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1. Inleiding

Voor Trebbe is het vanzelfsprekend om rekening te houden met de mens en het milieu. Trebbe voelt zich verant-
woordelijk om de milieueffecten van haar bedrijfsprocessen te kennen en de mogelijkheden maximaal te benutten 
om de negatieve effecten op het milieu te beperken. Het beheersen van CO2 emissies is een belangrijke factor in 
deze activiteiten.

Trebbe werkt hard om haar producten en processen zo duurzaam en energie-efficiënt als mogelijk uit te voeren. 
We onderzoeken voortdurend manieren om nieuwe, veilige, milieuverantwoordelijke en duurzame materialen en 
werkwijzen te ontwikkelen

Het terugdringen van CO2-emissie is een fundamenteel aspect in het zorgen voor een leefbaar klimaat. Het opstel-
len van een CO2 footprint sluit prima aan bij de duurzaamheidgedachte die binnen Trebbe leeft. De door Stichting 
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) beheerde CO2 prestatieladder is ook voor Trebbe een prak-
tisch instrument om de eigen CO2 uitstoot te kennen en te reduceren.

Dit portfolio is bedoeld om alle aspecten rond de CO2-prestatieladder te benoemen en voor de betrokkenen inzich-
telijk te maken hoe het klimaatbewustzijn binnen Trebbe is georganiseerd. Het document wordt jaarlijks opgesteld 
en is integraal onderdeel van het gecertificeerde Kwaliteit, Arbo, en Milieumanagement systeem volgens ISO 9001, 
ISO 14001 en VCA**. Daarnaast beschikt Trebbe ook over het FSC en PEFC certificaat (toepassen hout uit gecertifi-
ceerde bossen)  
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De organisatiegrenzen voor de CO2 footprint en de CO2 ladderbeoordeling is de juridische eenheid van Trebbe Groep 
BV (hierna genoemd Trebbe). Onder Trebbe vallen 4 bedrijven, te weten; Trebbe Oost & Noord, Trebbe West, Trebbe 
Wonen en Trebbe Materieel alsmede de stafafdelingen; personeelszaken, ICT, administratie, secretariaat, KAM en 
communicatie en marketing.
De grenzen vallen samen met de grenzen waarbinnen het kwaliteit-, arbo-, en milieusysteem is gecertificeerd.

In onderstaand organogram is de Trebbe organisatie met bijbehorende locaties weergegeven.
Er werken in totaal 221 personen, 29 vrouwen en 192 mannen, bij Trebbe. 
(stand 31-12-2016)   

2. Organisatorische grenzen

Trebbe Groep B.V.
Enschede

Personeelszaken

Communicatie 
Marketing

Secretariaat

Trebbe West B.V.
Nieuwegein

Trebbe Oost & Noord B.V.
Enschede

Zwolle

Trebbe Wonen B.V.
Enschede

Trebbe Materieel B.V.
Enschede

Administratie

Automatisering

KAM
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3. Inzicht

3a. CO2 inventarisatie
Het basisjaar voor de CO2 footprint is door Trebbe vastgelegd op 2010. Vervolgens wordt  jaarlijks de CO2 footprint 
vastgesteld. Volgens het handboek CO2 prestatie ladder 3.0 (juni 2015) van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbeste-
den en Ondernemen zijn de CO2 emissies volgens scope 1 en 2 geïnventariseerd. In navolging van het MVO beleid is 
een van de doelstellingen om gecertificeerd te raken op niveau 4 van de CO2 prestatieladder.

In onderstaande diagrammen is de verdeling 2016 weergegeven in directe (scope 1) en indirecte (scope 2) 
CO2-emissies en in percentages per emissiebron. In bijlage 1 is de uitgewerkte CO2 footprint opgenomen.

Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik en emis-
sies door het eigen wagenpark.

Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie ge-
bruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. Zakelijk verkeer behoort ook tot scope 2.

directe 
emissie; 
926,17

indirecte 
emissie; 
325,27

CO2 emissie 2016 Trebbe groep totaal 1251 ton 
CO2

directe emissie

indirecte emissie

12%

51%11%

2%

24%

CO2 emissie conform CO2 prestatieladder 
scope 1 en 2

brandstof aardgas

brandstof leaseauto's

brandstof tranport
materieel/kleinbouw
eigen auto km's
zakelijk/prive
elektriciteit
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3. Inzicht

Jaar Ton CO2 uitstoot Omzet x € 1.000.000 CO2 per € 1.000.000 omzet

2010 2.435 179 13,6
2011 2.303 168 13,7
2012 2.018 173 11,7
2013 1.783 130 13,7
2014 1.023 116 8,8
2015 1.331 134 9,9
2016 1.251 187 6,7

Tijdens de jaren 2010 t/m 2013 is het woon-werk verkeer toegevoegd aan scope 2.

