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Een aantal eisen uit de CO2-Prestatieladder zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief 

gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel beschrijft hoe het project voldoet aan de diverse 

eisen. Per onderwerp wordt een korte toelichting weergegeven en wordt verwezen naar de 

documentatie waaruit blijkt dat aan de eis wordt voldaan. 

 

1.1. Constateringen 

Nr. Onderwerp Constateringen  

1 Is er een energie audit voor het 

project uitgevoerd? 

 

Ja, er is een energiebeoordeling opgesteld voor het 

bedrijf waarin de draaiuren van de diverse machines 

inzichtelijk zijn. Deze machines worden ook gebruikt 

in dit project. 

2 Is er een footprint voor het project 

berekend?  

 

Op basis van de begroting welke voor aanvang van 

het project is opgesteld is een geprognotiseerde 

footprint ontstaan. Op basis van het omzetresultaat 

is een daadwerkelijke footprint voortgekomen. 

 

Omzet gedurende 3 jaar: € 12.000.000 

Aanvullende omzet gedurende 3 jaar: € 6.000.000 

Gefactureerde omzet 2018: 1.845.000 

Gefactureerde omzet 2019: 2.800.000 

 

CO2-uitstoot Groen Beheer Grafhorst 2017: 188,89 

ton CO2 per mln €. 

CO2-uitstoot Groen Beheer Grafhorst 2018: 163,07 

ton CO2 per mln €. 

CO2-uitstoot Groen Beheer Grafhorst 2019: 176,52 

 

Geprognotiseerde footprint 2018: 348,5 ton CO2 

Werkelijke footprint 2018: 300,3 ton CO2 

 

Geprognotiseerde footprint 2019: 528,9 ton CO2 

Werkelijke footprint 2019: 494,3 ton CO2 

3 Is er onderzoek gedaan naar 

mogelijkheden om het energie 

verbruik te reduceren? 

Ja, dit onderzoek is weergegeven in het CO2 

reductieplan van Groen Beheer Grafhorst 

 

4 Zijn er doelstellingen, 

subdoelstellingen en maatregelen 

opgesteld?  

 

Doelstellingen: 

Verminderen CO2-uitstoot als gevolg van brandstof 

(scope 1) 

 

Maatregelen: 

De maatregelen in het generieke CO2-reductieplan 

van Groen Beheer Grafhorst worden in het project 

ingezet. Aanvullend worden de volgende zaken 

besproken binnen het project: 

 

1. DKP duurzaamheid 
2. Project BUNK (verwerking bermgras t.b.v. 
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grondstoffen papierindustrie) 
3. LCC berekening faunarasters rapportage 
4. SOX vervangen door LED 
5. Maandelijks overleg m.b.t. duurzame 

initiatieven (zie onderstaande agenda) 
 

AGENDA maandelijks overleg duurzaamheid: 
 Wat doet project nu aan duurzaamheid 
 Pilots / initiatieven; 

o Honey highway 
o Faunarasters 
o PV panelen 
o CO2 absorptie  
o LED verlichting 
o Afval scheiden verzorgingsplaatsen 
o Biobased bebording (bijv. bamboe) 

 Vervolg 
In de bijlage van het CO2-dossier zijn diverse 
documenten toegevoegd over de initiatieven die zijn 
en worden ontwikkeld binnen het project met 
gunningvoordeel. 

5 Zijn de doelstellingen, 

subdoelstellingen en maatregelen 

gereviewed? 

Ja, de doelstellingen zijn ge-reviewed. Zie de interne 

audit en directiebeoordeling. 

6 Is er een energiemeetplan voor de 

energiestromen binnen het project? 

 

Ja, in het energiemeetplan van Groen Beheer 

Grafhorst staat beschreven hoe de energiestromen 

worden bijgehouden. De CO2-footprint van het 

project wordt gemaakt op basis van de CO2-footprint 

van Groen Beheer Grafhorst en de financiële 

gegevens van het project. 

7 Is er een stuurcyclus CO2-reductie 

opgesteld?  

Ja, deze is opgenomen in het CO2 managementplan. 

8 Zijn taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden inzake CO2-reductie 

vastgelegd? 

Ja, deze is opgenomen in het CO2 managementplan. 

9 Zijn externe belanghebbenden 

geïdentificeerd? 

Ja, dit staat beschreven in het communicatieplan. 

10 Is er een communicatieplan 

opgesteld? 

Ja, zie communicatieplan 

11 Is er afgelopen jaar intern en extern 

gecommuniceerd over de 

projectfootprint, doelstellingen, 

subdoelstellingen en maatregelen? 

In het communicatiebericht van Groen Beheer 

Grafhorst zal aandacht besteed worden aan de 

projecten met gunningvoordeel. 

 


