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1 INLEIDING  

Als onderdeel van de implementatie van de CO2-Prestatieladder in de organisatie, rapporteert RPS elk 

halfjaar over haar CO2-uitstoot, de genomen maatregelen en de voortgang op de reductiedoelstellingen.  

 

Deze periodieke rapportage beschrijft de volgende aspecten: 

• Een analyse van de CO2-uitstoot van 2022 (1 januari 2022 t/m 31 december 2022); 

• De voortgang op reductiedoelstellingen door analyse van trends; 

• Eventuele wijzigingen in de berekeningsmethode. 

 

Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het 

Energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO2-Prestatieladder is ingevoerd. Deze stuurcyclus 

staat beschreven in het Kwaliteitsmanagementplan. 

De periodieke rapportage beschrijft alle zaken zoals beschreven in § 7.3 uit de ISO 14064-1. Een 

koppelingstabel vindt u hieronder. 

 

§ 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage 

A § 2.1 

B § 2.2 

C § 2.4 

D § 3.1 

E § 3.2 

F § 5.3 

G § 4.7 

H § 4.5 

I § 4.2 

J § 5.3 

K § 2.3 

L § 4.4 

M § 4.1 

N § 4.3 

O § 4.5 

P § 5.6 

Q § 5.6 

R § 2.5 

S § 2.5 

T n.v.t. 

Tabel 1.1: Koppelingstabel periodieke rapportage en § 7.3 uit de ISO 14064-1 
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2 BASISGEGEVENS 

2.1 Beschrijving van de organisatie 

RPS is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau. Met een team van 360 specialisten wordt 

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

Nederland is een onderdeel van de RPS Group Plc, een Engels beursgenoteerd adviesbureau.  

RPS Nederland is actief in de werkvelden ‘Gebouwen, Gebiedsinrichting & Infrastructuur’ en ‘Milieu & 
Veiligheid en Laboratoria’ en opereert vanuit vijf vestigingen in Nederland. 

 

De vijf verschillende vestigingen van RPS hebben ieder hun eigen energiestromen. Deze zijn gesplitst in 

Scope 1, Scope 2 en Scope 3 energiestromen. In tabel 2.1 zijn de verschillende energiestromen 

weergegeven voor de verschillende locaties. De vliegreizen zijn gerelateerd aan alle locaties, in de 

berekeningen zijn deze allemaal meegenomen voor de hoofdlocatie Delft. 

 

Vestiging Scope 1 Scope 2 inclusief  Scope 3 

Delft Gas Elektriciteit Zakelijk personenvervoer privéauto 

 Auto’s Vliegverkeer Zakelijk personenvervoer OV 

Breda Gas Elektriciteit Zakelijk personenvervoer privéauto 

 Auto’s Vliegverkeer Zakelijk personenvervoer OV 

Leerdam Gas Elektriciteit Zakelijk personenvervoer privéauto 

 Auto’s Vliegverkeer Zakelijk personenvervoer OV 

Zwolle Gas Elektriciteit Zakelijk personenvervoer privéauto 

 Auto’s Vliegverkeer Zakelijk personenvervoer OV 

Ouderkerk a/d Amstel Gas Elektriciteit Zakelijk personenvervoer privéauto 

 Auto’s Vliegverkeer Zakelijk personenvervoer OV 

Tabel 2.1: Energiestromen van de verschillende vier vestigingen 

 

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. 

 

In de laatste 6 maanden van dit jaar zal RPS twee RPS-panden afstoten en een nieuw duurzamer 

gebouw in gebruik nemen. In de aankomende jaarrapportage wordt de beschrijving van de vestigingen 

daarop aangepast.  

  

2.2 Verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijkheid voor het vastleggen en rapporteren van de emissie-inventaris ligt bij de SHEQ-

manager van RPS. Het bepalen, continueren en borgen van het CO2-reductiebeleid ligt bij de stuurgroep 

CO2-Prestatieladder bestaande uit de directie RPS bv, DOD INFRA en de SHEQ-manager.  

Voor de emissie-inventaris kan er contact opgenomen worden met het CO2-Prestatieladder team, 

bestaande uit de SHEQ-manager, DOD INFRA, de adviseur duurzaamheid huisvesting en medewerker 

duurzaamheid.  

Voor de verschillende emissiestromen kan er contact opgenomen worden met de personen die staan 

vermeldt in onderstaande tabel 2.2.  
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Emissiestroom  Functie  Naam 

CO2-uitstoot Auto's Wagenparkbeheerder E. van der Sanden 

Energieverbruik van alle RPS-locaties 

(Elektra, Gas, Warmte) 

Adviseur Huisvesting & 

Vastgoed 

M. van der Waal 

KM gebruik van privéauto en declaraties aan 

openbaar vervoer 

Assistent Controller T. Haag  

Aantal vluchten en gemaakte kilometers Financiële administratie J. Nomen 

Inzicht in projecten met een CO2 -

Prestatieladder behaald voordeel 

Tenderdesk coördinator J. Cauwels 

 

Aantal FTE gemiddeld Assistent Controller T. Haag  

Tabel 2.2: Contactpersoon per emissiestroom 

 

2.3 Referentiejaar 

Het referentiejaar is 2015. 

Om een goede vergelijkingsbasis tussen het gerapporteerde jaar en het referentiejaar te kunnen blijven 

garanderen wordt bij een wijziging van de conversiefactoren een herberekening gemaakt. Als er een 

wijziging in conversiefactoren optreedt die invloed heeft op het referentiejaar of andere historische 

gegevens dan wordt dit beschreven in § 4.4.  

 

2.4 Rapportageperiode 

Deze periodieke rapportage beschrijft de CO2-emissies over het eerste halfjaar van 2022. 