Verloop CO2-uitstoot gerelateerd aan de omzet 
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3. Inzicht

De CO2 uitstoot indirectie en directe emissies

Ten opzichte van het basisjaar 2010 is de totale CO2 uitstoot met 35,3 % gedaald. 

De CO2 uitstoot gerelateerd aan de omzet laat vanaf 2010, met uitzondering van 2013 en 2015, een dalende lijn te 
zien. T.o.v. van het basisjaar 2010 is een reductie gerealiseerd van 5,2 CO2 (per miljoen omzet) Dit is een percentage 
van 38,2%.  Gerelateerd aan de omzet is het percentage, behoudens 2013 en 2015, continue gedaald. 

De flinke daling in 2014 is met name bewerkstelligd door op alle projecten gebruik te maken van groene stroom 
en de inzet van steeds zuinigere en milieuvriendelijkere leaseauto’s.  In 2016 is de CO2 uitstoot, gerelateerd aan de 
omzet, mede door bovengenoemde maatregelen verder gedaald.   

Jaar Scope 1 
indirecte emissie

Scope 2 
directe emissie

Scope 3
indirecte emissie

Totale CO2 
uitstoot

CO2 per miljoen 
omzet

2010 1.247 1.189 * 2.436 13,6
2011 1.141 1.163 * 2.304 13,7
2012 1.027 991 * 2.018 11,7
2013 925 858 * 1.783 13,7
2014 805 217 209 1.231 10,6
2015 867 463 206 1.536 11,4
2016 926 325 253 1.504 8,4

Tijdens de jaren 2010 t/m 2013 is het woon-werk verkeer toegevoegd aan scope 2.
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3. Inzicht

3b. Energieaudit
Naast het in kaart brengen van de CO2 emissies is door middel van zelfreflectie gekeken wat Trebbe op het mo-
ment van schrijven van deze portfolio aan CO2 uitstoot heeft en welke maatregelen er nu al genomen worden om 
de uitstoot te reduceren. Behalve deze punten wordt er ook gekeken naar eventuele andere reductiemogelijkhe-
den en de haalbaarheid hiervan.

3c. Gebruikte reductiemogelijkheden
Binnen Trebbe zijn al verschillende acties uitgevoerd om energiebesparing en hiermee CO2 uitstoot te reduceren.

2012
• Voor het project De Trefkoel in Groningen gebruik gemaakt van elektra opgewekt door Nederlandse windmo-

lens. Hiervoor is gebruik gemaakt van elektra volgens windkracht 220. Windkracht 220 komt voor 100% van 
Nederlandse windmolens en produceert dus geen CO2-uitstoot.

• Een medewerker die in aanmerking komt voor een lease autokiest een auto met een A,B of C energielabel en 
met een maximale uitstoot van 160 gr/km.

• Medewerkers die binnen een straal van 15 km van hun werkplek (kantoor, werkplaats) wonen en geen lease-
auto hebben kunnen gebruik maken van het fietsplan.

• Gebruik van videoconference. De kantoren TON Enschede, Zwolle en TW Nieuwegein beschikken alle drie over 
videoconference. Dit levert naast een flinke besparing op reistijden ook een aanzienlijke winst op t.a.v. van CO2 
uitstoot.  Sinds 2012 kunnen we op beperkte schaal ook met externe partijen via videoconference communice-
ren. 

• Op de kantoren TON Zwolle en TW Nieuwegein zijn de toiletruimtes voorzien van automatische lichtschake-
laars

2013
• Aanvullingen t.o.v. 2012.
• Op diverse projecten wordt gebruik gemaakt van een percentage (20%) groene stroom.
• Kantoren Enschede en Zwolle maken gebruik van een percentage (20%) groene stroom.
• Productontwikkeling: energieneutrale woningen. Woningen voorzien van zonnepanelen, uitmuntende isolatie 

van vloeren, dak en gevels en driedubbel glas.

