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Inleiding
Aanleiding en doel
In 2017 is Cobra Groeninzicht (geregistreerd als Cobra adviseurs bv) gestart met de CO2 Prestatieladder.
Reductiedoelstellingen zijn gemaakt voor een periode van 2017 tot en met 2021. Deze doelstellingen zijn
allemaal in 2020 al behaald, wat maakt dat Cobra in 2021 met nieuwe reductiedoelstellingen van start
gaat.
Dit rapport beschrijft de organisatorische en operationele begrenzingen voor de berekeningen, de opzet
van onze footprint, welke nieuwe reductiedoelen we willen gaan halen en hoe we dat gaan doen.
Na deze inleiding gaat het rapport achtereenvolgens in op de beleidsverkalring (hoofdstuk 2) de
theoretische aspecten van het opstellen van een CO2-footprint (hoofdstuk 3), de gebruikte methode
(hoofdstuk 4), de bijbehorende resultaten (hoofdstukken 5) en de maatregelen en reductiedoelstellingen
(hoofdstuk 6). Ook is in dit rapport ons plan van aanpak opgenomen (hoofdstuk 7), de energiebeoordeling
en het energie actieplan (hoofdstuk 8 en 9).

Uw veelzijdig specialist,

Joost Verhagen
Directeur
Registertaxateur VRT, lid NVTB
European Tree Technician

Vianen (NB), 19-4-2021
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Beleidsverklaring
Het Waarom? Van Cobra Adviseurs is in dit geval de droom, geloof en motivatie van mij als
ondernemer.

Droom, denk groot, begin klein
Het Waarom? van Cobra is natuurlijk een sterke afgeleide van de droom van mij als ondernemer.
Ik heb deze als volgt
verwoord:

Wij willen onze stedelijke natuur in stand houden en ontwikkelen. Wij
geloven dat wij hierin een wezenlijke bijdrage leveren door ons
vakgebied te inspireren, kennis te delen en door innovatie te
professionaliseren.
De groene buitenruimte wordt, net als ons hele milieu, sterk beïnvloed door klimaatverandering
als gevolg van de stijgende CO2 concentraties in de atmosfeer. Cobra Adviseurs wil haar steentje
bijdragen aan de verlaging hiervan door enerzijds de eigen footprint te verlagen en anderzijds
op haar projecten het bewustzijn bij partijen te vergroten om CO 2 bewust te ontwerpen, uit te
voeren en te onderhouden. Op onze projecten kunnen we namelijk een veel grotere bijdrage
leveren dan de reductie van onze bedrijfsfootprint. Dit doen we onder andere door vergroting
van het bewustzijn bij de medewerkers en de partijen die bij onze projecten betrokken zijn. Om
dit beleid structureel in te bedden in de organisatie is gekozen voor certificatie op basis van
de CO2 prestatieladder.

3

3

Broeikasgashuishouding
Deze CO2-footprint is een kwantificering van de bijdrage van Cobra aan de klimaatverandering,
uitgedrukt in CO2-equivalenten. Het is een boekhouding die binnen bepaalde grenzen, van tijd
en organisatie, berekent hoeveel broeikasgassen er zijn uitgestoten. Deze footprint heeft
betrekking op alle activiteiten, het kantoor en al het personeel van Cobra.
Dit footprintrapport is opgesteld in overeenstemming met ISO 14064-1 § 9.3.1 a-t. Het rapport is
alleen intern getoetst.

3.1

Beschrijving organisatie en vaststelling omvang
Cobra Groeninzicht is een advies- en ingenieursbureau voor projecten in de groene stedelijke
ruimte. Het bedrijf heeft zich sinds augustus 2019 gevestigd in een kerk in Vianen (NB). De
medewerkers wonen verspreid over het land.
De projectmedewerkers zijn adviseurs die bij de klanten (80% gemeenten) projecten uitvoeren
en begeleiden. Het bedrijf heeft momenteel 33 medewerkers in dienst. Naast advies worden er
ook boomtechnische onderzoeken uitgevoerd voor opdrachtgevers. Hiervoor beschikt het bedrijf
over apparatuur en meetmiddelen om bijvoorbeeld de conditie van bomen te bepalen.
Cobra Groeninzicht heeft in augustus 2019 een nieuw pand betrokken. Voor het onderdeel
‘verwarming kantoor’ van scope 1 stellen we 2020 als basisjaar.
Voor onderdeel ‘eigen wagenpark’ en ‘materieel’ uit scope 1, stellen we ook 2020 als basisjaar.
De uitstoot van scope 1+2 bedraagt 44 ton over het basisjaar en het bedrijf is daarmee een
kleine emittent (< 500 ton/j) CO2.
In 2020 zijn ook de emissiedoelen voor scope 2 vastgesteld. De doelen zijn elk jaar gezet op
geen uitstoot op scope 2. Tijdens een audit is gebleken dat de niet groene stroom die ‘getankt’
wordt door de elektrische auto’s, bij scope 2 behoort, niet bij scope 1. Hierdoor zijn de doelen
enigszins herzien. Het doel is nog steeds geen uitstoot te hebben, maar dat doel halen we niet
gelijk elk jaar.

3.2

Verantwoordelijke personen
Binnen Cobra is de directeur, de heer J. Verhagen, verantwoordelijk voor het opstellen van de
CO2-footprint. Mevrouw J. Bosma (functie bedrijfsleider) heeft vanuit Cobra de rapportage
opgesteld. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De rapportage is
gecontroleerd door de heer J. Verhagen.

4

Rapport: 20212064 v1.0

Referentiejaar en begrenzing

Cobra’ s footprint 2020, Vianen

3.3

Ondanks dat we in 2020 getroffen zijn door de Coronacrisis, hanteert Cobra het jaar 2020 als
referentiejaar. Omdat de doelen van de vorige footprint al ruimschoots gehaald zijn, stellen we
in 2021 nieuwe doelen op voor de jaren 2021 tot en met 2025. Alle activiteiten en de
kantoorlocatie vallen binnen de grenzen. De reductiedoelstellingen zijn geformuleerd ten
opzichte van het referentiejaar. Iedere footprint wordt vergeleken met deze referentie om de
doelstellingen te monitoren. De toetsing van de inventaris vindt plaats tijdens de toetsing door
de certificerende instantie voor de CO2-prestatieladder.

