,44% van de totale CO2-uitstoot in 2021.  

De meeste projecten uit de ITA in 2021 zijn uitgevoerd onder de raamovereenkomst Schieland. De CO2-

uitstoot is hiervan 7,5 ton CO2. Dit is tevens ook het contract met de meeste CO2-uitstoot. Op de gehele 

footprint is dit aandeel 0,51%.  
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3.5.2 CO2-maatregelen Scope 3 

3.5.2.1 Algemene maatregelen  (scope 3) 
Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 

Inventariseren projecten Infra teams: 

• Team W&W 

• Team W&B 

• Team K&L 

• Team L&N 

• Team L&I 

Vooruitstrevend Infrastructuur 
Adviseur 
duurzaamheid 

Plan van Aanpak Duurzaamheid Infra: 

• Het beschrijven van de acties en verantwoordelijkheden ter 
verwezenlijking van deze doelstelling. 

• Het beschrijven van de monitoring op de doelstellingen. 

• Uitvoering geven aan acties en maatregelen. 

Standaard Infrastructuur 
Adviseur 
duurzaamheid 

Monitoringsysteem: 

• Opstellen gebruiksvriendelijk 
checklist/dataverzamelingsstructuur 

• Database elk kwartaal up-to-date houden. 

• Verbetermogelijkheden opsporen in het systeem voor het 
meten van de voortgang. 

Standaard Projectleiders 

Gesprekken met opdrachtgevers:  

• Met elke opdrachtgever het gesprek aangaan om CO2-bewust 
te werk te gaan. 

• Met elke opdrachtgever/opdracht het gesprek aangaan om 
project gerelateerde CO2-verminderen te realiseren. 

Vooruitstrevend/ 
ambitieus 

Projectleiders 

 

Gedaan in 2021 
Maatregel Voortgang 

Inventarisatie relevante projecten. Alle teams zijn gevraagd projectinformatie te delen die 
relevant zijn voor de doelstellingen. 75% van de data is 
vlot en compleet aangeleverd. Vanwege incidentiele 
druktes bij enkele projectleiders was er soms vertraging 
in het aanleveren van data.     

Plan van Aanpak Duurzaamheid Infra Het Plan van Aanpak (NL202013430-R21-010 PVA 

Duurzaam PIE Def V4.0-260121) is gereed en wordt ten 
uitvoer gebracht door het team ‘Vakgroep 
Duurzaamheid’. Zij komen regelmatig bij elkaar en 
houden toezicht op de voortgang van de diverse 
duurzame projecten.  

Monitoringsysteem Er is een gebruiksvriendelijke checklist beschikbaar 
gesteld voor alle projectleiders. Elk kwartaal worden de 
gegevens verzameld. Tijdens het 
dataverzamelingsproces worden knelpunten direct 
opgelost en aanpassingen worden uitgevoerd.  

Gesprekken met opdrachtgevers Met de meeste opdrachtgevers wordt er gesproken over 
CO2-bewust te werken en om CO2-verminderde acties 
door te voeren in projecten. Dit is nog niet overal het 
geval. Er zal opnieuw met de medewerkers gesproken 
worden om met elke opdrachtgever te praten over CO2-
reductie(s).  
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Resultaat 2021: Het bewustzijn binnen de organisatie en bij de opdrachtgevers groeit. Steeds meer 

klanten/opdrachtgevers zijn geïnteresseerd in het. Waar er tegen knelpunten wordt aangelopen worden 

zo snel mogelijk besproken en wordt dan gelijk aangepakt.   

 

3.5.2.2 Duurzaamheidscriteria in aanbestedingen (scope 3) 
Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 

Tussentijdse doelstellingen:  
Voor 2022 op 75% van de projecten CO2 opnemen in de 
contractstukken. Waarvan er 35% van deze projecten MKI methode 
wordt opgenomen waar er een CO2-reductie van 20% wordt 
gerealiseerd op deze projecten. 

Ambitieus Management 
RPS 

Gesprek aangaan met alle opdrachtgever om CO2-reductiecriteria op 
te nemen binnen contractstukken. 

Vooruitstrevend Projectleiders 

Opnemen van MKI methodiek in aanbestedingsopdrachten. Ambitieus Projectleiders 

Training en kennisontwikkeling volgen m.b.t. de MKI methode in 
projecten. 

Vooruitstrevend PIE Adviseur 
duurzaamheid 

 

Gedaan in 2021 
Maatregel Voortgang 

Gesprek aangaan met alle opdrachtgever om 
CO2-reductiecriteria op te nemen binnen 
contractstukken. 