2014
• Verdere aanvullingen t.o.v. 2013
• Op alle nieuwe projecten wordt gebruik gemaakt van een percentage (20%) groene stroom.
• Kantoor Enschede tijdens verbouwing waar mogelijk geïsoleerd.
• Nieuw ingezette leaseauto’s met een lagere CO2 uitstoot.
• Op een aantal projecten gebruik gemaakt van Raab Karcher Green Works.

2015
• Verdere aanvullingen t.o.v. 2014
• Op alle nieuwe projecten wordt het percentage groene stroom verhoogd van 20% naar 40%.
• Kantoren Enschede en Zwolle maken gebruik van 100% groene stroom.
• Het dak op de timmerwerkplaats is voorzien van zonnepanelen.

2016
• Verdere aanvullingen t.o.v. 2015 
• Op alle nieuwe projecten wordt vanaf 1 januari 2016 het percentage groene stroom  verhoogd naar 100%.
• Toepassen van LED-verlichting op kantoor Zwolle.



  

10 KAM MVO - CO2 portfolio 12 juni 2017 versie definitief

 

4. Reductie

4a. Mogelijk toe te passen reductiemaatregelen
Voor de periode 2016/2017 worden verdere reductiemaatregelen onderzocht. Hierbij wordt onder andere de maat-
regelenlijst CO2 –prestatieladder gebruikt. De MVO werkgroep beoordeelt en coördineert de onderwerpen. Hieron-
der een overzicht met mogelijke reductiemaatregelen en een korte toelichting.   

Groene stroom
Op projecten wordt nu gebruik gemaakt van 40% groen stroom. In overleg met leverancier verdere vergroening 
bespreken.
 
Materieeldienst
In 2016 zijn bij de materieeldienst nieuwe , energiezuinigere bedrijfsauto’s aangeschaft. 

Wagenpark
De CO2 uitstoot voor nieuwe leaseauto’s is in 2014 aangescherpt. De maximale uitstoot mag nog max. 150gr/km 
bedragen (was 160 gr/km) In 2015 was het streven om uit te komen op 127 gr/km. De werkelijke CO2 uitstoot was in 
2015 128 gr/km. In 2016 was het doel om een verdere reductie van 5% te realiseren.

Gebruik maken van zonnepanelen
Er zijn in 2012 onderzoeken gestart om te kijken wat de (on)mogelijkheden zijn om de kantoren van TON Ensche-
de en Zwolle te voorzien van zonnepanelen. In 2014 is het kantoor in Enschede voorzien van een aansluiting voor 
zonnepanelen. Vooralsnog is besloten om kantoren (nog) niet te voorzien van zonnepanelen. In 2015 zijn er op de 
timmerwerkplaats in Enschede zonnepanelen geplaatst.

Keten op projecten voorzien van zonnepanelen
Deze mogelijkheid is onderzocht. Het rendement is dermate klein dat besloten is hier vooralsnog geen gebruik van 
te zullen maken. Voorlopig in de wacht.
 
Meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden (minder papier)
Deze mogelijkheid wordt besproken met medewerkers op de kantoren. Op kantoor TW is door werkvoorbereiding 
een pilot gestart om een project papierloos uit te voeren. 

Aanschaf zuinige apparatuur
Aandacht voor zuinige computers, laptops en randapparatuur. Er schijnt nog veel milieuwinst te behalen evenals 
besparing op stroomverbruik.

Product BasisWonen
Optimaliseren bouwproces; prefabricage, duurzame materialen etc. mogelijkheden bekijken wat uit bouwproces te 
halen is. Hier is een apart team voor opgezet. In 2015 hebben een aantal studenten een onderzoek uitgevoerd naar 
de inzet en gebruik van duurzame  materialen/ biobased bouwen. 

Stappen  maken op de CO2 prestatieladder
Het doel is om de stap van niveau 3 naar niveau 4 te maken op de CO2 prestatieladder.

4b. Energie reductiedoelstellingen
Nadat alle uitstootbronnen (CO2 footprint) en reductiemogelijkheden in kaart zijn gebracht, kunnen er reductie-
doelstellingen vastgesteld worden samen met de benodigde maatregelen. Als laatste dient aangehouden te wor-
den dat bij Trebbe de CO2 reductie gelijk is aan de energiereductie. 

De belangrijkste doelstelling is om in 2016 de stap van niveau 3 naar niveau 4 te maken op de CO2 prestatieladder. 
Deze doelstelling is in overleg met de directie doorgeschoven naar 2017.
 