3.4

Opzet footprint
Voor het bepalen van de Organizational Boundary is gebruik gemaakt van het GHG-protocol.
De boundaries zijn vastgesteld op basis van Control Approach, wat wil zeggen dat het de
bedrijfslocatie, middelen en medewerkers betreft. Financial control is hierbij toegepast. Vanuit
de beoogde doelstelling is gekozen de CO2-footprint te bepalen volgens de methodiek van de
CO2-prestatieladder: vermenigvuldigen van de activiteitendata met bijpassende emissiefactoren
en een indeling in scope 1, 2 en 3.
De resultaten over de periode 2021-2025 worden gedeeld door het aantal fte’s, zodat de
resultaten over de jaren met elkaar vergeleken kunnen worden. Deze wordt uitgewerkt in de
analyse in paragraaf 5.3.

3.5

Biomassa, vastlegging en compensatie
Cobra kent geen activiteiten waarbij biomassa wordt verbrand. Cobra legt ook geen CO2 vast.
Er heeft over 2020 geen compensatie van de CO2-uitstoot binnen de organisatie plaatsgevonden.

3.6

Uitsluiting CO2-emissie en opname
Er is geen sprake van uitsluiting of opname van CO2 binnen de afgebakende grenzen van de
footprint.

3.7

Aanpassing historische gegevens
We hebben voor 2021 wel een hercalculatie moeten doen ten opzichte van het referentiejaar.
Tijdens een audit is gebleken dat de niet groene stroom die ‘getankt’ wordt door de elektrische
auto’s, bij scope 2 behoort, niet bij scope 1. Hierdoor zijn de doelen enigszins herzien. Het doel
is nog steeds geen uitstoot te hebben, maar dat doel halen we niet gelijk elk jaar.
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4.1

Gebruikte methode
Onderscheidende stromen
Cobra is een ingenieursbureau dat diensten verleent. Cobra heeft adviseurs in dienst en biedt,
naast onderzoeksactiviteiten, vooral denkwerk (kennis en kunde). Er zijn dus nauwelijks
materiaalstromen binnen de het bedrijfsvoering. Onderstaande emissies zijn opgenomen in de
footprint (tabel 1).
Tabel 1.

Scope

Emissies meegenomen in de CO2-footprint
Zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s in liters brandstof of KwH

Scope 1

Brandstofverbruik materieel

Verwarming t.b.v. het kantoor d.m.v. pellets in m3

Scope 2

Verbruik elektra kantoor in kWh

Verbruik elektra zakelijk autoverkeer
Business travel: zakelijk openbaar vervoer in km
Scope 3
Business travel: zakelijk verkeer eigen vervoer

Er wordt niet zakelijk gevlogen, de werkzaamheden vinden alleen binnen Nederland plaats.
Het kantoor is in zeer hoge mate papierloos.

4.2

Gehanteerde methode
De methode die wordt gebruikt is het vermenigvuldigen van de activiteitendata met bijpassende
emissiefactoren en een indeling in scope 1, 2 en 3, conform de methodiek van de CO2prestatieladder. De gehanteerde emissiefactoren komen van de site www.emissiefactoren.nl.

6

Rapport: 20212064 v1.0

Activiteiten data
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4.3

De emissiegegevens die zijn opgenomen in de footprint 2021 zijn gebaseerd op meterstanden
en rekeningen, verbruik app, projectadministratie, en personeelsadministratie van Cobra.
Onderstaand in tabel 2 wordt dit nader toegelicht.
Tabel 2.

Energiebron

Bron document

Beschrijving

Elektriciteit

Verbruik gegevens
elektriciteit

Verbruik op basis van meterstanden,
overzichten laadpalen, jaarfacturen.

Pellets

Verbruik gegevens pellets

Verbruik op basis van de verbruiksapp
leverancier

Diesel / benzine

Overzicht verbruik van
autoleasebedrijf en overzicht
bedrijfstankkaart

Alle tankbeurten worden geregistreerd
op kentekenniveau en op verzoek
verstrekt.

Voertuig km
bedrijfsauto’s

Overzicht rittenadministratie
via TomTom Webfleet

Inzicht in rittenadministratie op
voertuigniveau, ter controle van de
verbruikte liters.

Business travel; zakelijk
Website mijn NS
openbaar vervoer

Uitdraai managementrapportage inlog
website mijn NS

Business travel; zakelijk
Personeelsadministratie
verkeer eigen vervoer

Selectie declaraties personeel

Er wordt door de adviseurs gemiddeld één à twee dagen in de week thuis gewerkt en verder
werken, met name de boomadviseurs, op projecten van opdrachtgevers.

4.4

Nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid van de emissiegegevens hangt samen met de bron van herkomst van de
gegevens. In tabel 3 wordt deze nader gespecificeerd.
Tabel 3.

Emissiebron

Nauwkeurigheid

Elektriciteit

Hoog: conform meetcode elektriciteit.

Pellets

Gemiddeld: conform verbruik app wordt de hoeveelheid verstookte houtpellets in m³
gemeten. Het woonhuis behorende bij het kantoorpand wordt ook verwarmd vanuit
dezelfde pelletsysteem, maar heeft geen eigen verbruiksmeter. Een inschatting (door
leverancier) van het verbruik wordt in mindering gebracht op het verbruik van het
kantoorpand.

Diesel /
benzine

Hoog: Meetcode tankstations brandstoffen. Overzicht verbruik van auto leasebedrijf en
overzicht bedrijfstankkaart registratie per tankbeurt werkelijk getankte liters. Dit is deels
ook voor het materieel gebruikt.