Bij 28 van de 54 opdrachten is er met de opdrachtgever 
gesproken over het opnemen van CO2-reductiecriteria. 

Opnemen van MKI methodiek in 
aanbestedingsopdrachten. 

Bij 4 van de 28 projecten is MKI methodiek als criteria 
opgenomen. Resultaat is positief. 
Bij een project buiten de CO2-scope hebben we een 
best practice project (Vredeburglaan) waar een CO2-
reductie van ruimt 25% is gerealiseerd. 

Training en kennisontwikkeling volgen m.b.t. de 
MKI methode in projecten. 

Enkele medewerkers zijn aangewezen voor trainingen. 
De trainingen zijn gestart in august 2021. Daarnaast is 
er een werksessie gestart binnen hoogwater 
beschermingsprogramma. Waar er meer aandacht 
wordt gegeven aan MKI methode in projecten/ 
aanbestedingsopdrachten 

Handreiking opstellen met mogelijke CO2-
reductiecriteria binnen aanbestedingen. 

 

 

Resultaat 2021: Bij 52% van de projecten wordt er met de opdrachtgever gesproken over het opnemen 

van CO2-reductiecriteria. Bij 14% wordt de MKI criteria opgenomen. Er is echter nog geen CO2-reductie 

bekend, omdat dit door externe opdrachtaannemers is/wordt berekend. RPS is niet altijd betrokken bij dit 

proces en kan dan lastig achterhalen wat de daadwerkelijke reductie is geweest.  

 

3.5.2.3 Ketenanalyse: Hergebruik grond in baggerwerkzaamheden (scope 3) 
Voorgenomen in 2021-2024 
Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 

Gesprek aangaan met zoveel mogelijk opdrachtgever om extra 
onderzoek uit te voeren en daarmee de baggerwerkzaamheden te 
verminderen en/of afzetmogelijkheden te vergroten 

Ambitieus Teamleiders / 
Projectleiders 
W&B 
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Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 

Trajectlengtes beperken (waar mogelijk).  Ambitieus Teamleiders / 
Projectleiders 
W&B 

 

Gedaan in 2021 
Maatregel Voortgang 

Gesprek aangaan met de opdrachtgever over 
extra onderzoek 

Er is met 3 opdrachtgevers gesproken over het 
uitvoeren van extra onderzoek. Alle opdrachtgevers tot 
nu toe zijn dus geïnteresseerd in een duurzamere optie.  

Trajectlengtes beperken Bij 3 van de 4 projecten is er naar aanleiding van het 
extra onderzoek de trajectlengtes beperkt. 

 

Resultaat 2021: Bij 100% van de projecten wordt er met de opdrachtgever gesproken over het uitvoeren 

van extra onderzoek. In 2021 is er 1 opdrachtgever akkoord gegaan met het uitvoeren van extra 

onderzoek en CO2-reducerende acties uit te voeren. In dit project zal er een reductie van 32% worden 

gerealiseerd.  

 

3.5.2.4 Ketenanalyse: Damwandconstructies (scope 3) 
Voorgenomen in 2021-2024 
Maatregel Ambitieniveau Actiehouder 

Tussentijdse doelstelling bepaald voor 2022:  
In 2022 bij 50% van de projecten met het ontwerp van een damwand-
constructie óók het duurzame alternatieve ontwerp opstellen en 
aanbieden aan de opdrachtgever. 
Bij deze projecten realiseren wij een CO2-reductie van 23% ten 
opzichte van de initiële footprint van deze projecten. 

Ambitieus Management 
RPS 

Gesprek aangaan met de opdrachtgever om een duurzaam ontwerp toe 
te passen.  

Standaard Teamleiders / 
Projectleiders 

Bij zoveel mogelijk projecten een duurzame alternatieve ontwerp 
opstellen en aanbieden aan de opdrachtgever. 

Ambitieus Teamleiders / 
Projectleiders 

Toepassen van staffelbij de duurzame alternatieve ontwerpen (waar 
mogelijk). 

Vooruitstrevend Teamleiders / 
Projectleiders 

Indien nodig gebruik maken van alternatief materiaal voor de 
damwanden (bijvoorbeeld hout, etc.)  

Ambitieus Teamleiders / 
Projectleiders 

 

Gedaan in 2021 
Maatregel Voortgang 

Gesprekken met opdrachtgever. Bij merendeel van de opdrachtgevers gaat het team 
W&W het gesprek aan om het belang van CO2-reductie 
in projecten te bespreken. De meeste opdrachtgevers 
staan hiervoor open.  

