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Inleiding
Dit rapport bevat de gegevens van de CO2-footprint van Cobra adviseurs bv over 2019. Het beschrijft de
organisatorische en operationele begrenzingen voor de berekeningen, gebruikte emissiefactoren, emissies
per onderdeel in tonnen CO2 en in percentage van de totale uitstoot.
Na deze inleiding gaat het rapport achtereenvolgens in op de theoretische aspecten van het opstellen van
een CO2-footprint (hoofdstuk 2), de gebruikte methode (hoofdstuk 3), de bijbehorende resultaten
(hoofdstukken 4 en 5) en de maatregelen en reductiedoelstellingen (hoofdstuk 6).

Uw veelzijdig specialist,

Joost Verhagen
Directeur
Registertaxateur VRT, lid NVTB
European Tree Technician

Vianen (NB), 11-2-2020
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Broeikasgashuishouding
Deze CO2-footprint is een kwantificering van de bijdrage van Cobra adviseurs bv 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
adviseurs bv.
Dit footprintrapport is opgesteld in overeenstemming met ISO 14064-1 § 7.3.1 a-q. Het rapport
is alleen intern getoetst.

2.1

Beschrijving organisatie en vaststelling van de
omvang
Cobra is een advies- en ingenieursbureau voor projecten in de groene stedelijke ruimte.
Het bedrijf heeft sinds augustus 2019 één kantoor in Vianen en de medewerkers wonen verspreid
over het land.
De projectmedewerkers zijn adviseurs die bij de klanten (80% gemeenten) projecten uitvoeren
en begeleiden. Op dit moment zijn dat 38 medewerkers, maar de organisatie groeit verder door.
Naast advies worden er ook onderzoeken uitgevoerd voor opdrachtgevers. Hiervoor beschikt
het bedrijf over apparatuur en meetmiddelen om bijvoorbeeld de conditie van bomen te
bepalen.
De uitstoot van scope 1+2 bedraagt over 2019 84 ton en het bedrijf is daarmee een kleine
emittent (< 500 ton/j).

2.2

Verantwoordelijke personen
Binnen Cobra is de directeur, de heer J. Verhagen, verantwoordelijk voor het opstellen van de
CO2-footprint. De rapportage is opgesteld door mevrouw J. Bosma. De rapportage is
gecontroleerd door de heer J. Verhagen. Een gedetailleerde beschrijving van de
verantwoordelijkheden is te vinden in de takenmatrix.

2.3

Basisjaar en referentiejaar en begrenzing
Cobra hanteert het jaar 2017 als basisjaar, dit is ook het referentiejaar. 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

2.4

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
bedrijfs- locatie, middelen en medewerkers betreft. 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 per jaar 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 § 4.3.

2.5

Biomassa, vastlegging en compensatie
Cobra heeft in het vierde kwartaal 2019 een pellet systeem aangeschaft waarbij biomassa
(pellets) wordt verbrand. Cobra legt geen CO2 vast. Er heeft over basisjaar 2017, 2018 en 2019
geen compensatie van de CO2-uitstoot binnen de organisatie plaatsgevonden.

2.6

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

2.7

Aanpassing historische gegevens
Er hebben geen hercalculaties plaatsgevonden van het referentiejaar of basisjaar.
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Gebruikte methode
Onderscheidende stromen
Cobra is een ingenieursbureau dat diensten verleent. Het 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

Tabel 3.1

footprint (tabel 3.1).
Scope

Emissies meegenomen in de CO2-footprint 2017

Scope 1

Zakelijk autoverkeer met bedrijfsauto’s in liters brandstof of energie in kwh
Brandstofverbruik materieel
Gasverbruik t.b.v. het kantoor in m3 en pellets in kg
Verbruik elektra in kWh

Scope 2

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

3.2

Gehanteerde methode
De methode die wordt gebruikt is het vermenigvuldigen van de activiteitendata met bijpassende
emissiefactoren en een indeling in scope 1 en 2 conform de methodiek van de
CO2-prestatieladder. De gehanteerde emissiefactoren komen van de site www.emissiefactoren.nl.
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3.3

Activiteitendata

Tabel 3.2

De emissiegegevens die zijn opgenomen in de footprint 2019 zijn gebaseerd op meterstanden
en rekeningen, projectadministratie en personeelsadministratie van Cobra. In tabel 3.2 wordt dit
nader toegelicht.