Voertuig km
bedrijfsauto’s

Hoog: Overzicht rittenadministratie via TomTom Webfleet en ritregistraties van de
leasemaatschappijen. Elke rit wordt gelogd.

Voertuig km
privé auto

Hoog; selectie uit personeelsadministratie declaraties kilometers zakelijk vervoer gereden
in privé auto
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5
5.1

Resultaten
Resultaat
Uit de gegevens blijkt dat Cobra over 2020 een CO2-footprint had van 44 ton CO2. Tabel 4 geeft
de resultaten weer. Deze tabellen zijn aangepast n.a.v. de audit in april 2021.
Tabel 4.

Scope

Emissie bron
Pelletverbruik tbv
verwarming

Scope 1

Zakelijk vervoer met
bedrijfsauto’s
Materieel

Elektriciteitsverbruik

8
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11,94
28,38
0,44

Subtotaal scope 1:

Scope 2

Geïmiteerde tonnen CO2

Businesstravel

40,75
2,91
0

Subtotaal scope 2:

0

Totaal emissie scope 1 en 2:

43,66

Uitstoot per activiteit in 2020

Cobra’ s footprint 2020, Vianen

Grafiek 1.

CO2 footprint naar bronnen (scope 1+2)- totaal 44 ton
materieel
1%

elektra voertuigen
7%
verwarming
kantoor
27%

elektra kantoor
0%

eigen wagenpark
65%
verwarming kantoor

5.2

eigen wagenpark

materieel

elektra kantoor

elektra voertuigen

CO2- uitstoot per fte
Omdat grotere bedrijven vanzelfsprekend een grotere emissie zullen hebben, worden voor
onderlinge vergelijking de emissies uitgedrukt in uitstoot per fte. Voor Cobra geldt dat het
bedrijf over 2020 een CO2-uitstoot heeft van 44 ton en een personeelsbestand van 26,1 fte over
heel 2020. Per fte bedraagt de CO2-footprint over de periode 2020 dan ook 1,66 ton. Dit ligt
onder de uitstoot van bijvoorbeeld een grote collega Witteveen+Bos met 1.104 fte en meerdere,
ook buitenlandse, vestigingen, die 2,88 ton/fte emissie opgeeft in zijn footprint over de periode
1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

5.3

Analyse
Scope 1 verwarming kantoor, eigen wagenpark en materieel
Cobra is gestart met de CO2 prestatieladder in 2017. Het doel was in 5 jaar 10% reductie op
scope 1 te behalen en 100% op scope 2. Uiteindelijk hebben we in 2020 een reductie behaald
van 56% op scope 1. Dit is mede veroorzaakt door het in 2019 inzetten van 4 elektrische auto’s
en het verder saneren van de vervuilende dieselbussen. Ook de coronacrisis heeft ons versneld
doen reduceren. Er werden in 2020 fors minder werkkilometers gereden.
Op 1 augustus 2018 is Cobra verhuisd naar het nieuwe kantoorpand. Het pand is bij de
verbouwing al voor een groot deel geïsoleerd. Het kantoor wordt door pellets verwarmd. Dit
geeft ten opzichte van gas een reductie. In 2020 is het koor van de kerk geïsoleerd. Ook is
geïnvesteerd in het hergebruik van de restwarmte. Het opgevangen hemelwater wordt
vervolgens gebruikt om de serverruimte mee te koelen. Al deze maatregelen hebben geleid tot
een reductie van scope 1 van 56% te opzichte van 2017.
Scope 2 elektra
De elektriciteit die gebruikt wordt in het kantoorpand wordt ingekocht met NL zon/wind
certificaten. Hierdoor is scope 2 teruggebracht naar 0%, geen uitstoot meer. Het 100% reduceren
van scope 2 is in 2020 gehaald. N.B. Na een audit in april 2021 is geconstateerd dat elektriciteit
‘getankt’ door de elektrische auto’s ook tot deze scope behoort. Dit is in deze footprint
9

aangepast.
Scope 3
Conform CO2 prestatieladder niveau 3 brengen we de zakelijke reizen in beeld. Dit zijn de
zakelijke reizen die niet worden gemaakt met de bedrijfsvoertuigen. Het gaat in ons geval dan
over de reizen die per trein worden gemaakt en de zakelijke kilometers die met een privé auto
zijn gemaakt. De uitstoot van deze reizen is … Deze uitstoot is opgenomen in de doelen van
scope 2.
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Maatregelen en
reductiedoelen
Maatregelen
Tot nu toe zijn er al diverse maatregelen genomen om de CO2-footprint te beperken.
Onderstaand een opsomming van reeds doorgevoerde maatregelen:
• Er zijn en worden op einde van de leaseperioden, elektrische voertuigen geleasd.
•

Het kantoorpand is zo optimaal mogelijk geïsoleerd, het heeft inmiddels energielabel A.
Voor de verwarming gebruiken we geen gas maar pellets.

•

We nemen gecertificeerde 100% groene energie af, waardoor er geen uitstoot is.

•

De meeste digitale activiteiten vinden plaats op onze eigen server, die dus ook op groene
stroom draait.

•

Het kantoor is in hoge mate papierloos en er wordt dan ook zeer beperkt gekopieerd of
geprint.

•

Er wordt gemiddeld één à twee dagen per week vanuit huis gewerkt, waardoor de
reiskilometers aanzienlijk worden beperkt – er wordt namelijk landelijk gewerkt.

•

Er wordt door medewerkers gecarpoold als er samen op een locatie wordt gewerkt.

•

Er heerst een zuinige cultuur in het bedrijf – kenmerkend voor de kleinschalige groene
adviessector - die door de directie wordt gecultiveerd.