 

2.5 Verificatie 

De emissie inventaris is gemaakt in overeenstemming met NEN-EN-ISO 14064-1:2019. De emissie 

inventaris is niet geverifieerd door een erkend bureau. Een interne verificatie is niet van toepassing. 

  

mailto:Elianne.van.der.Sanden@rps.nl
mailto:marco.van.der.waal@rps.nl
mailto:theo.haag@rps.nl
mailto:Jeroen.Cauwels@rps.nl
mailto:theo.haag@rps.nl
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3 AFBAKENING 

 

3.1 Organisatorische grenzen 

Voor de CO2-Prestatieladder worden de volgende organisatieonderdelen meegenomen binnen de 

organisatorische grenzen: RPS bv, RPS advies- en ingenieursbureau en RPS Analyse. De 

organisatorische grenzen zijn uitgebreid beschreven in het Energiemanagement Actieplan (paragraaf 

1.3). De CO2-emissie-inventaris wordt bepaald voor RPS Nederland en gerapporteerd aan RPS 

Nederland en RPS Group. Na afloop van elke inventarisatie wordt er een halfjaarlijks rapportage 

opgesteld waarin besproken wordt of de organisatorische grenzen zijn aangepast.  

 

3.1.1 Aanpassing organisatorisch grenzen 

De organisatorische grenzen zijn niet aangepast.  

 

3.2 Operationele grenzen 

Bij het bepalen van de operationele grenzen wordt onderscheid gemaakt tussen Scope 1, 2 & 3 

categorieën. In de Scope-indeling van de CO2-Prestatieladder houdt dit het volgende in: 

• Scope 1 is alle directe CO2-uitstoot van het bedrijf, namelijk uitstoot door gas voor verwarming en 

brandstofverbruik leaseauto’s.  

• Scope 2 is alle indirecte CO2-uitstoot die direct te beïnvloeden is, namelijk uitstoot door 
elektriciteit en vliegreizen. 

• Scope 3 is indirecte CO2-uitstoot door woon-werkverkeer met privéauto’s en openbaar vervoer. 
Dit aangevuld met alle overige indirecte uitstoot. 

 

Als onderdeel van het energiemanagementsysteem wordt een Energiebeoordeling actueel gehouden dat 

de energiegebruikers binnen de organisatie beschrijft en een overzicht geeft van de emissiebronnen. Als 

er binnen de organisatie door veranderde organisatiegrenzen of de aankoop van nieuwe kapitale 

goederen sprake is van nieuwe emissiestromen dan worden de Energiebeoordeling en de emissie-

inventaris aangepast.  

 

De wijzigingen binnen de emissiestromen in de afgelopen periode zijn: N.v.t.  
 

De Actuele emissiestromen binnen de operationele grenzen zijn: 

• Scope 1 

▪ Verwarming kantoor. 

▪ Brandstofverbruik wagenpark (leaseauto’s en bedrijfswagens). 
 

• Scope 2 
▪ Elektriciteit kantoor. 

▪ Vliegkilometers. 

 

• Scope 3 
▪ Gedeclareerde zakelijke kilometers privéauto’s. 

▪ Openbaar vervoer. 

▪ Woon-werkverkeer. 

 

De projecten met gunningsvoordeel worden apart benoemd, maar de CO2-uitstoot ten behoeve van deze 

projecten vallen in de CO2-footprint emissies.  
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4 BEREKENINGSMETHODIEK 

Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van het Energiemanagementsysteem dat in het 

kader van de CO2-Prestatieladder is ingevoerd. Om deze reden is het meest recente Handboek CO2-

Prestatieladder zoals uitgegeven door de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) 

leidend binnen de berekeningsmethodiek. 

 

4.1 Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren 

Het meest recente Handboek CO2-Prestatieladder zoals uitgegeven door de SKAO vormt de basis voor 

de berekeningen binnen elke periodieke Rapportage. De conversiefactoren zoals daarin genoemd 

worden aangehouden. Voor een lijst met gebruikte conversiefactoren binnen deze periodieke rapportage 

zie www.co2emissiefactoren.nl.  

 

4.2 Berekening / allocatie van emissies binnen projecten met 
gunningvoordeel 

De CO2-footprint van projecten met gunningsvoordeel wordt berekend op basis van een verdeelsleutel op 

basis van omzet. De formule is als volgt: Omzet project met gunningsvoordeel / omzet organisatie * 100% 

 

4.3 Wijzigingen berekeningsmethodiek 

Er zijn geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek en conversie factoren.  

 

4.4 Herberekening referentiejaar & historische gegevens 

In 2022 heeft er geen herberekening plaatsgevonden.  

 

4.5 Uitsluitingen 

CO2-emissies voortkomend uit airconditioning en papier worden niet meegenomen binnen de CO2-

rapportage, omdat deze verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de andere emissiestromen.  

Er zijn geen overige uitsluitingen. 

 

4.6 Opname van CO2 

Er heeft in de afgelopen periode geen opname van CO2 plaatsgevonden binnen de bedrijfsactiviteiten. 

 

4.7 Biomassa 

Er is in de afgelopen periode geen gebruik gemaakt van biomassaverbranding. 

 

  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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5 ANALYSE VAN DE VOORTGANG 

5.1 Voortgang directe & Indirecte emissies 2022 

 

 
Picture 1: CO2-footprint HY1 2022 

 

In 2022 heeft RPS een CO2-footprint van 1.646 ton CO2. Dit is een reductie van 41% ten opzichte van 
2015. Deze reductie komt onder andere door de toename van elektrische auto’s die er rondrijden en de 
afname van benzine kilometers. Er zijn twee panden afgestoten en een nieuw gebouw met energielabel A 
is in gebruik genomen. De verwarmings- en koelingsinstallaties in Breda is geoptimaliseerd. In onze 
projecten, ook buiten onze CO2 doelen, wordt duurzaamheid en CO2-reductie steeds vaker aangekaart bij 
en door opdrachtgevers.  