Energiebron

Brondocument

Elektriciteit

Verbruik
gegevens
elektriciteit

Gas

Diesel /
benzine

Verbruik
gegevens gas
o.b.v. factuur

Toerekening
verbruik aan 2019
op basis van
opgenomen
meterstanden
Toerekening
verbruik aan 2018
op basis van

leverancier

meterstanden

Overzicht
verbruik van
autoleasebedrijf
en overzicht
bedrijfstankkaart

Overzicht Eflux
Energie

Beschrijving

Alle tankbeurten
worden
geregistreerd op
kentekenniveau
en op verzoek
verstrekt.
Alle laadsessies
worden per
voertuig

laadpalen

geregistreerd
Inzicht in
rittenadministratie
Overzicht
op
Voertuig km rittenadministratie
voertuigniveau,
bedrijfsauto’s via TomTom
ter controle van
Webfleet
de verbruikte
liters.
Er wordt door de adviseurs gemiddeld één dag in de week thuis gewerkt en verder werken, met
name de bomenadviseurs, op projecten van opdrachtgevers. De emissie bedraagt 0,5% van de
footprint en is daarmee niet materieel (en laten we nu weg uit de inventaris).
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Nauwkeurigheid
De nauwkeurigheid van de emissiegegevens hangt samen met de bron van herkomst van de
gegevens. In tabel 3.3 wordt deze nader gespecificeerd. Hieruit blijkt dat de nauwkeurigheid
wordt beperkt door de schatting die wordt gemaakt van het elektriciteitsverbruik en het woonwerk- verkeer.
Tabel 3.3

3.4

Emissiebron

Nauwkeurigheid

Elektriciteit

Hoog: registratie via meters en overzichten via een beheersysteem van Eflux
voor alle laadpalen

Gas

Hoog: Conform meetcode gas, regionaal netwerk. Verbruiksgegevens gas o.b.v.
factuur leverancier

Diesel /
benzine

Hoog: Meetcode tankstations brandstoffen. Overzicht verbruik van auto lease
bedrijf 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. Elke rit wordt
automatisch gelogd.

Pellets

Gemiddeld: Hoeveelheid pellets via de app om het verbruik op te vragen.
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4
4.1

Resultaten
Resultaat

Tabel 4.1

Uit de gegevens blijkt dat Cobra over 2019 een CO2-footprint had van 83,96 ton CO2. Tabel 4.1
en afbeelding 4.1 geven de resultaten weer.
Scope

Scope 1

Emissiebron

Geëmitteerde tonnen CO2

Verwarming kantoor

10,80

Zakelijk vervoer met
bedrijfsauto’s

65,78

Materieel

0,18
Subtotaal scope 1:

Scope 2

76,76

Elektriciteitsverbruik kantoor

7,20

Subtotaal scope 2:

7,20

Totale emissie scope 1 en 2:

83,96

CO2 footprint Cobra naar bronnen (scope 1+2) 83,96 ton over 2019
materieel
0%

elektra
9%

verwarming
kantoor
13%

eigen wagenpark
78%

verwarming kantoor

eigen wagenpark

Afbeelding 4.1: Uitstoot per activiteit in 2019
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4.2

Omdat grotere bedrijven vanzelfsprekend een grotere emissie zullen hebben, wordt de emissie
voor onderlinge vergelijking uitgedrukt in uitstoot per fte. Voor Cobra geldt dat het bedrijf over
2019 een uitstoot heeft van 83,96 ton CO2 en een personeelsbestand van 28,95 fte over heel
2019. Per fte bedraagt de CO2-footprint over de periode 2019 dan ook 2,91 ton CO2 per fte (4,3
ton/fte in 2017). Dit ligt dit jaar onder de uitstoot van bijvoorbeeld een grote collega
Witteveen+Bos met 1.080 fte en meerdere (ook buitenlandse) vestigingen, die 3,06 ton/fte
emissie opgeeft in zijn footprint over de periode 1 juli 2018 – 30 juni 2019.