6.1.1

Evaluatie maatregelen voor de komende jaren

De meest materiële emissies (grootste bronnen van CO2-emissie) zijn het zakelijk wagenpark
(67%) en het energieverbruik op kantoor (pellets 32%). Doelstellingen en maatregelen spitsen
zich dan ook toe op deze emissies. Een belangrijke reductie hebben we in 2020 reductie bereikt
met het in gebruik nemen van het nieuwe kantoor. Het kerkgebouw wordt zoveel als mogelijk
energieneutraal gemaakt. Middels isolatie en eigen energieopwekking (o.a. zonnepanelen en
thermische panelen op het dak) en warmtepomptechnologie zal de footprint van het kantoor
verder worden verlaagt. De komende jaren zullen nog een aantal investeringen op dit gebied
plaatsvinden (o.a. isolatie van de gewelven).

11

De belangrijkste emissiebron is het vervoer van medewerkers in bedrijfsauto’s met 67% van de
footprint. Aan het einde van de leasecontracten worden nieuwe elektrische bedrijfsbussen
ingezet. Dit zal de komende jaren een verwachte verlaging betekenen van 66%. Verder blijven
we Optidrive gebruiken om het rijgedrag te monitoren. We sturen medewerkers aan om zoveel
mogelijk groene stroom te laden. Onbekende laadpalen zoveel als mogelijk te vermijden.

6.1.2

Aanvullende maatregelen

Er zijn nu nog geen aanvullende doelstellingen geformuleerd.

6.2

Reductiedoelstellingen
De reductiedoelstelling voor de komende certificatieperiode 2021-2025 bedraagt 81% op de
footprint. Dat is een forse daling ten opzichte van onze huidige footprint. Deze reductie wordt
in zijn geheel gehaald op scope. Op scope 2 kunnen we niet verder reduceren, deze is al 100%
gereduceerd. Onderstaande tabel geeft inzicht in de opbouw van de reducerende maatregelen
over de periode 2021-2025. Als referentiejaar is 2020 aangehouden, maar dit was door de
Coronacrisis wel een uitzonderlijke situatie. Ook in 2021 hebben we nog te maken met deze
situatie.
Reductiedoelstelling t.o.v. 2020
Emissie ton
CO2/fte

Reductie
getotaliseerd
Reductie
tov
basisjaar

Scope 1

1,55

basisjaar

Scope 2

0,11

basisjaar

Jaar

Scope

2020

Scope 1
* Inleveren 2 voertuigen,
vervanging 1 voertuigen door
elektrische bus/personenauto (19%)
2021

1,04

33%

33%

* Isoleren van de gewelven
kantoorpand (2%)
* Gebruiken pellets met hogere ds
gehalte (12%)
Scope 2

0,09

20,00%

Scope 1
2022

* Plaatsen zonnepanelen dak
schuur (0%)

* Vervanging 2 voertuigen door
elektrische bus/personenauto (13%)

12
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0,81

15%

48%

Cobra’ s footprint 2020, Vianen

* Emissiedaling wagenpark door
gebruik van zoveel mogelijk 'groene'
laadpalen (2%)
Scope 2

0,07

40,00%

Scope 1
2023

* Vervanging 2 voertuigen door
elektrische bus/personenauto (13%)
* Emissiedaling wagenpark door
gebruik van zoveel mogelijk 'groene'
laadpalen 2%

0,56

16%

64%

* Vervanging/ inzet andere
compressor ivm electrisch rijden (1%)
Scope 2

0,04

60,00%

Scope 1
* Vervangen 1 voertuig door
electrische bus (8%)
2024

* Emissiedaling wagenpark door
gebruik van zoveel mogelijk 'groene'
laadpalen (5%)
Scope 2

0,36

13%

0,02

77,00%

80,00%

Scope 1
2025

* Emissiedaling wagenpark door
gebruik van zoveel mogelijk 'groene'
laadpalen 4%
Scope 2

0,30

0

0,04

81,00%

100,00%

13

De reductie wordt gemeten en uitgedrukt als ton CO2 per fte (4,4 over 2020). Scope 2 is herzien
n.a.v. de audit in april 2021. Daaruit bleek dat de getankte grijze stroom bij scope 2 behoort. Het
doel is nog steeds op ‘0’ uit te komen, maar daar gaan we wat langer over doen. De reductie
zal niet elk jaar gelijk zijn. Halfjaarlijks zal worden gemonitord of we nog op schema zitten. In
hoofdstuk 7 en volgend zijn de maatregelen verder uitgewerkt.
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Plan van Aanpak

Maatregel

Doelstelling voor de Plan van Aanpak en verwachte impact

Verantwoordelijke

categorie

Jaartal door
te voeren

Scope 1- wagenpark
Aan het einde van de leasetermijn
zullen de dieselbussen worden
vervangen door een elektrische
bus/personen auto

Directie

2021-2025

Sturen op laden aan Verminderen van de
'groene' laadpalen
CO2 uitstoot door
het 'groen' laden
van de elektrische
auto's.

Laden aan laadpalen waar de herkomst
van de stroom niet duidelijk is, levert
alsnog relatief veel uitstoot op. Elk jaar
moet hier ongeveer 1 tot 2 % op het
totaal bezuinigd kunnen worden.

Directie,
bedrijfsleider,
gebruikers
elektrische
voertuigen.

2021-2025

Ander inzet
compressor

Uitstoot van het
materieel
terugbrengen naar
0%

Elektrische bussen en personenauto's
kunnen niet veel trekken. We willen een
andere oplossing voor het inzetten van
de compressor voor het veldwerk.

Directie

2023

Monitoren rijgedrag

Uitstoot van de
elektrische auto's

Met het monitoren van het rijgedrag
hebben we de afgelopen 5 jaar al

Wagenparkbeheerder, 2021-2025
bedijfsleider

verminderen

gereduceerd. We verwachten geen
bezuinigingen meer, maar we monitoren
het rijgedrag nog wel om te voorkomen
dat terug gevallen wordt. Bij afwijkend
rijgedrag wordt dit teruggekoppeld aan
de medewerkers.