  
De grootste uitstoot is nog altijd te herleiden naar het brandstofverbruik van de leaseauto’s en 
gasverbruik voor verwarmen van de huisvesting, dit samen geeft in totaal 85% van de CO2-uitstoot. 

 

5.1.1 Trends 

 
Picture 2: Trends jaarlijkse CO2-footprint RPS 

 

Ten opzichte van het referentiejaar (2015) is de uitstoot in 2022 met 41% gedaald. Ten opzichte van 

2021 is de uitstoot niet afgenomen. Dit is te verklaren door de toename van de reiskilometers van de 

auto’s en vliegreizen. De coronamaatregelen zijn compleet losgelaten en er is meer fysiek contact 
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onderhouden met nationale en internationale opdrachtgevers. Wel wordt er gelet op afstanden en wordt 

er ook zuiniger gereden, namelijk meer benzine en elektrisch, wat gunstiger is voor het milieu.  

 
Picture 3: CO2 daling elk halfjaar sinds 2019 tot heden 

Uit de CO2-footprint is het volgende te herleiden, namelijk: 

• Er is minder met diesel gereden. Er is een toename van 

elektrische kilometers wat impliceert dat er meer elektrische 

auto’s worden ingezet. Het wagenpark is nu 25% elektrisch.  
• Het gasverbruik is ten opzichte van 2021 lager. Dit komt o.a. 

doordat het in 2022 warmer was dan de voorgaande jaren. In 

2021 waren er 2.819 graaddagen1 en in 2022 waren er maar 

2.512 graaddagen. 

• De privé declaraties en woon-werk uitstoot is lager dan in 2021. 

De gegevens zijn beter inzichtelijk gemaakt en dan ook 

nauwkeuriger dan voorgaande jaren.  

• Er zijn meer internationale reizen gemaakt (naar Engeland 
buiten Europa), waardoor het aantal vliegkilometers is 

toegenomen. 

 

Projecten met gunningsvoordeel  

In 2020 zijn er door RPS twee aanbestedingen met gunningsvoordeel binnengehaald die een doorlooptijd 

hebben van minimaal 3 jaar. De eerste projecten zijn van start gegaan in 2021.  

 

In het eerste halfjaar van 2022 was er spraken van 2 nieuwe raamovereenkomsten (ROVK’s)/projecten 

met gunningsvoordeel, maar die zijn geannuleerd. In totaal zijn er tot op heden 21 projecten met 

gunningsvoordeel relevant waar er in totaal 29 ton CO2 is uitgestoten. Dit is 2% van de totale CO2-uitstoot 

in 2022. De projecten die RPS uitvoert onder deze raamcontracten zijn vaak langdurige projecten die 

overlopen in de jaren erop.   

 

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%.  

 

 

1 Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de temperatuur in huis en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag. Een 

graad dag wordt gemeten als het gedurende een gehele dag precies één graad onder de stookgrens van 18 °C graden is. Is de 

gemiddelde buitentemperatuur 18 °C of hoger, dan is het aantal graaddagen nul. Graaddagen zijn dus geen dagen, maar 

rekeneenheden. Rekenvoorbeeld graaddagen: Gemiddelde buitentemperatuur op een dag: 10 °C. Aantal graaddagen (18-10) = 8 

graaddagen. 

Picture 4: CO2-footprint Scope 
verdeling in percentages 
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In de periode 2022 zijn de volgende projecten met gunningsvoordeel actief en vormen onderdeel van 

deze rapportage: 

 

• Raamovereenkomst Waterschap Hollandse Delta (ITA)  

▪ Aantal lopende projecten: 3 

▪ Aantal afgeronde projecten: 0 

• Raamovereenkomst Brabantse Delta (ITA)  
▪ Aantal lopende projecten: 3 

▪ Aantal afgeronde projecten: 0 

• Raamovereenkomst Schieland (ITA)  

▪ Aantal lopende projecten: 8 

▪ Aantal afgeronde projecten: 0 

• Raamovereenkomst Hoogheemraadschap Delfland (ITA)  
▪ Aantal lopende projecten: 3 

▪ Aantal afgeronde projecten: 0 

• Raamovereenkomst Aa en Maas (ITA)  

▪ Aantal lopende projecten: 3 

▪ Aantal afgeronde projecten: 0 

 

In het eerste halfjaar van 2022 hebben er meer activiteiten plaatsgevonden in de lopende en nieuwe 

projecten die zijn aangenomen onder de ITA. In de laatste 6 maanden heeft RPS geen nieuwe projecten 

onder de ITA contracten aangenomen.  

 

De werkzaamheden binnen de projecten met gunningsvoordeel zijn activiteiten die RPS dagelijks in al 

haar projecten uitvoert. Dit zijn voornamelijk kantoorwerkzaamheden (bureaustudie), meetwerk, 

inspecties en waar nodig locatiebezoeken. De doelstellingen en maatregelen voor deze projecten zijn dan 

ook hetzelfde als bij Scope 1 en 2. Dit geldt ook voor de resultaten. In dit geval betekent het dat de 

genomen maatregelen voldoende werken om de doelstellingen te behalen.  

