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1 INLEIDING 

 
Het CO2-projectplan is een hulpmiddel om de CO2-reductie tijdens de bouw te organiseren, registreren 
en -middels inzicht- te helpen realiseren. In dit plan van aanpak wordt een voorstel gepresenteerd 
voor te meten energie- / emissiestromen, gekoppeld aan de te monitoren projectmaatregelen voor het 
project Gemaal Monnickendam. Deze maatregelen zijn opgesteld op basis van de input vanuit de 
projectleiding, bedrijfsmaatregelen Van Hattum & Blankevoort en Frisco Civiel B.V. 

1.1 Algemeen 

 
Van Hattum en Blankevoort en Friso Civiel B.V. zijn gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder 
niveau 5. De doelstellingen en eisen van de CO2-Prestatieladder hebben betrekking op projecten 
waarop CO2 gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Hierbij is het niet relevant of het 
gunningvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht. Voor elk 
van de projecten met gunningvoordeel eist de CO2-Prestatieladder dat bepaalde aspecten van de 
doorvertaling van de bedrijfsaanpak naar het projectniveau daadwerkelijk worden aangetoond met 
documentatie.  
 
De CO2-footprint van dit project is opgesteld conform de eisen van ISO 14064-1 en beslaat zowel 
scope 1, scope 2 als scope 3. Deze is verder uitgewerkt in hoofdstuk 2. Het projectdossier is 
opgesteld conform de eisen van het handboek 3.1 van SKAO. Er zijn onzekerheden in de 
nauwkeurigheid van de data aangezien het hier een prognose betreft. 

1.2 Beschrijving werkzaamheden 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 

 Realisatie van een nieuw gemaal in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag 

Monnickendam-Noord.  

 

- Funderingswerkzaamheden 
- Ruwbouw werkzaamheden 
- Werktuigbouwkundige werkzaamheden 
- Elektrotechnische werkzaamheden 
- Afwerking van het bedieningsgebouw 
- Terrein inrichting  

 

1.3 Projectduur 

Het project loopt van 19 augustus 2019 tot en met 12 augustus 2023 (+/- 48 maanden) 
 

1.4 Omschrijving criteria 

 
Gunningscriterium ‘BPKV-criterium 4: CO2 prestatieladder’ Bij dit onderdeel hebben we verwezen naar 
de CO2 prestatieladder. Onderstaand de specifieke gunningscriteria.  
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1.5 Omschrijving aanbieding 

 
Bij het indienen hebben we als combinatie het volgende verklaart: 
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2 INVALSHOEK A, INZICHT 

2.1 Energiestromen op project niveau 

 
Op basis van de werkzaamheden/activiteiten van de Combinatie Gemaal Monnickendam zijn de 
energiestromen bepaald die op bedrijfsniveau van toepassing zijn. Aan de hand van de 
tenderbegroting/tender uitgangspunten zijn de energiestromen van het project bepaald, welke een 
afgeleide zijn van de bedrijfsenergiestromen. Onderstaand zijn de energiestromen weergegeven die 
binnen het project van toepassing zijn en binnen de scope 1, 2 en 3 verdeling (conform SKAO) van de 
Combinatie Gemaal Monnickendam vallen. 
 
Energiestromen binnen het project. 
 

Scope 1 

Diesel transport woon - werk  

Scope 2 

Stroom bouwkeet / materieel 

Scope 3 

Afval 

Totale hoeveelheid staal 

Totale hoeveelheid beton 

 
 

2.2 Monitoring energiestromen 

   
Brandstof / stroom verbruik eigen vervoer   
Om het brandstofverbruik van auto’s initieel te bepalen, wordt gebruik gemaakt van onderstaande 
berekening:   
Inzet van UTA personeel in dagen wordt bepaald aan de hand van de stafplanning vanuit de tender.  
Voor het aantal gereden kilometer wordt uitgegaan van één retourrit per dag, bekeken vanaf de 
vestiging tot het werk. Het aantal dagen * het aantal kilometer * emissiefactor geeft de CO2 uitstoot 
weer. 
 