Vervanging diesel
voertuigen door
elektrische
bus/personenauto

Verminderen van
brandstofgebruik
van zakelijke
voertuigen

Scope 1- verwarming kantoor
Isoleren van de
gewelven
kantoorpand

Verminderen van de Het kantoorpand is voor een groot deel
uitstoot van de
al verbouwd tot een energiezuinig
pellets
kantoor. Door het verder isoleren van

Directie

2021

Directie

2021

Directie

2022

het pand, zal de uitstoot verminderen.
Andere pellets
gebruiken (uit
(droge) industrie
restroom)

Verminderen van de De huidige pellets hebben een hogere
uitstoot van de
uitstoot doordat ze van vers hout zijn
pellets
gemaakt. Door drogere pellets te stoken
wordt de uitstoot verlaagd.

Scope 2- elektriciteitsgebruik
Eigen opwek en
zuinige
voorzieningen

Opwekken eigen
groene energie

Naast ingekochte 100% NL groene
stroom wordt ook eigen stroom
opgewekt d.m.v. zonnepanelen.
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8
8.1

Energiebeoordeling
Referentie voor toewijzing
De emissies van het bedrijf hangen voor het overgrote deel samen met het kantoor
(ruimteverwarming en verlichting plus computers en printers) en het transport van medewerkers
naar de locaties. De emissies van CO2 worden op projectniveau voornamelijk veroorzaakt door
voertuigkilometers.
Om het energieverbruik te vergelijken en overhead toe te wijzen aan projecten, wordt het
verbruik gekoppeld aan een eenheid. De variëteit in energiestromen is beperkt, dus dit overzicht
blijft eenvoudig van opzet. Het verbruik van energie voor de kantooromgeving wordt gekoppeld
aan het gebruikte kantooroppervlak. Dit geldt ook voor het energieverbruik op kantoor. De
benodigde oppervlakte van kantoor wordt in belangrijke mate bepaald door het aantal
medewerkers. Dit geldt ook voor de voertuigkilometers. Het ligt daarom voor de hand om de
referentie te koppelen aan het aantal FTE.

8.2

Controle energiestromen
De emissies van het bedrijf betreft het kantoor en het transport van medewerkers en apparatuur.
Per 1 augustus 2019 is het nieuwe kantoorpand in Vianen (NB) betrokken. Het nieuwe kantoor
heeft als basis een bestaand kerkgebouw. Het streven is om hier een energieneutraal gebouw
van te maken, in 2020 is het energielabel A toegekend.
De emissie van een ingenieursbureau wordt veroorzaakt door kantoorlocaties en reizen van de
adviseurs.
Het kantoor wordt verwarm door middel van pellets. Het energieverbruik van het kantoor kan
worden afgelezen van de meters, per kwartaal worden deze meters afgelezen. We maken gebruik
van een verbruikersapp om de hoeveelheid verstookte pellets af te lezen. Het naastgelegen
woonhuis maakt ook gebruik van deze warmtebron, maar het verbruik daarvan is niet separaat
af te lezen. Hiervoor maken we gebruik van een inschatting, zie tabel 5. Deze inschatting is
gemaakt door het installatiebedrijf die de installatie van het pelletsysteem heeft verzorgd. De
nauwkeurigheid van de pellets is daardoor minder nauwkeurig. Het is vooralsnog niet mogelijk
deze twee verbruikers te scheiden.
Tabel 5.

Energieverbruik kantoor

Verbruik
energiedrager

2020 Eenheid

Elektriciteit (kantoor)

71.552 kWh

Pellets (kantoor)
Pellets (huis)
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22.606 kg
5.400 kg

Cobra’ s footprint 2020, Vianen

Om het verbruik in perspectief te plaatsen moet het verbruik van het nieuwe kantoor van Cobra
vergeleken met landelijke cijfers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het rapport van de ECN
van de hand van dhr. Sipkema: Nieuwe benchmark voor energieverbruik van utiliteitsgebouwen
en industriële sectoren (2016).
Veel kantoorpanden zijn grootverbruikers, omdat er veel elektronische apparaten gebruikt
worden. Denk hierbij aan computers, servers, printers, verlichting en telefoons. De omvang van
de gasintensiteit (m3 gas/m2 kantoor oppervlak) wordt in belangrijke mate bepaald door twee
factoren: de periode waarin het pand is gebouwd (isolatiewaarde) en de grootte (bij toename
van de grootte neemt het aandeel buitenschil en daarmee het warmteverlies af)

Het nieuwe kantoor (kerkpand) van Cobra Groeninzicht is gebouwd in 1931 en telt 840 m2
vloeroppervlak. Het referentieverbruik komt daarmee op de volgende waarden:
Nieuwe kantoor:
Gas:
840 m2 x 15,6 m3/m2 =
13.104 m3. Omgerekend naar pellets (1,7 kg pellets voor 1m3
gas (bron internet): 22.277 kg pellets
Elektra: 840 m2 x 60 kWh/m2 =
50.400 kWh
Het eerste jaar dat het nieuwe pand een volledig jaar heeft verwarmd, is 22.606 kg pellets
verbruikt. Dat komt dus goed overeen met de referentiewaarden.
In het kerkpand zijn de volgende energiebesparende maatregelen getroffen:
•
•
•
•
•

Spouwmuurisolatie (gewelfisolatie volgt nog)
Dubbel glas
Vloerisolatie
Wtw unit (warmte terugwinning, warme lucht wordt boven in de kerk afgevangen en
weer terug de kantoorruimtes in gepompt)
Pelletsysteem

•
•
•

Warmtepomp
Ledverlichting+aanwezigheidsdetectie
Slimme thermostaten
17

•

Bewegingssensoren verlichting

•
•

Electrische boilers
Gewelfisolatie en/of zonnepanelen volgen nog

Energieverbruik vervoer:
Het wagenpark bestaat uit leasewagens. Het aantal gereden kilometers door de medewerkers is
volledig inzichtelijk door de rittenregistratie in elke bedrijfswagen. Elke rit is opgenomen in een
rapportage over de aanvraagperiode. Getotaliseerd over alle wagens levert dit het aantal gereden
kilometers op. Ook het brandstofverbruik per periode is inzichtelijk. Het wordt opgevraagd bij
het leasebedrijf en bij de tankpas. Voor de elektrische auto’s zijn de ‘getankte’ hoeveelheden
stroom in te zien op het beheersysteem Eflux. Hierdoor is zowel het aantal kilometers als het
brandstofverbruik met hoge nauwkeurigheid vastgesteld.
Niet iedere adviseur heeft een bedrijfswagen. Het zijn met name de boomadviseurs die veel
reizen voor het werk. De andere adviseurs en medewerkers komen met eigen auto. Er wordt de
nodige aandacht besteed aan thuiswerken. Diverse medewerkers werken gemiddeld één à twee
dagen per week vanuit huis.