De grootste CO2 uitstoot wordt nog steeds veroorzaakt door het wagenpark en elektra verbruik. De prioriteit ligt 
dan ook op deze gebieden. Uit de ketenanalyse scope 3 blijkt verder dat de meeste CO2 emissies zitten in de ge-
bruiksfase van een woning. Het doel is om in 2017 minimaal 20 energieneutrale of notaloze woningen  en in 2018 
minimaal 40 energieneutrale of notaloze woningen te bouwen.
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Te nemen maatregelen:
• Voor de leaseauto’s geldt dat het doel is om jaarlijks de CO2 uitstoot te verminderen met 5%. Voor 2016 was 

het doel om op een CO2 uitstoot uit te komen van 122 gram /km. De indeling van de auto keuzelijsten is op 
deze uitstoot gebaseerd. 

• Verdere inzet van hybride en elektrische auto’s.
• Percentage groene stroom op projecten verhogen (naar 100% groen) met ingang van 1 januari 2016
• Op kantoren wordt gas- en elektraverbruik gemonitord d.m.v. slimme meters (zijn begin 2013 geplaatst).  Het 

doel is om bij nieuwe projecten ook slimme meters te plaatsen. Vanaf 2017 worden de projecten ook voorzien 
van slimme meters.

• Timmerwerkplaats is voorzien van zonnepanelen. Monitoren en resultaten laten meewegen om keuze te ma-
ken voor zonnepanelen kantoren.

• Verdere afstemming met onze co-makers omtrent MVO en CO2 (ketenanalyse). 

4c. Energiemanagement
De verbetercyclus uit ons KAM zorgsysteem wordt gebruikt om continu te blijven verbeteren.
1. (Plan) Jaarlijks wordt er door de KAM manager een (KAM) jaarplan opgesteld.
2. (Do) De directie beoordeelt de voorstellen en besluit over de doelstellingen en de te nemen maatregelen. De 

verantwoordelijken voeren de te nemen maatregelen uit.
3. (Check) De KAM-manager maakt een KAM jaarverslag en stelt de CO2 footprint op. De resultaten worden be-

sproken in de MVO stuurgroep en met de directie (directiebeoordeling).
4. (Act) Aan de hand van de directiebeoordeling wordt er een nieuw jaarplan opgesteld.

Volgens deze structuur is er sprake van een continu verbeterproces volgens de Deming cirkel Plan Do Check Act.

De afdeling communicatie stelt het Maatschappelijk Jaarverslag samen. De gegevens uit het vroegere sociale 
jaarverslag , de CO2 resultaten en overige MVO onderwerpen vormen samen de inhoud van het maatschappelijk 
jaarverslag. Het maatschappelijk jaarverslag is beschikbaar via de website voor alle stakeholders.

Taak Directie TBG Bedrijfsleiding 
vestiging

MVO 
Werkgroep

Afdeling 
Communicatie

KAM-manager

Energiebeleid V V, U A A
Wettelijke eisen V, C
Doelen en uitvoe-
ringsprogramma

V V.U A A

Communicatie in -en 
extern

V, U

Controle uitvoeren 
maatregelen

U C

Monitoren energie-
cijfers

U C

Acties bij afwijkingen U A C
Verslaglegging V, U U

V = verantwoordelijk, U = uitvoeren, A = adviseren, C = controleren

4. Reductie
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5. Transparantie

5a. Communicatieplan
Naast het ontwikkelen en vastleggen van een CO2 beleid en de bijbehorende doelstellingen is het van belang te 
communiceren over dit beleid. In dit hoofdstuk is de structurele en planmatige communicatie over het CO2 beleid 
naar alle medewerkers en stakeholders vastgelegd, zowel intern als extern.

5b. Doelstelling
Het doel van communicatie is het bewustwordingsproces en de betrokkenheid van de medewerkers en externe 
belanghebbenden op het gebied van CO2 te vergroten. Het doel van de externe communicatie is het uitdragen van 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een oproep tot samen denken over en werken aan een nieuwe, 
schonere en betere wereld al dan niet in de keten.

5c. Strategie en doelgroepen
Het Trebbe personeel heeft toegang tot het intranet. Dit medium is dan ook het belangrijkste interne communi-
catiemiddel om medewerkers te informeren over CO2 onderwerpen. Daarnaast verschijnt 2 keer per jaar het blad 
Juist waarin zo nodig aandacht is voor MVO c.q. CO2 onderwerpen. Extern wordt gebruik gemaakt van de Trebbe 
website waarop de CO2 gerelateerde onderwerpen vermeld worden waaronder de CO2 footprint.
Naast deze digitale informatie worden medewerkers waar nodig, middels toolboxmeetings betrokken bij de CO2 
doelstellingen. Onze externe communicatie is gericht op daadwerkelijke CO2 besparing in de keten. Samenspraak 
met architecten, onderaannemers en leveranciers kunnen nieuwe visies en ideeën opleveren.