4.3

Analyse
De reductie heeft te opzichte van 2018 vooral plaats gevonden op het eigen wagenpark en op
de emissie van elektra. De auto’s die op fossiele brandstof rijden, hebben zuiniger gereden. Dit
komt vooral doordat de medewerkers van deze auto’s werden gemonitord op rijgedrag. Per
kwartaal is hier klassikaal een terugkoppeling aan gegeven en aandacht besteed aan tips om
zuiniger te rijden. Daarnaast zijn in het tweede half jaar van 2019 vier elektrische auto’s vol
ingezet. Er zijn twee auto’s verkocht die op fossiele brandstof reden.
De uitstoot van elektra is ook gedaald. Dit komt doordat in het nieuwe kantoorpand alleen
windenergie wordt ingezet.
De verwarming van het kantoor heeft meer uitstoot opgeleverd dan verwacht. Het bleek niet
haalbaar om het kantoor te verwarmen met warmtepomptechnologie en thermische panelen. In
plaats daarvan is gekozen voor het verwarmen met pellets wat wel de nodige uitstoot met zich
mee brengt. Aangezien het nieuwe kantoorpand (kerkgebouw) vele malen groter is dan het oude
kantoorpand, heeft dit dus alsnog geresulteerd in een toename van de uitstoot.
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5
5.1

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 leaseperiode steeds voertuigen met de schoonste
dieselmotoren aangeschaft: euro VI (met ad blue) en hybride benzine.
•

De dealer van de leaseauto’s is ‘erkend duurzaam’ o.b.v. het instituut duurzame mobiliteit.

•

Alle monitoren zijn zo zuinig mogelijk: energieklasse A, Energy Star qualified.

•

De meeste digitale activiteiten vinden plaats in de cloud. De beeldschermen zijn via Citrix
gekoppeld met de cloud (er wordt alleen beeldinformatie verstuurd). De cloud draait op
een energieneutrale tier IV-server van KPN in Eindhoven. In 2020 zal alles op een eigen
serverpark draaien, welke draait op 100% schone energie.

•

Het kantoor is in hoge mate papierloos en er wordt dan ook zeer beperkt gekopieerd –
alleen als klanten rapporten op papier wensen.

•

Er wordt gemiddeld één dag 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.

5.1.1

Evaluatie maatregelen voor de komende jaren

De meest materiële emissies (grootste bronnen van CO2-emissie) zijn het zakelijk wagenpark
(78%) en het energieverbruik op kantoor (elektra 9%, verwarming kantoor 13%). Doelstellingen
en maatregelen spitsen zich dan ook toe op deze emissies.
Met het betrekken van het nieuwe kantoorpand zal in 2020 ten opzichte van 2019 de emissies
verder dalen. Alle verbruikte elektriciteit is 100% schoon. Verder zal er winst te behalen zijn op
het afstellen van het pelletsysteem, de bijbehorende thermostaten en de isolatie (uitvoering jan
2020). Daarbij worden er nu pellets gestookt van nat resthout wat een relatief hoge emissiefactor
heeft ten opzichte van andere pellets. Door het stoken van andere pellets kan ook een verdere
reductie worden gehaald.
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Het wagenpark blijft de grootste emissiebron (78%). De komende jaren wil Cobra onderzoeken
of boomtechnisch adviseurs veldwerk kunnen uitvoeren met elektrische personenauto’s in plaats
van bestelbussen, omdat de ontwikkeling op de elektrische bussen vooralsnog uitblijft.
Bestelbussen op fossiele brandstoffen kunnen dan uit de leasecontracten worden gehaald. Het
rijden op waterstof blijft in ontwikkeling achter. We zullen eerst ons focussen op elektrisch
rijden. De verwachting is dat we daar emissiereductie van 10% mee kunnen halen. We verwachten
dat de winst die we hebben gehaald op de reductie op basis van de monitoring op rijgedrag,
minder zal gaan uithalen. We blijven hier wel aandacht aan besteden. Ook blijven we de
bandenspanning controleren. We gaan daarnaast de elektrische auto’s zoveel mogelijk aan
schone laadpalen laden. Van laadpalen in de openbare ruimte is onbekend hoe ‘schoon’ de
stroom is. Medewerkers die thuis de auto opladen hebben ook ‘groene stroom’ contracten. Ook
verwachten we reductie vanaf maart 2020, dan wordt er maximaal 100 km/uur gereden op de
snelwegen.
De maatregelen zijn verder uitgewerkt in de tabel 5.1.