Verbruik energiedrager

2019

2020

Diesel (bedrijfswagens)

18.231

8.163

liter

Benzine (bedrijfswagens
en materiel)

1.307

733

liter

Elektra
(elektrische
personenauto's)

9.680,48

14.851,44

kWh

Het jaar 2020 stond in het teken van de Coronacrisis. Daardoor zijn er fors minder kilometers
gereden en twee dieselbussen uit de lease gehaald. Er is daardoor fors minder diesel getankt.
Wel zie je de hoeveelheid elektriciteit stijgen. Dit komt doordat er in april 2019 elektrische
auto’s zijn gaan rijden.

Gereden km
400.000
350.000
300.000
-36%

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2019

2020

We zien ook een afname in het aantal gereden kilometers in 2020 ten opzicht van 2019. Ook
dit is weer duidelijk het effect van de Coronacrisis. Veel overleggen gaan digitaal.

18

Rapport: 20212064 v1.0

Vergroting van het inzicht

Cobra’ s footprint 2020, Vianen

8.3

Het inzicht in de energiestromen is hoog:
Tabel 6.

Energiestromen

Mate van
inzicht /
Mogelijkheid voor verbetering
nauwkeurigheid

Energie

Bron van

stroom

verbruik

Diesel

Personenvervoer en
Hoog
apparatuur

Niet nodig

Benzine

Personenvervoer

Hoog

Niet nodig

Elektra

Kantoorapparatuur

Hoog

Niet nodig

Pellets

Verwarming kantoor Gemiddeld

Verbruik van het woonhuis
splitsen en zichtbaar maken in
de app, mits technisch mogelijk.

Inzicht in het energieverbruik
Met behulp van de geattesteerde EPA-U software van Vabi Software BV is het energiegebruik
berekend. Hierbij is het referentieklimaat TRY De Bilt gebruikt, zodat de berekende verbruiken
onafhankelijk zijn van de verschillen in het weer per jaar.
Energiedrager

Totaal

Eenheid

Pelletverbruik

37.730

kg pellets

Electriciteitsverbruik

20.168

kWh/jaar

Ook hier zien we dat het verbruik goed of zelfs beter overeenkomt.
Inzicht in het brandstofverbruik

Gemiddelde uitstoot auto's
(gram CO2/km)
250

212,29

209,42

200
150

99,94

100

58,60

50
0
2019

2020
Personenauto's

Bussen/Citans

Ter vergroting van het inzicht zijn de kilometer registratie en de verbruiksregistratie nader
geanalyseerd tot niveau van auto/berijder.
Als naar de personenauto’s wordt gekeken is er een kleine daling te zien van de uitstoot per
kilometer. Dit komt voornamelijk door het afschaffen van één van de benzine auto’s.
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De emissie per kilometer van de bussen/Citans is iets gedaald. De uitstoot voor de elektrische
wagens is naar beneden gegaan. Er werd in 2020 meer groene stroom ‘getankt’.
Voor voorstellen voor reductiemaatregelen verwijs ik naar hoofdstuk 6

400

emissie g CO2/km

350
300
250
200
150
100
50
0

De grafiek laat het verschil zien tussen de emissie in het eerste helft en de tweede helft van
2020. Door de coronacrisis is hier een grillig beeld ontstaan. Sommige bussen of
personenauto’s zijn in de tweede helft nauwelijks meer gebruikt.

8.4

Besparingsmogelijkheden
Hoofdstroom diesel – wagenpark (67%):
De bedrijfsemissie wordt voor 67% (vorige jaren 78%) veroorzaakt door het wagenpark. Reductie
in emissie is te behalen door vervangen van voertuigen door zuinigere types, door wijziging
van het rijgedrag en waar mogelijk door elektrische auto’s of bussen.
Er zijn nu 8 bedrijfsbussen/Citans in gebruik, in 2018 waren dit er nog 12. Hiervan zijn 7
voertuigen voorzien van euro 6 motoren en 1 stuks met euro 5 motoren. Het wagenpark heeft
een gemiddelde uitstoot van 85 gr/km (in 2018 was dit 137 gr/km).
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Motor / label
Kenteken

auto merk en type

brandstof
(bron RDW)

Cobra’ s footprint 2020, Vianen

Onderstaand het overzicht van het wagenpark:
CO2 uitstoot g/km
(bron RDW of
dealer*)