5d. Aanpak en middelen

Intern
Voor de interne communicatie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande communicatiemiddelen. 
Voor de interne communicatie zet Trebbe de volgende middelen in:
• Toolboxmeetings
• Diverse overleg vormen zoals:  

• directieoverleg
• productie overleg
• projectleiders vergadering
• uitvoerdersvergadering
• afdelingsoverleggen

• Trebbenet
• Juist

Overzicht interne belanghebbbenden
- Directie   - UTA-medewerkers   - Bouwplaatsmedewerkers
- Vutters/gepensioneerden - Stagiaires/afstudeerders  - Ondernemingsraad
- Zieken / WAO-ers  - Eigen collega’s in bouwcombinaties
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5. Transparantie

Communicatiemiddel Boodschap Planning Verantwoordelijke(n)

Diverse vormen van 
werkoverleg 

Beleid, doelstellingen, aanpak 
(directie- en productieoverleg)

Conform jaarlijkse planning Directie
KAM-manager
Leidinggevenden

Toolboxen, project-
leiders vergadering 
en uitvoerdersverga-
dering

Beleid, doelstellingen, resulta-
ten, individuele bijdrage

Conform jaarlijkse planning Directie
KAM-manager
Leidinggevenden

Afdelingsoverleg Beleid, doelstellingen, resulta-
ten, individuele bijdrage

2 keer per jaar Leidinggevenden

Trebbenet Nieuws, beleid, footprint, stand 
van zaken, individuele bijdrage

Regelmatig MVO werkgroep
Afdeling Communicatie

Juist Nieuws, beleid, footprint, stand 
van zaken, individuele bijdrage

2 keer per jaar KAM-manager

Extern
Externe partijen informeert Trebbe door middel van de website en E-kracht. Verder zal, waar nodig, gebruikt ge-
maakt worden van social media middelen zoals Linkedin, Instagram, Facebook en Twitter.

Overzicht externe partijen
Trebbe beschikt over een brede doelgroep. Bij sommigen zijn we direct betrokken (beslissers), met anderen heb-
ben we indirect te maken (adviseurs/ beïnvloeder).

Overzicht externe belanghebbbenden
- Opdrachtgevers  - Ontwikkelaars  - (Institutionele) beleggers
- Architecten   - Adviesbureaus  -  Onderaannemers / co-makers
- Leveranciers   - Makelaars / Notarissen - (Potentiële) kopers / huurders
- Omwonenden   - Concurrenten   - Onderwijsinstellingen
- Overheden   - Vakbonden   - Branche-organisaties

Communicatiemiddel Boodschap Planning Verantwoordelijke(n)

Trebbe website Beleid, footprint, reductiedoel-
stellingen

Continu 
(minimaal 2 keer per jaar)

MVO werkgroep
Afdeling communicatie

E-kracht MVO/CO2 nieuws 1 keer per jaar Afdeling communicatie

5e. Organisatie
Binnen Trebbe is een MVO stuurgroep actief waarin ook de CO2 prestatieladder besproken wordt. De stuurgroep 
is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het CO2 reductiebeleid, de implementatie daarvan en de 
communicatie daarover, ook over de door Trebbe behaalde resultaten op het gebied van energiebesparing. Doel 
voor de stuurgroep t.a.v. CO2 is het reduceren van CO2 binnen Trebbe, het bewust maken van het personeel (bot-
tum up benadering, gebruik maken van inzichten en competenties medewerkers) en het behalen en behouden van 
het CO2 bewust certificaat.



  

14 KAM MVO - CO2 portfolio 12 juni 2017 versie definitief

 

6. Participatie

6a. Overzicht MVO/CO2 initiatieven
De vierde invalshoek van de CO2 prestatieladder is ‘Participatie’. Navolgend een overzicht met de aspecten over 
deelname bij initiatieven. Binnen Trebbe is de MVO stuurgroep actief om duurzame mogelijkheden en initiatieven 
te ontwikkelen in het primaire en ondersteunende processen, in de sector en in de keten.