5.2

Reductiedoelstellingen
De reductiedoelstelling voor de lopende certificatieperiode 2018-2021 bedraagt 10% op de
footprint. Per jaar bekijken wel welke doelstellingen haalbaar zijn en een reductie gaan
opleveren.
De reductie zal worden gemeten en uitgedrukt als ton CO2 per fte (4,3 over 2017). De reductie
zal niet elk jaar gelijk zijn. De realisatie van het nieuwe kantoor zal naar verwachting direct
een stap van 9% betekenen over 2020 ten aanzien van de benodigde hoeveelheid elektriciteit.
Hierdoor valt op scope 2 de totale emissie weg. Halfjaarlijks zal worden gemonitord of we nog
op schema zitten.
In tabel 5.2 worden de maatregelen verder uitgewerkt, waarbij de laatste maatregelen zijn
meegenomen.
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Tabel 5.1 versie januari 2020

Jaar

2017

Reductiedoelstelling
2017

Scope

t.o.v.

Emissie ton
CO2/fte

Reductie

Scope 1

3,77

Basisjaar

Scope 2

0,58

Basisjaar

3

20,40%

0,48

17,80%

2,74

27,20%

0,26

55,80%

2,60

30,95%

0

100,00%

2,23

40,95%

0

100,00%

Scope 1
2018

·

Terugkoppeling rijgedrag (reductie brandstofverbruik 3%)

·

Controle bandenspanning (reductie brandstofverbruik 0,5%)

Scope 2
Scope 1

2019

·

Terugkoppeling rijgedrag (reductie brandstofverbruik 3%)

·

Controle bandenspanning (reductie brandstofverbruik 0,5%)

·

Inzet elektrische personenauto’s (reductie brandstofverbruik
5,4% - dit is 25% van de reductie i.v.m. levering najaar 2019)
·
Nieuw energiezuinig kantoor (reductie gasverbruik 5% i.v.m.
ingebruikname 2e helft 2019)
Scope 2
•

Emissiestijging (20% grijze stroom van elektrisch vervoer)

•
Nieuw kantoor: Reductie elektraverbruik 5% i.v.m. ingebruikname
2e helft 2019)
•

Eigen opwek via zonnepanelen

•

Aankoop groene energie NL zon/wind

Scope 1
·

Controle bandenspanning (reductie uitgeput)
·

·
2020

Terugkoppeling rijgedrag (reductie uitgeput)
Emissiedaling wagenpark door inzet elektrische auto's

·
Emissiedaling wagenpark door gebruik van zoveel mogelijk
'groene' laadpalen 1%
·

Uitstoot pelletsysteem reduceren door gebruik andere pellets 1%

·

Inregelen pelletsysteem, thermostaten 0,25%

·

Isolatie kerk 1%

·

Reductie snelheid 100 km/u 0,5%

Scope 2
·

Nieuw kantoor: verdere reductie emissie elektra 9%

Scope 1
2021

·
Scope 2
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Vervanging voertuigen door energiezuinigere versies 2 st 10%
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Organisatieschema
Voor het bepalen van de Organizational Boundary is gebruikgemaakt van het GHGprotocol. De boundaries zijn vastgesteld op basis van Control Approach – financial
control, wat wil zeggen dat het de bedrijfslocatie, middelen en medewerkers betreft.
Organizational Boundary
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 of energie verbruikt. Alle activiteiten vallen onder Cobra adviseurs
bv, de werkmaatschappij.

Emissies per scope
2017

2018

2019

emissies kg
CO2

Aandeel

emissies
kg CO2

Aandeel

emissies kg
CO2

Aandeel

7.611

7,40%

5.481

5,30%

10.795

14,06%

80.272

78,60%

86.038

83,40%

65.785

85,70%

657

0,60%

538

0,50%

179,82

0,23%

Scope 1

Verwarming kantoor

Eigen wagenpark
Materieel
Totaal scope 1

88.540

92.057

76.760

Scope 2
Elektriciteit
Totaal scope 2

13,34%

11.162

10,81%

7.198

13.629

11.162

7.198

102.169

103.742

83.958

Aantal FTE

23,5

28,6

28,95

CO2-emissie per fte

4,34

3,60

2,89

Footprint Cobra

2

13.629
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8,57%

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
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Tabel B.3

Eis uit de ISO 14064-1 § 7.3.1

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.
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