 

5.2 Voortgang reductiedoelstellingen 

5.2.1 Doelstellingen Scope 1 & 2 

In 2020 zijn onderstaande doelstellingen vastgesteld door RPS over het jaar 2022.  
Scope Reductiedoelstelling op CO2PI’s   CO2 vermindering CO2 PI’s 

 per jaar in 2022  
t.o.v. 2015 

in 2024  
t.o.v. 2015 

Scope 1     

Gas 3% 19% 24% 17% (26,03 kg CO2/fte) 

• Gecertificeerd groen 
gas 

- - 100% - 

Wagenpark 5% 30% 37% 33 % (3.760 kg CO2/fte) 

Scope 2     

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

• Gecertificeerde 
groene stroom 

100% 100% 100% 99% 

Vluchten 0% 0% 0% -322% 

Scope 3 zakelijk personenvervoer   

Kilometerdeclaraties 
(incl. woon-werkverkeer) 

0% 0% 0% 0%  

Tabel 5.1: Doelstellingen Scope 1 en 2 



 

rps.nl 

Ref.: NL201000017   |  13 maart 2023 

Pagina 12 van 19 

In Scope 1 zit veruit de grootste CO2-emissies voor RPS (79% van het totaal). De doelstellingen zijn dan 

ook van toepassing op de Scope 1 emissies, namelijk 5% op jaarbasis reduceren op de uitstoot van 

leaseauto’s en 3% op jaarbasis reduceren op de uitstoot door gasverbruik voor verwarmen van de eigen 

huisvesting. In 2024 willen we minimaal 40% CO2-reductie gerealiseerd hebben ten opzichte van het 

referentiejaar 2015 en dit ook stabiel weten vast te houden.  

 

Om de doelstelling in de toekomst (2024) beter te kunnen realiseren moeten er dus voornamelijk stappen 

gezet worden in Scope 1.  

 

5.2.2 Voortgang Scope 1 en 2  

In 2022 heeft RPS ten opzichte van 2015 een CO2-reductie gerealiseerd van 1.142 ton CO2 (41%). RPS 

is actief bezig met het elektrificeren van haar wagenpark, door het aanbod daarop af te stemmen en meer 

eisen te stellen aan het uitgeven van leasewagens. Er wordt nog steeds actief groene stroom ingekocht 

en er wordt bewuster omgegaan met de warmtevoorzieningen in de gebouwen. Het thuiswerkbeleid 

wordt nog steeds gehandhaafd wat de woon-werkreizen verminderd.  

Geleidelijk aan wordt ons wagenpark steeds groener door de verlaging van dieselauto’s en de toename 
van benzine en elektrische auto’s. Dit resultaat is geconcludeerd uit de afname van dieselliters en 
toename van de andere brandstofsoorten. Het wagenpark is op het moment 25% elektrisch.  

 

RPS heeft tot aan 2022 jaarlijks haar CO2-footprint weten te verlagen, maar de footprint is in 2022 gelijk 

aan het jaar 2021. Op basis van de cijfers van voorgaande jaren en de uitstoot van het eerste halfjaar 

was de verwachting dat er weer een CO2 verlaging zou worden gerealiseerd. Echter zijn er in de laatste 

maanden meer auto- en vliegkilometers gemaakt voor projecten. Dit komt doordat de coronateugels 

compleet losgelaten waren. RPS kreeg meer internationale kansen en er is meer tijd gestoken in het 

verbeteren van onze klantrelaties.  

 

Dat we geen verlaging hebben gerealiseerd is niet wenselijk en in 2023 moeten de genomen 

maatregelen opnieuw bekeken worden en nieuwe maatregelen moeten worden doorgevoerd.  

 

Ter verbetering van de footprint zouden er in 2022 een 4-tal verbeteringen plaatsvinden. Twee van de 

vier verbeteringen zijn afgerond in 2022. 

➢ RPS heeft de twee minder milieuvriendelijke panden afgestoten en is in een nieuw duurzamer 

pand gehuisvest. Het pand is voorzien van groene stroom en heeft wekt zijn eigen energie op.  

➢ RPS heeft de app Shuttel aangeschaft wat ons woon-werk reisgegevens beter inzichtelijk maakt. 

Voor de afronding van 2022 is er nog gebruik gemaakt van het oude format. Maar de cijfers zijn 

wel nauwkeuriger dan de voorgaande jaren.  

 

In 2023 gaan we de voordelen ervaren van bovenstaande verbeteringen. De overige verbeteringen 

worden in 2023 verder opgezet en uitgerold.  

In 2022 zijn we gestart met een pilotproject om het gebouwverbruik van 3 RPS locaties beter in kaart te 

brengen. Met behulp van slimme meters en andere aanpassingen, kan RPS nu middels een web 

omgeving gemakkelijker haar dagelijkse verbruik monitoren. In 2023 gaan we aan de slag met nieuwe 

maatregelen die genomen kunnen worden om de CO2-uitstoot te verlagen.  

Daarnaast had RPS Group bekendgemaakt zich te willen inzetten voor haar nieuwe Net Zero doelstelling. 

De UK heeft daarin de leiding en de verwachting is dat RPS Nederland in 2023 hier meer stappen voor 

gaat kunnen zetten. Er is al bekend dat er gewerkt zal moeten worden met het referentiejaar 2019. In het 

nieuwe jaar is het dan ook van belang deze verandering mee te nemen in onze huidige footprint om mee 

te gaan met de belangen en eisen van het hoofdkantoor.  
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5.2.2.1 Projecten met gunningsvoordeel 

Bij RPS advies- en ingenieursbureau bv. is de dienstverlening projectmatig en gericht op gebieden, 

gebouwen en infrastructuur. De uitvoering van de projecten onder de raamcontracten met 

gunningsvoordeel is vergelijkbaar met de projecten die RPS standaard uitvoert. De CO2-uitstoot van de 

projecten met gunningsvoordeel is dan ook meegerekend in de CO2-footprint. Deze zijn binnengehaald in 

2020 en hebben ook een prestatiegerichte doelstelling voor RPS, namelijk gecertificeerd zijn op niveau 5. 