54-PPX-2

Toyota Auris

benzine

A/euro 5

VR-502-P

Mercedes Vito Combi 4x4

diesel

euro 6

174

VP-615-S

Mercedes Vito GB

diesel

euro 5

154

VF-510-T

Mercedes sprinter 4x4

diesel

euro 6

216

V-454-BJ

Mercedes Citan

diesel

euro 6

115

V-655-DX

Mercedes Citan

diesel

euro 6

115

V-179-FV

Mercedes Citan

diesel

euro 6

115

V-691-JP

Mercedes Vito

diesel

euro 6

158

V-458-NB

Mercedes Citan

diesel

euro 6

115

XX-422-P

Hyundai Kona

elektrisch

28

XX-423-P

Hyundai Kona

elektrisch

28

XX-424-P

Hyundai Kona

elektrisch

28

XX-425-P

Hyundai Kona

elektrisch

28

89

Het wagenpark is, gezien de omvang van de kilometers, nu nog aangewezen op dieselmotoren.
Dit geldt voornamelijk voor de bussen. Deze worden ingezet bij het veld werk. In 2021 starten
we met de aanschaf van de eerste elektrische bus.
Afgelopen twee jaar is geïnvesteerd in het zuinig rijden. Medewerkers zijn geïnstrueerd en
gemonitord (eens per kwartaal). In het maandoverleg wordt hier aandacht aan besteed. Dit heeft
wel geresulteerd in grotere bewustwording en in zuiniger rijden.
Alle voertuigen zijn voorzien van TomTom navigatie en er wordt gebruik gemaakt van TomTom
Webfleet, maar de terugkoppeling uit het pakket is beperkt zonder dure hardware. Er zijn enkele
gegevens van het rijgedrag die worden geregistreerd op basis van de GPS gegevens: sterk
versnellen/vertragen, hard door de bocht rijden en snelheidsoverschrijdingen. Deze gegevens
zijn zinvol om regelmatig in een vergelijkend overzicht weer te geven. Hierbij tevens het CO2
emissiecijfer per gereden km weergeven.
Ook het rijden met de juiste bandenspanning leidt tot reductie van het verbruik. Afgelopen jaar
is een 3 maandelijkse bandenspanningscontrole uitgevoerd. Dit heeft de bewustwording
campagne versterkt. We houden deze maatregelen wel aan, al verwachten we niet hier verdere
reductie op te halen.
Gebruik van banden met een lage rolweerstand is in principe goed implementeerbare maatregel,
maar voor de bedrijfsauto’s, die vaak door gras en modder rijden is dit niet gewenst i.v.m. de
vereiste grip. Er wordt daarom met grof profiel gereden.

Elektraverbruik kantoor (0,0%):
Het is een kerkgebouw uit de dertiger jaren van de vorige eeuw die naar label A is verbouwd..
Het nieuwe label is inmiddels vastgesteld. Alle servers zijn inmiddels ook in het kantoor
gevestigd. Daardoor verbruikt het serverpark alleen nog maar 100% groene stroom.
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Cobra neemt 100% windenergie af, de emissie zal dan ook vanaf 2021 op 0 staan. Het pand is
verder ingericht met zuinige verlichting en bewegingssensoren.
Verwarming kantoor (32%):
Het kantoor wordt verwarmd met pellets. In de nabije toekomst worden er wel gewelven
geïsoleerd en/of zonnepanelen geplaatst. Dan wordt het pelletsysteem minder ingezet. Het
woonhuis wordt ook op hetzelfde pelletsysteem gestookt. Helaas kunnen we niet precies aflezen
hoeveel daarvan het verbruik is, we zullen het moeten doen met een inschatting op basis van
de gegevens van de installateur. Desalniettemin is Cobra haar footprint mooi gedaald.
In 2021 wordt de certificering van de pellets waar het kantoor mee verwarmd wordt aangepast.
De samenstelling van de pellets wordt dan 50% hout uit de ‘natte’ reststroom (snoeihout ed) en
50% uit een droge reststroom.
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9.1

Cobra’ s footprint 2020, Vianen

9

Actieplan
Stuurcyclus
Op twee momenten in het jaar worden de volgende zaken geïnventariseerd:
•
•
•
•

Zijn er specifieke veranderingen in de organisatie zijn die een impact op de footprint
hebben?
Is een herberekening nodig van voorgaande jaren vanwege deze veranderingen?
De voortgang (kwantitatief) van de CO2-reductie en halen van de doelstellingen.
Voortang van het keteninitiatief;

Hieronder is een zogenoemde PDCA-cyclus weergegeven, waarin de verschillende fasen van
het CO2-reductiebeleid zijn weergegeven

Grafiek 2.

Stuurcyclus o.b.v. de cirkel van Deming
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9.2

Actieplan
Nr.
Omschrijving

Verantwoordelijke

Monitoren op rijgedrag
van medewerkers

Wagenpark
beheerder

Betrokkenen

status

Streefdatu Budget
m gereed 2021 (€)

gereed

Elk
kwartaal

31-122021

Gerealis
eerd

Scope 1
1

De medewerkers worden
gemonitoord op zuinig
rijgedrag via de toolbox
“het nieuwe rijden”. Bij
afwijkingen worden
betreffende medewerkers

Medewerkers
met een
bedrijfsauto

5 uur

Jaarlijks,
gereed
voor
jaar
2020

geïnformeerd.
2

Controleren op juiste
bandenspanning

Wagenpark
beheerder

Driemaandelijkse controle
van 90% van de auto’s
op de juiste
bandenspanning,
terugkoppeling naar
berijders.
3

Aanschaf zuinige bussen

Medewerkers
met een
bedrijfsauto

Elk
kwartaal

12 uur

24

Directie

Directie

April 2021

-

X

4

Laden groene stroom

Wagenpark
Het zoveel mogelijk laten beheerder
laden van de elektrische
auto’s aan de laadpalen
op het eigen terrein. Op
deze wijze laden we met
100% groene stroom.

Medewerkers
met een
bedrijfsauto

31-12-2021 -

5

Isoleren van gewelven

Directie

3e
kwartaal
2021
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Jaarlijks,
gereed
voor
jaar
2020

Vervanging van oudere
Mercedes Vito/Citan
bussen bij aflopen
leasecontract door een
elektrische
personenauto/elektrische
bus.

In het kantoorpand (kerk)
worden de gewelven
geïsoleerd

31-122021

Directie

-

Andere samenstelling

Cobra’ s footprint 2020, Vianen

6

pellets
Stoken van opnieuw
gecertificeerde pellets
met een gedeelte uit
droge reststroom.