Om het brandstofverbruik van auto’s met geel en grijskenteken gedurende de projectfase te bepalen, 
wordt gebruik gemaakt van onderstaande berekening:   
Aantal aanwezige dagen van UTA personeel op de projectlocatie.  
Voor het aantal gereden kilometer wordt uitgegaan van één retourrit per dag, bekeken vanaf de 
vestiging tot het werk. Het aantal dagen * het aantal kilometer * emissiefactor geeft de CO2 uitstoot 
weer.   
   
Stroom verbruik materieel en ketenpark 
 
Om het initiële stroom verbruik van het materieel en het ketenpark te bepalen wordt het in de 
tenderbegroting aangenomen hoeveelheid KWH aangehouden. De hoeveelheid kilowattuur * 
emissiefactor geeft de CO2 uitstoot weer. 
 
Het stroom verbruik van het materieel en het ketenpark gedurende de projectfase wordt op basis van 
de meterstanden of facturen in beeld gebracht. De hoeveelheid kilowattuur * emissiefactor geeft de 
CO2 uitstoot weer. 
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Afval 
Om de initiële hoeveelheid afval vast te stellen wordt gebruikt van onderstaande berekening: 
Totale kosten m.b.t. het afvoeren van afval wordt overgenomen uit de tenderbegroting. 
Om tot de hoeveelheid tonnen afval worden de totale kosten gedeeld door de afvoer kosten van 1 ton 
bouw en sloop afval. De hoeveelheid tonnen afval * de emissiefactor geeft de CO2 uitstoot weer. 
 
Om de afval registratie per afvalstroom te bepalen gedurende de projectfase wordt per afvalstroom 
bijgehouden hoeveel ton afval per afvalstroom is afgevoerd. De hoeveelheid tonnen afval per 
afvalstoom * de emissiefactor per afvalstroom geeft de CO2 uitstoot weer. 
 
Totale hoeveelheid beton 
De initiële hoeveelheid beton (excl. betonpalen en prefab beton) is vastgesteld op basis van de in de 
tender aangenomen hoeveelheid. De hoeveelheid M3 beton * emissiefactor geeft de CO2 uitstoot per 
betonmengsel weer.  
 
Gedurende de projectfase wordt de hoeveelheid beton (excl. betonpalen en prefabbeton) in beeld 
gebracht middels de afleverbonnen. De hoeveelheid M3 beton * emissiefactor geeft de CO2 uitstoot 
per betonmengsel weer. 
 
Totale hoeveelheid staal  
De initiële hoeveelheid staal (wapeningsstaal {excl. staal in palen} en definitieve damwanden) is 
vastgesteld op basis van de in de tender aangenomen hoeveelheid. De hoeveelheid ton staal * 
emissiefactor geeft de CO2 uitstoot weer.  
 
Gedurende de projectfase wordt de hoeveelheid staal (wapeningsstaal excl. staal in palen en 
definitieve damwanden) in beeld gebracht middels de afleverbonnen. De hoeveelheid ton staal * 
emissiefactor geeft de CO2 uitstoot weer.  
 

2.3 CO2 footprint project 

 

Scope 1 Tabblad* Hoeveelheid Ton CO2 

Diesel transport woon - werk  A 357822 km 63,0 

Scope 2    

Grijze stroom bouwkeet / materieel B 245046 kWh 136,2 

Scope 3    

Afval C 97,47 0,3 

Totale hoeveelheid staal D 833,8 ton 757,1 

Totale hoeveelheid beton E 2103 M
3
 283,9 

             Totaal 1240,4 

 
* Tabblad van documentnummer 14831-MKD-1635 

 



 

 

Project : Gemaal Monnickendam 

Objectnummer : - 

Projectnummer : 14831 

Documentnummer : 14831-MKD-1633 

Revisie : 1.0 

Status :   Definitief 

 

8 
 

   

Diesel transport woon - 
werk 
5% 

Grijze stroom 
bouwkeet / materieel 

11% 

Bouw en sloopafval 
(Ongescheiden afval) 

0% 

Totale hoeveelheid 
staal 
61% 

Totale hoeveelheid 
beton 
23% 

Voorcalculatie CO2-footprint - Gemaal Monnickendam 
1240 ton 
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3 INVALSHOEK B, REDUCTIE 

 

3.1 Reductiemaatregelen v/d organisatie Friso Civiel B.V. 

De volgende maatregelen zijn opgenomen in het reductieplan van Friso Civiel B.V. 
 