Voor het realiseren van CO2-reductie gelden er voor de projecten met gunningsvoordeel dezelfde 

reductiedoelstellingen en maatregelen als geformuleerd bij Scope 1 en 2. De maatregelen waar vooral op 

wordt gestuurd zijn:  

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

• Verdere stimulering van elektrisch aangedreven auto.  

• Geen onnodige locatiebezoeken; vergaderen waar mogelijk, zowel met binnen- als met 

buitenlandse klanten en met collega’s, via video-conference. 

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

 

De opdrachten die zijn uitgevoerd onder de raamcontracten in 2022 hebben een heel klein aandeel in de 

gehele CO2-uitstoot van RPS. Deze hebben dan ook een klein aandeel op het behalen van de 

reductiedoelstellingen. De focus ligt op het realiseren van CO2-reductie in onze dagelijkse bedrijfsvoering, 

met andere woorden dus in alle projecten en waar mogelijk.  

 

Wanneer er werkzaamheden in een project buiten de standaard vallen zal dit uitgebreid toegelicht 

worden in het projectendossier en het halfjaarrapport.  

 

5.2.3 Doelstellingen Scope 3 

In 2020 zijn de onderstaande doelstellingen voor Scope 3 (op projectniveau) gedefinieerd tot en met 

2024. In onderstaande tabel staat de doelstelling voor 2022 beschreven en de gerealiseerde reductie 

over de desbetreffende periode. 

 

Scope  Doelstelling 2022 

Scope 3  

Ketenanalyse: 

Hergebruik grond in  

Baggerwerkzaamheden 

In 2022, 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 2 klanten 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. 

Ketenanalyse: 

Damwandconstructies 

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. 

Autonome 

reductiestrategie: 

Duurzaamheids- 

criteria in 

aanbestedingen 

In 2022 bij 75% van de projecten ter aanbesteding vanuit Infra overleggen met de opdrachtgever om 

CO2-reductie criteria op te nemen in de eisen van de aanbesteding. Bij 35% van de projecten waar het 

opstellen van een geïntegreerd contract (UAV-gc) een onderdeel van de scope is nemen wij CO2-

reductiecriteria* mee, waarbij we sturen op de realisatie van een CO2-reductie van 20% ten opzichte 

van de initiële footprint van deze projecten.  

* CO2-reductiecriteria zijn MKI/Dubocalc, Ambitieweb, Breaam, niveau verhoging certificaat CO2 en (mogelijke) specifieke CO2 

projectdoelstelling(en). 

Tabel 5.3: Scope 3 doelstellingen behorende bij de ketenanalyses en autonome reductiestrategie 
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In komende jaren hebben deze doelstellingen een groeipotentie door op een steeds groter aantal 

projecten CO2-reductie te gaan toepassen. Voor de damwandprojecten is dat o.a. door vaker, indien 

mogelijk, staffeling toe te passen. Voor projecten met baggerwerkzaamheden willen we steeds vaker 

extra onderzoek daadwerkelijk laten uitvoeren waarbij we sturen op een gemiddelde CO2-reductie van 

25% per project. Daarnaast willen we met steeds meer opdrachtgevers (OG’s) het gesprek aangaan om 

verduurzaming en CO2-reductie te realiseren.  

 

5.2.4 Voortgang Scope 3 

Ketenanalyse Baggerwerkzaamheden 

In 2022 zijn er 3 nieuwe baggerprojecten binnengehaald waar er CO2-reductie kon worden behaald. Voor 

alle drie de projecten heeft RPS peilwerk en inventarisatie van de watergangen uitgevoerd om te kunnen 

beoordelen welke trajecten in de baggerplanning moeten worden opgenomen voor de opdrachtgever.  

 

Baggerwerkzaamheden overzicht 

2022 

Doelstelling 

realisatie 

Realisatie% of reductie%  

Omschrijving  Aantal projecten 25% reductie per project Voortgang % doelstelling 

Projecten van toepassing (alg.) 3 100%  

 

 

100% 

 

Gesprek aangegaan met OG 2 66,6% 

Geoptimaliseerde projecten 2  40% 

Daadwerkelijke CO2-reductie Project 1 44% reductie 

 Project 2 36% reductie 

Tabel 5.4: Overzicht realisatie baggerwerkzaamheden doelstelling 

 

Bij alle 3 projecten is er gekeken naar reductiemogelijkheden, maar bij alleen 2 projecten was dit 

mogelijk. Na onderzoek werd er op basis van de kwaliteit en veiligheid geconcludeerd dat alle 

watergangen gebaggerd moest worden. Maar bij de andere twee projecten was het wel mogelijk om 

minder baggerwerk (in kubieke meter bagger) in de planning op te nemen. De mogelijke vermindering is 

met de opdrachtgevers besproken en beide gaan de uitvoering doen op basis van de voorgestelde 

baggerplanning. Door het advies van RPS zal er bij de twee relevante projecten 44% en 36% CO2-

uitstoot worden bespaard.   

 

Onze doelstelling voor 2022 is om bij 2 projecten daadwerkelijk het geoptimaliseerd advies te laten 

uitvoeren. We hebben bij het gewenste aantal opdrachtgevers een CO2-reductie kunnen adviseren waar 

zij mee akkoord zijn gegaan. Deze reductie ligt hoger dan waar wij minimaal naar streven binnen onze 

doelstelling. Hierdoor halen wij onze doelstelling die RPS heeft geformuleerd voor haar projecten waar 

we (advies en) baggerwerkzaamheden voor uitvoeren.  

 

In het vorige rapport werd aangegeven dat de ketenanalyse opnieuw bekeken moest worden of deze nog 

relevant genoeg was. N.a.v. diverse gesprekken, ophelderingen en het resultaat van de doelstelling 

hebben we vastgesteld dat de ketenanalyse nog zeker relevant is.  