Alternatief ontwerp opstellen bij zoveel mogelijk 
projecten. 

Bij 56% van de opdrachtgevers wordt er gesproken over 
het opstellen van een duurzaam ontwerp. 

Toepassen staffeling Bij twee projecten is er staffeling toegepast. En dit heeft 
bij één project geleidt tot een CO2-reductie van 30%. 

Toepassen alternatief materiaal. Wanneer er niet voor staffeling kan worden gekozen, 
wordt er naar andere oplossingen gezocht die buiten 
onze scope valt.  
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Resultaat 2021: Bij 56% van de projecten is er een geoptimaliseerd damwand ontwerp opgesteld en 

aangeboden aan de opdrachtgever. Er is tot nu toe een reductie van 30% en 23% gerealiseerd bij twee 

projecten. 

 

Het gehele overzicht van de CO2-footprint over 2021 is in bijlage 2 toegevoegd.   
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4 OPERATIONEEL BEHEER 

Om zich op milieuvlak continue te blijven verbeteren heeft RPS een (milieu-)managementsysteem 

ingericht. Dit systeem is gecertificeerd conform de NEN-EN-ISO 14001. Dit nieuwe energie-

managementprogramma zal in dit systeem opgenomen worden.  

 
De eindverantwoordelijke voor het voldoen aan dit energiemanagementprogramma ligt bij de directeur 
van RPS bv, de heer F. Vrolijks. Ook de interne en externe communicatie over de CO2-prestaties van het 
bedrijf ligt bij hem. De heer J. M. Cornet is eindverantwoordelijke om te blijven voldoen aan dit 
programma. Dit omvat:  

• Het minstens tweemaal per jaar monitoren van de CO2-footprint van het bedrijf. 

• Het bewaken van de doelstellingen. 

• Het afstemmen met de directie en het managementteam over de daadwerkelijke uitvoering van 
de reductiemaatregelen. 

 

4.1 Rapportage en beoordeling 

Jaarlijks berekenen we voor heel RPS bv de CO2-footprint (scope 1, 2 en 3 emissies). De input voor de 

scope 1 en 2 berekening komt uit de energienota’s, het verbruik van de leaseauto’s en de vliegreizen. De 

footprint zal worden vergeleken met het referentiejaar en de eerdere jaren, gebruik makend van de CO2 

prestatie indicatoren en EnPI’s, en wordt ieder jaar gerapporteerd aan de directie.  

 

De evaluatie zal plaatsvinden middels de jaarlijkse directiebeoordeling. Indien noodzakelijk zullen de 

doelen worden aangepast. De directie en het managementteam committeren zich aan deze 

doelstellingen. Veranderingen zullen jaarlijks beschreven worden in dit document.  

 

 



 

 

Bijlage 

 

1. CO2-footprint 2015 

 

 

RPS NEDERLAND CO2 PRESTATIELADDER 2015

FTE EENHEID HOEVEELHEID CO2 UITSTOOT TON PER FTE

SCOPE 1 2.054,5      6,02

1 GJ = 278 kWh

1 m3(n) gas = 9,769 kWh

GAS 341,1              121,9 0,36

Delft 95,8                m³ 13.968 26,4

Zwolle 17,5                m³ 3.795 7,2

Leerdam 115,0              m³ 12.566 23,7

Ouderkerk a/d Amstel 1,8                 GJ 667 13,3

Breda 111,0              m³ 27.115 51,2

PERSONENWAGENS 1.932,6 5,67

Personenwagens benzine liter 47.361 129,8

Personenwagens diesel liter 557.202 1.799,8

Personenwagens LPG liter 1.693 3,1

FTE EENHEID HOEVEELHEID CO2 UITSTOOT TON PER FTE

SCOPE 2 629,4         1,85

ELEKTRA 341,1              511,7 1,50

Delft 95,8                kWh 188.258 122,2

Zwolle 17,5                kWh 54.129 35,1

Leerdam 115,0              kWh 100.440 65,2

Ouderkerk a/d Amstel 1,8                 kWh 1.768 1,1

Breda 111,0              kWh 443.901 288,1

VLUCHTEN km 66.974 12,5 0,04

KILOMETER DECLARATIES 105,1 0,31

Openbaar vervoer km 77.239 4,7

Personenwagens (prive) km 478.658 100,4

TOTAAL 2.684   7,87     



 

 

Bijlage 

 

2. Overzicht CO2-footprint 2015 – 2021 

 