3.1.1 Acties scope 1 

 
 

3.1.2 Acties scope 2 

 

3.1.3 Acties scope 3 
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3.2 Doelstellingen v/d organisatie Van Hattum en Blankevoort 

De volgende doelstellingen zijn door Van Hattum en Blankevoort vastgesteld. 
 

 
 

3.3 Toegepaste generieke maatregelen Friso Civiel B.V. en Van Hattum en 
Blankevoort 

 

Scope 1    

Reductiemaatregel Verantwoordelijke Middelen KPI 

Stimuleren carpooling  Projectmanager Opnemen in 
bouwplaats flyer  

-Registratie gereden 
KM, brandstofverbruik 
-Bouwplaats flyer  

Bijhouden gebruik van 
bedrijfsmiddelen 

Werkvoorbereiding  Geldt alleen voor 
eigen verbruik niet van 
OA.  

-Dieselverbruik en 
KWH op het werk 

Kachel/airco alleen 
aan wanneer nodig   

Iedereen  Opnemen in 
bouwplaats flyer.  

-Verbruik in KWH  
-Bouwplaats flyer 

 

Scope 2    

Reductiemaatregel Verantwoordelijke Middelen KPI 

Verlichting en 
apparaten uit wanneer 

Projectmanager Eco units zijn 
beschikbaar via 

-Verbruik in KWH 
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niet gebruikt  materieel dienst 

Defecte lampen 
vervangen door LED 

Projectmanager Eco units zijn 
beschikbaar via 
materieel dienst 

-Dieselverbruik en 
KWH op het werk 

Inzet van groene 
stroom  op de 
bouwplaats 

Uitvoerder Groene stroom via VW  -Verbruik in KWH 
bijhouden en aanschaf 
groene stroom 

 

Scope 3    

Reductiemaatregel Verantwoordelijke Middelen KPI 

Samen met inkoop 
borgen dat Woon-
werkverkeer zwaar 
meeweegt voor keuze 
installateur.  

Projectmanager Standaard geborgd 
middels bijlage 1 
Managementhandboe
k. 

 

Samen met 
installateurs kiezen 
voor producten met 
een laag 
energieverbruik en een 
lange levensduur 

Projectmanager Overzicht van de 4 
belangrijkste 
energiebesparende 
producten op het 
project en bijbehorend 
energieverbruik 

Document waar dit uit 
blijkt.  

Afval scheiden Iedereen Er worden diverse 
afvalbakken / 
containers gebruikt 

Registratie afgevoerde 
tonnen afval per 
afvalstroom 

Bijhouden hoeveel M
3
 

beton wordt toegepast 
Werkvoorbereiding / 
uitvoering 

Afleverbonnen van het 
beton 

Registratie hoeveelheid 
beton M

3
 

Bijhouden hoeveel ton 
staal wordt toegepast 

Werkvoorbereiding / 
uitvoering 

 Registratie hoeveelheid 
staal ton 

Stimuleren toepassen 
% granulaat in beton 

Werkvoorbereiding / 
uitvoering 

Opstellen 
Mengselcodelijst 
waarop % granulaat is 
vermeld 

Registratie % granulaat 
in beton. 
Mengselcodelijst 
waarop % granulaat is 
vermeld 

Bijhouden hoeveel 
beton er is 
vrijgekomen door 
sloop onderaannemer 

Werkvoorbereiding / 
uitvoering 

Afvoerbonnen 
sloopbeton 

Registratie hoeveelheid 
sloopbeton M3 door 
onderaannemer 

Bijhouden % 
hoogwaardig recycling 
eigen sloopbeton 

Werkvoorbereiding / 
uitvoering 

?? Registratie % 
hoogwaardig recycling 
eigen sloopbeton 

Bijhouden hoeveelheid 
staal M3 

Werkvoorbereiding / 
uitvoering 

Afleverbonnen van het  
staal 

Registratie hoeveelheid 
staal M3 

 

3.4 Project specifieke maatregelen 

- Er zal onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is dat medewerkers van de combinatie 
overnachten in/nabij Monnickendam om het Woon-werkverkeer te minimaliseren en daarmee ook het 
brandstofverbruik. Daarnaast zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is dat medewerkers 
volledig elektrisch dan wel hybride voertuigen gebruiken om naar de projectlocatie te komen. 
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3.5 Voortgang implementatie maatregelen 

 
Halfjaarlijks te bepalen.  
 