 

Ketenanalyse Damwanden 

In 2022 zijn er 8 projecten geweest waarin een stalen damwand constructie in de originele scope zat. Bij 

6 van de projecten zijn er diverse duurzame ontwerpen opgesteld. Gemiddeld hebben deze projecten een 

reductie opgeleverd van 56%.  

 

Damwanden overzicht 2022 Doelstelling Realisatie% of reductie%  

Omschrijving  Aantal projecten 23% reductie per project Voortgang% doelstelling 

Projecten van toepassing (alg.) 8 100%  
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Duurzaam ontwerp opgesteld 6 75%   

 

 

100% 

Geoptimaliseerde projecten 6 56% 

Daadwerkelijke CO2-reductie Project 1 8,4% reductie 

 Project 2 30% reductie 

 Project 3 88,5% reductie 

 Project 4 100% reductie 

 Project 5 95,5% reductie 

 Project 6 100% reductie 

Tabel 5.5: Overzicht realisatie damwanden doelstelling 

Bij 2 stalen damwandprojecten is er staffeling toegepast. Bij het eerste project is er 8,4% CO2-reductie 

gerealiseerd en bij het tweede project 30%. In de projecten is gekeken naar hoe er optimaal gebruik 

gemaakt kan worden van lange en korte planken. Bij het eerste project was niet meer reductie mogelijk, 

omdat de benodigde constructie dit niet toeliet op het gebeid van veiligheid.    

Bij het derde project is er een damwandoplossing en grondoplossing geadviseerd. De gevraagde 

verbetering voor een damwand van 1,3 kilometer heeft RPS kunnen terugdringen naar een stalen 

damwandverbetering van 150 meter. De overige meters zijn opgelost met een grondoplossing.  

Bij het vierde project is uiteindelijk gekozen voor een demping van de teensloot, waardoor er geen 

damwand meer benodigd was. Dit is een reductie van 100% omdat we van een stalen damwand naar 

geen damwand zijn gegaan.  

Bij de laatste twee projecten ging het om een dijkversterking. Bij het ene project is er gekozen voor een 

kunststof (een prolock filterscherm) damwandoplossing. Het gaat om een traject van 1.200 meter en per 

meter is er 1.655 kg CO2 bespaard. Bij het tweede dijkversterking project is er 600 meter damwand 

voorkomen door meer en slimmer rekenen.  

Bij 75% van onze stalen damwand projecten is er een duurzaam ontwerp opgesteld. We hebben niet in 

elk project een minimale reductie van 23% weten te realiseren. De voornaamste reden hiervoor is dat 

veiligheid binnen de projecten centraal stond. Maar als we kijken naar wat we gemiddeld hebben 

gerealiseerd is het een mooi winst die we in 2022 hebben weten te realiseren.  

 

De ketenanalyse is nog steeds relevant. Maar door nieuwe ontwikkelingen, ervaring en kennis die is 

opgedaan in het afgelopen jaar zijn, naast staffeling, andere oplossingen soms CO2 gunstiger. De 

ketenanalyse damwanden zou in 2023 een uitbreiding mogen krijgen.  

 

Autonome reductiestrategie 

In het eerste half jaar van 2022 heeft RPS de doelstelling aangepast, omdat de oude doelstelling te 

ambitieus en minder toepasbaar bleek voor de markt. RPS heeft voor het realiseren van deze doelstelling 

een prestatieverplichting en heeft daarom haar opdrachtgevers geïnformeerd en gestimuleerd om (meer) 

diverse CO2-reductie eisen binnen aanbestedingen en contracten op te nemen.  

 

De aanpassing van de doelstelling heeft voor meer positieve resultaten gezorgd. RPS ondersteund bij 

veel verschillende projecten en MKI was voor deze projecten en de markt onvoldoende geschikt. De 

verbetering van de doelstelling is voor RPS nog steeds heel ambitieus, doordat het nog steeds lastig om 

CO2 percentages en/of tonnen te achterhalen, maar wel realistischer en beter haalbaar. RPS is binnen 

deze projecten alleen betrokken bij het adviseren van de aanbestedingsleidraad en niet bij de uitvoering 

van het aanbestedingstraject waarin onderaannemers met reductiepercentages komen.  
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In 2022 zijn er 41 projecten uitgevoerd waar we de kans hadden om de opdrachtgever te informeren en 

motiveren om CO2-reductie eisen op te nemen binnen hun aanbestedingen. Bij 31 projecten is RPS in 

gesprek gegaan en bij 17 van deze projecten heeft RPS positieve resultaten gerealiseerd door samen 

met de opdrachtgever CO2-reductiecriteria op te nemen in de contracten of aanbestedingsleidraad van de 

opdrachtgever(s).  

 

Autonome reductiestrategie 

overzicht 2022 

Doelstelling  Realisatie% of 

reductie%  

 

Omschrijving Aantal 

projecten 

Duurzaamheids 

oplossingen 

20% per project Voortgang% 

doelstelling 

Projecten van toepassing (alg.) 41 - 100%  

 

 

100% 

Gesprek aangegaan met OG 31 - 75% 

Geoptimaliseerde projecten 17  26% 

Daadwerkelijke CO2-reductie Project 1 Dubocalc berekening 20% reductie 

 Project 2 EMVI kortere projectduur 15% reductie 

 Project 3 Duurzaam asfalt 25% reductie 

 

Project 4 
Minimaliseren transport, 

duurzaam materieel 

25% afstand + 

89% op brandstof 

 

Project 5 
Trajectlengte baggerwerk 

verminderd 

22% reductie 

 Project 6 Elektrisch materieel 12% reductie 

 Project 7 Inzet HVO-brandstof 89% reductie 

 Project 8 Inzet HVO-brandstof 89% reductie 

 