Directie

Bedrijfsleider

feb-21

ntb

15-22021

X

Scope 2
6

Geen maatregelen meer,
alles is 100% groene
stroom, dus geen uitstoot
meer in 2021 ev

Scope 1 en 2 samen
7

Per half jaar bepalen van
het energieverbruik en
berekenen van de
footprint

Directie

Bedrijfsleider/
juli '21/jan 30 uur
wagenparkbehee '22 ev
rder/administrat
ie

8

Verbetervoorstellen voor
energie/CO2-emissie
reductie

Directie

Alle
medewerkers

dec-21

-

Directie

Team Remote
Sensing

feb-21

20 uur
en

Initiatief
9

Het opstarten van een
eigen initiatief

€ 500

25
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Organisatieschema/ boundery settings
Voor het bepalen van de Organizational Boundary is gebruik gemaakt van het GHG-protocol.
De boundaries zijn vastgesteld op basis van Control Approach, wat wil zeggen dat het de
bedrijfslocatie, middelen en medewerkers betreft.
Organizational Boundery
De Organizational Boundary van Cobra bestaat uit alle bedrijven binnen de groep, te weten:
De Verhagens bv
Cobra beheer bv (holding)
Cobra adviseurs bv (werkmaatschappij)
Dit is weergegeven op onderstaand schema:

De Verhagens bv en Cobra beheer bv functioneren als holding, hierin worden geen activiteiten
verricht en wordt geen energie verbruikt. Alle activiteiten vallen onder Cobra adviseurs bv, de
werkmaatschappij.
Inactieve bv’s (buiten het schema gelaten):
•
De Verhagens B.V te Vianen
•
Cobra Beheer B.V. te Vianen
•
Cobra adviseurs B.V. te Vianen
•
Cobra boomadviseurs Midden B.V. te Vianen
•
•
•
•

Cobra
Cobra
Cobra
Cobra

boomadviseurs Noord B.V. te Vianen
ecoadviseurs B.V. te Vianen
geoadviseurs B.V. te Vianen
planadviseurs B.V. te Vianen

Emissies per scope
2017

2018

2019

2020

emissies
kg CO2

Aandeel

emissies
kg CO2

Aandeel

emissies
kg CO2

Aandeel

emissies
kg CO2

Aandeel

7.611

7,40%

5.481

5,30%

10.795

14,06%

11.940

27,35%

80.272

78,60%

86.038

83,40%

65.785

85,70%

31.288

71,66%

657

0,60%

538

0,50%

179,82

0,23%

435,79

1,00%

Scope 1
Verwarming
kantoor
Eigen wagenpark
Materieel
Totaal scope 1

88.540

92.057

76.760

43.664

Scope 2
Elektriciteit
Totaal scope 2

13.629

13,34%

11.162

10,81%

7.198

8,57%

0

13.629

11.162

7.198

102.169

103.742

83.958

43.664

Aantal fte

23,5

28,6

28,95

26,21

CO2-emissie per
fte

4,34

3,6

2,89

1,66

Footprint Cobra

0,00%

Tabel B.3

Toelichting op de eisen
Eis uit de ISO 14064-1 § 7.3.1

Hoofdstuk

Toelichting

a.

Description of the reporting organization

2.1

b.

Person responsible

2.2

c.

Reporting period covered

d.

Documentation of the organizational
boundaries (4.1)

e.

Direct CHG emissions, quantified separately
for each GHG, in tonnes of CO2e

f.

A description of how CO2 emissions from
the combustion of biomass are treated in
the GHG inventory (4.2.2.)

2.5

Er wordt geen biomassa bijgestookt.

g.

If quantified, GHG removals, quantified in
tonnes of CO2e

2.5

Er heeft geen vastlegging van CO2
plaatsgevonden.

h.

Explanation for the exclusion of any GHG
sources or sinks from the quantification
(4.3.1)

2.6

Binnen de afgebakende grenzen van de
footprint worden geen emissies of
opname uitgesloten.

i.

Energy indirect GHG emissions associated
with the generation of imported electricity,
heat or steam, quantified separately in
tonnes of CO2e

j.

1

Beschrijft de organisatie.
Op diverse plaatsen wordt gerefereerd
aan de data die de footprint beslaat.

2.3
4 en bijlage 2

Scope 1 beschrijft de emissies die direct
voortkomen uit de bedrijfsactiviteiten,
scope 2 en 3 emissies beschrijven de
emissies die indirect gerelateerd zijn
aan de bedrijfsactiviteiten .

4 en bijlage 2

De
emissies
gerelateerd
aan
elektriciteitsverbruik en gasverbruik zijn
separaat gerapporteerd in tonnen CO2.

The historical base year selected and the
base-year GHG inventory (5.3.1)

2.4, de GHG
inventaris is
opgenomen in 5

Het basisjaar is het referentiejaar, de
emissies van dat jaar zijn berekend.

k.

Explanation of any change to the base
year or other historical GHG data and any
recalculation of the base tear or other
historical GHG inventory (5.3.2)

2.7

l.

Reference to, or description of,
quantification methodologies including
reasons for their selection (4.3.3.)

m.

Explanation of any change to
quantification methodologies previously
used

n.

Reference to, or documentation of GHG
emission or removal factors used (4.3.5)

3.2

Gebruikte emissiefactoren komen van
www.emissiefactoren.nl.

o.

Description of the impact of uncertainties
on the accuracy of the GHG emissions en
removal data

3.4

Per onderdeel is beschreven hoe de
bron de nauwkeurigheid beïnvloedt.

p.

A statement that the GHG report has been
prepared in accordance with this part of
ISO 14064

2.0

Vermelding in de inleiding.

q.

A statement describing whether the GHG
inventory, report or assertation has been
verified, including type of verification and
level and level of assurance achieved

2.0

Vermelding in de inleiding.

1.6, 2, 3

Er hebben geen herberekeningen
plaatsgevonden aan de emissies in het
basisjaar of referentiejaar.
In hoofdstuk 3 wordt de methodologie
beschreven en de berekeningen staan in
een aparte Excel-sheet Footprint 2017.
Er zijn geen andere factoren gebruikt.

Cobra’ s footprint 2020, Vianen