3.6 Documentatie 

 
- Overzicht registratie van UTA personeel (gereden KM) [14831-MKD-1636 Tabblad A] 
- Overzicht registratie geboekte uren machines (eigen materieel) [14831-MKD-1636 Tabblad B] 
- Overzicht geleverde stroom keten / materieel [14831-MKD-1636 Tabblad C] 
- Overzicht afgevoerde afvalstoffen [14831-MKD-1636 Tabblad D] 
- Overzicht registratie toegepast staal [14831-MKD-1636 Tabblad E] 
- Overzicht registratie toegepast beton  [14831-MKD-1636 Tabblad F] 
- Overzicht CO2-uitstoot per m3 betonmortel [14831-MKD-1636 Tabblad F] 
- Overzicht Hoeveelheid granulaat in beton [14831-MKD-1636 Tabblad F] 
- Overzicht vrijgekomen beton onderaannemer [14831-MKD-1636 Tabblad G] 
- Overzicht Hoogwaardig hergebruikt sloopbeton onderaannemer [14831-MKD-1636 Tabblad G] 
- Stimuleren carpooling opnemen in bouwplaats flyer [14831-MKD-1162] 
- Kachel/airco aan alleen wanneer nodig opnemen in bouwplaats flyer [14831-MKD-1162] 
- Neem het logo van de CO2 prestatieladder op in de opnemen in bouwplaats flyer [14831-MKD-

1162] 
- Mengselcodelijst waarop % granulaat is vermeld [14831-MKD-1379] 
- Overzicht van de 4 belangrijkste energiebesparende producten van de installateur en bijbehorend 

energieverbruik  (denk aan zonnepanelen, warmtepompen, slimme verlichting ed). 
- Document waaruit blijkt dat de onderaannemers of eigen personeel in de kosten/hotel hebben 

gezeten (Indien van toepassing) en daardoor aantoonbaar minder KM hebben gemaakt. Dit kan 
op basis van schatting.  

- Een kopie van het halfjaarlijkse communicatiebericht (gemaakt door KAM afdeling van Friso 
Bouwgroep) 

- Een kopie van het communicatiebericht (gemaakt door Van Hattum en Blankevoort) 
 
 
Per kwartaal worden de hoeveelheden uit boven genoemde overzichten in de tool Smarttrackers 
geregistreerd.  
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4 INVALSHOEK C, COMMUNICATIE 

4.1 Verantwoordelijken en belanghebbenden 

In dit project zijn de volgende mensen (intern en extern) betrokken: 
 

Naam Functie Bedrijf 

Maarten Reijgersberg Projectmanager Friso Bouwgroep 

Marvin Schultze Technisch manager Van Hattum en Blankevoort 

Benjamin Plante Procesmanager Van Hattum en Blankevoort 

Jabin de Jong Kwaliteitscoördinator Friso Bouwgroep 

Hans Berkien Adviseur 
Informatiebeveiliging en 
Compliance  

Van Hattum en Blankevoort 

 

4.2 Interne & externe communicatie 

 

4.2.1 Interne communicatie 

De interne communicatie op het project verloopt via de reguliere overleggen die binnen projecten  
bekend zijn waarbij onder andere wordt ingegaan op de halfjaarlijkse rapportage van het project. 
Daarnaast wordt ook op bedrijfsniveau gecommuniceerd over de voortgang op de projecten, waarbij 
de halfjaarlijkse rapportages leidend zijn. Specifiek wordt door middel van de projectflyer het 
onderwerp CO2 onder de aandacht van de medewerkers op het project gebracht. 
 

4.2.2 Externe communicatie 

 
In het halfjaarlijkse communicatiebericht van Friso Bouwgroep zal aandacht besteed worden aan de 
projecten met gunningvoordeel. 
 
Van Hattum en Blankevoort ??? 
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5 BIJLAGEN 

5.1 Certificaat Friso Bouwgroep 
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5.2 Certificaat Van Hattum en Blankevoort 
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