Project 9 
Elektrisch materieel 26% reductie 

 

 Project 10 CO2-prestatieladder toepassen 12% reductie 

 Project 11 CO2-prestatieladder toepassen 12% reductie 

 Project 12 CO2-prestatieladder toepassen 12% reductie 

 Project 13 MKI-oplossing 20% reductie 

 Project 14 MKI-oplossing 20% reductie 

 

Project 15 
BPKV toepassen CO2-

prestatieladderbeleid 

12% reductie 

 Project 16 CO2-prestatieladder toepassen 12% reductie 

 Project 17 MKI-oplossing 20% reductie 

Tabel 5.6: Overzicht realisatie autonome reductiestrategie doelstelling 

 

De resultaten zijn door het jaar erg twijfelachtig geweest, omdat er langdurig geen voortgang werd 

genoteerd. Na onderzoek bleek dat er tussentijds projecten waren gecanceld of waar vertraging was 

opgelopen of zelfs waren verlengd en waar (nog lopende) aanpassingen plaatsvonden. Bij de 

jaarafronding kwam na de team overleggen beter naar voren welke duurzame winsten we behaald 

hebben.  

 

In 2022 hebben we bij deze projecten o.a. kunnen sturen op het inzetten van duurzaam materieel, 

duurzame brandstoffen, het behalen van de CO2-prestatieladder, MKI, EMVI-criteria en andere project 

specifieke CO2 maatregelen. Niet elke reductiecriteria stuurt op het behalen van een specifiek CO2-

reductie percentage, maar wel naar de best mogelijke oplossingen die de markt op dat moment te bieden 

heeft.  

 



 

rps.nl 

Ref.: NL201000017   |  13 maart 2023 

Pagina 17 van 19 

De CO2-reductiecriteria zijn per project verschillend en het komt nog vaak voor dat we geen eisen kunnen 

stellen aan het minimaal te behalen CO2-reductie in bijvoorbeeld tonnen of percentages. Dit is omdat de 

markt nog steeds diverse ontwikkeling ondergaat. Er wordt wel gestuurd op de meest duurzame (en 

meest kostenbesparende) oplossing. Dit kan wat betreft de CO2-uitstoot minder zijn dan wat wij als RPS 

zouden willen bewerkstelligen per project, omdat bijvoorbeeld de projectomvang dit niet toelaat. Maar het 

kan ook veel meer zijn dan wat we beogen. Dit komt onder andere doordat aannemers met vernieuwende 

oplossingen komen omdat zij dichter bij de uitvoering staan. Van de projecten waar er wel (gemiddelde) 

percentages en/of tonnage CO2-uitstoot weten hebben we dit opgenomen in bovenstaande tabel 

(pagina16). 

  

Uit de resultaten valt nog steeds op dat er nog een ruim aantal projecten binnen de scope vallen, waarbij 

de opdrachtgever geen voorkeur heeft voor duurzaamheidscriteria. Dit zijn vaak aanbestedingen die 1 op 

1 gegund worden of waarvan de omvang van het project klein is. Er wordt dan voorkeur gegeven aan de 

laagste kosten. Als RPS zien we dit graag anders en zo blijven we ook met deze 

opdrachtgevers/opdrachten in gesprek over CO2-reductiecriteria mogelijkheden. 

 

Gekeken naar de resultaten zijn er positieve CO2-reducties gerealiseerd. We hebben bij 75% van de 

projecten duurzaamheid besproken en bij 55% reductiecriteria laten opnemen. Hierdoor kunnen we 

zeggen dat we de doelstelling voor 2022 hebben behaald. 

 

 

5.3 Onzekerheden 

Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2-footprint zijn gebaseerd op facturen en/of 

werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering. Er zijn nog wel een paar 

kleine onzekerheden, naar onze mening zijn deze echter verwaarloosbaar. De onzekerheden zijn: 

• De grootste onzekerheid is het energiegebruik bij het huurkantoor in Ouderkerk a/d Amstel. Hier 

gaat het om een ‘all-in huur’ waarin dus ook de verbruiken opgenomen zijn. Om alsnog de CO2-

uitstoot inzichtelijk te hebben is er uitgegaan van kengetallen volgens de milieubarometer. In 2023 

zal dit geen onzekerheid meer zijn omdat we dit pand niet meer in gebruik hebben. 

• De kilometerdeclaratie OV wordt doorgerekend vanuit vorige jaren gerelateerd aan het aantal 
werknemers. Dit geeft een onzekerheid in de analyses. Ook kunnen hierdoor maatregelen 

genomen op dit onderwerp, niet teruggezien worden in de cijfers. 

• Het privégebruik van auto’s is op basis van declaraties opgenomen. Een deel hiervan valt onder 
Scope 3, echter is niet te herleiden welk deel dit is. Hierdoor is de gehele CO2-uitstoot opgenomen 

in het Scope 2 onderdeel van de footprint.  

 

De maximale afwijking door bovenstaande onzekerheden wordt geschat op minder dan 3% van de totale 

CO2-footprint. 

 

5.4 Medewerker bijdrage 

RPS maakt het op de volgende manier mogelijk voor medewerkers om bij te dragen aan en mee te 

denken over CO2-reductie: 

• Het openen van een SharePoint pagina met alle CO2-Prestatieladder gerelateerde documenten en 
een link naar de ideeënbus. 

• Medewerkers kunnen hun ideeën direct mailen naar de medewerker duurzaamheid.  

• In het 360 magazine vragen naar ideeën van medewerkers en waar mogelijk de resultaten van 
deze ideeën vermelden in het magazine. 

 

De medewerkers hebben in 2022 geen nieuwe ideeën ingebracht. 



 

rps.nl 

Ref.: NL201000017   |  13 maart 2023 

Pagina 18 van 19 

6 CONCLUSIE 

6.1 Scope 1 en 2 

CO2-footprint 

RPS haar grootste uitstoot zit in de categorieën wagenpark en gasverbruik. Voor elke categorie heeft 

RPS een subdoelstelling vastgelegd om jaarlijks aan te werken. Daarnaast is er een overkoepelend 

(hoofd)doelstelling in 2021 vastgelegd.  

 

De hoofddoelstelling is om aan het einde van het jaar 2024 RPS haar CO2-footprint minimaal te hebben 

gereduceerd met 40% ten opzichte van het referentiejaar. Jaarlijks zijn de (sub)doelstellingen om ons 

gasverbruik met 5% te verlagen en ons wagenparkuitstoot met 3%.  

 

De CO2-footprint van RPS is in 2022 1.646 ton CO2. Dit is een reductie van 41% ten opzichte van 2015.  

Onze CO2-footprint hoofddoelstelling heeft RPS dan ook behaald.  

 

Op beide subdoelen zijn er mooie reducties gerealiseerd, namelijk 30 ton CO2 minder op ons gasverbruik 

ten opzichte van 2021 en 60 ton CO2 minder in het wagenpark ten opzichte van de 2022 doelstelling. 

Ondanks de lagere CO2-uitstoot hebben we de eerste subdoelstelling, (1) gasverbruik verlagen met 5%, 

niet gehaald. Om deze doelstelling wel te behalen had RPS 2,3 ton minder moeten uitstoten. 

Het tweede subdoel, (2) wagenparkuitstoot verlagen, hebben wel behaald.  

 

RPS is aan het stagneren met haar jaarlijkse CO2-reductie. In 2023 moeten nieuwe maatregelen worden 

onderzocht en uitgevoerd worden om in 2023 wel alle (sub)doelstellingen te behalen.  

 

6.2 Scope 3 

Ketenanalyse baggerwerkzaamheden 

In totaal zijn er 3 (nieuwe) baggerprojecten aangenomen in 2022 door het team Water & Bodem. Na 

onderzoek is er met 2 opdrachtgever gesproken over de baggerplanning en waar mogelijk de 

vermindering van de baggerwerkzaamheden tijdens de uitvoering. Beide opdrachtgevers gingen akkoord 

met de geoptimaliseerde/duurzamere baggerplanning. RPS heeft met haar onderzoek en advies een 

gemiddelde reductie van 40% weten te realiseren. 

 

Binnen deze doelstelling hebben we mooie resultaten weten te behalen en daarmee ook onze 

doelstelling. De ketenanalyse is nog steeds relevant.  

 

Ketenanalyse damwandconstructies 
Er zijn 8 projecten met stalen damwanden in de scope geweest waar RPS de mogelijkheid kreeg om een 
duurzaam ontwerp op te stellen. Bij 6 projecten is er een duurzaam ontwerp opgesteld en zijn of zullen 
deze ook worden uitgevoerd. We hebben niet binnen elk project 23% CO2-reductie kunnen realiseren 
maar gemiddeld hebben we wel ruim 50% reductie per project weten te realiseren. 
De projecten waar de meeste winst is behaald is waar de opdrachtgever vroeg om advies over een stalen 
damwand en waarbij RPS met een andere duurzamere oplossing is gekomen als onder andere minder 
damwand of zelfs geen (stalen) damwand.  
Het project waar we geen 23% reductie hebben weten te realiseren komt doordat dit niet mogelijk was 
vanwege veiligheidsoverwegingen.  
 
De gegeven adviezen hebben geresulteerd in het behalen van onze doelstelling voor 2022.  
We hebben meer CO2 kunnen reduceren in projecten omdat er niet alleen is gekeken naar staffeling, 
maar ook naar andere alternatieven. Onze ketenanalyse is gefocust op staffeling. Het is dan ook 
verstandig om de huidige ketenanalyse uit te breiden met andere duurzame oplossingen.  
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Autonome reductiestrategie 
In 2021 hadden we deze doelstelling niet volledig gerealiseerd. Door de terugkoppeling van de markt en 
onze eigen medewerkers is deze doelstelling aangepast. Deze gemaakte aanpassing was geschikter 
voor de markt en voor onze medewerkers om met diverse duurzame adviezen te komen.  
 
In 2022 hebben we een mooi aantal van 41 projecten binnengehaald waar we verschillende duurzame 
reductiecriteria hebben kunnen adviseren. Onze projectdoelstelling was om bij 75% van onze projecten 
CO2-reductiecriteria te overleggen en om bij 35% van dit aantal deze CO2-reductiecriteria ook te laten 
toepassen.  
 
We hebben bij 31 (75%) van de 41 van onze projecten overleg gehad met de opdrachtgever over diverse 
CO2-reductiecriteria. Bij 17 (55%) van deze projecten is de opdrachtgever akkoord gegaan met de 
reductievoorstellen. En gemiddeld hebben we per project een reductie weten te realiseren van 26%.  
 
We hebben alle drie onze subdoelen weten te realiseren dit jaar en daarmee onze volledige doelstelling. 
 

Eindresultaat alle CO2-Prestatieladder doelstellingen 
Alle (hoofd)doelstellingen zijn gerealiseerd in 2022! Er zijn mooie CO2-reductie resultaten bereikt.  
 
Aankomend jaar zullen we de werkwijze moeten doorzetten, de aandacht blijven vasthouden voor CO2-
reductie mogelijkheden, nieuwe maatregelen inzetten en al onze opdrachtgevers informeren en 
stimuleren om meer CO2-reducerend om te gaan binnen projecten.  
   

 



 

 

 