Overzicht MVO deelnames en initiatieven

Stuurgroep MVO/Duurzaamheid
Doelstelling:
• MVO en duurzaamheid binnen de organisatie stimuleren
• Adviseren over doelstellingen en het bewaken van ambities

Team standaardisatie bouwplaats
Doelstelling:
• Afvalreductie
• Duurzame bouwplaats

Deelname Stichting Pioneering
Stichting Pioneering staat voor vernieuwing van technologie en ondernemerschap. Ook op het 
gebeid van duurzaamheid.

FSC en PEFC certificaat
Certificaten op het gebied van toepassing houtsoorten uit duurzaam beheerste bossen.

Lente akkoord -> energiezuinige nieuwbouw
Trebbe is deelnemer van het lente akkoord. Het lente akkoord is een afspraak tussen de 
rijksoverheid en marktpartijen om op korte termijn steeds energiezuiniger te gaan bouwen. 
Daarmee besparen we 
1. het klimaat
2. eindige brandstoffen 
3. woonlasten

Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de klant
Trebbe is deelnemer van het Platform ZEN. Platform ZEN is opgezet door de 4 branchever-
enigingen van het Lente-akkoord met als doel de ondersteuning naar de nieuwe Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen (BENG) welke van kracht m.i.v. 2020. Doel van het platform is bevorderen 
dat bouwers/ ontwikkelaars/ woningcorporaties/ beleggers op grote schaal ervaring opdoen 
met het ontwikkelen en realiseren van zeer energiezuinige woningen die verregaand tege-
moet komen aan de klantwens, die inspelen op de klantbeleving en die een zeer hoge klant-
waardering kennen.
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6. Participatie

Woonconcepten BasisWonen & Hoogwonen
Trebbe heeft een BasisWoning ontwikkelt waarbij energiezuinigheid een vanzelfsprekend-
heid is. De BasisWoning is dan ook beschikbaar in verschillende EPC varianten variërend van 
EPC 0,4 tot en met NOM (Nul op de Meter) op basis van gas en all-electric.
 

Woonconcept BestaandWonen 
In samenwerking met diverse opdrachtgevers verduurzamen van bestaande woningen.

Transformatie Project
Trebbe West transformeert een voormalig kantoorpand in Nieuwegein naar een modern en 
aantrekkelijk woongebouw met 34 appartementen.

Masterclass cyclus “bouw”
Gezamenlijk met 3 andere grote bouwbedrijven het verzorgen van masterclasses aan de 
Saxion Hogeschool Enschede, onder andere over toepassing Lean en BiM maar ook over 
verduurzamen bestaande bouw.

Partner Bouwlokaal
Bouwlokaal is een initiatief van onderwijsmaker Tamara Rookus en architect Frank Pörtzgen. 
Zij ontmoeten in hun dagelijkse praktijk geregeld ruimtelijk ontwerpers die het niet ont-
breekt aan creativiteit of vakkennis, maar die toch niet voldoende voet aan de grond krijgen 
als ondernemende professional. Bouwlokaal helpt hen hun perspectief te verleggen. Trebbe 
is partner van dit initiatief.

Stichting Anne
Bevorderen van verduurzaming van woningen en gebouwen in het algemeen en NOM wo-
ningupdates in het bijzonder. 
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Bijlage 1
CO2 Footprint

 CARBON Footprint Trebbe 2016 (versie 01-06-2017)

Organisatie Onderdeel label Emissiestroom Eenheid totaal emissiefactor Ton CO2 Scope 1 of 2

TON Enschede kantoor tubantiasingel 63 verwarming aardgas m3 28002 1887 52,84 1
elektriciteit elektriciteit kwh 68561 260 17,83 2

TON Enschede
kantoor en werkplaatsen 
Kanaalstraat verwarming aardgas m3 23197 1887 43,77 1

elektriciteit elektriciteit kwh 12995 260 3,38 2

TON Zwolle
kantoor en werkplaatsen 
Faradastraat 7 verwarming aardgas m3 14337 1887 27,05 1

elektriciteit elektriciteit kwh 72437 260 18,83 2

TW Nieuwegein kantoor verwarming aardgas m3 4017 1887 7,58 1
elektriciteit elektriciteit kwh 51095 526 26,88 2

projecten TW verwarming aardgas m3 1
elektriciteit groen kwh 291729 260 75,85 2

grijs kwh 0 526 0,00 2

projecten TON verwarming aardgas m3 1
elektriciteit groen kwh 609051 260 158,35 2

grijs kwh 0 526 0,00 2

auto's

Trebbe groep leaseauto's Trebbe totaal brandstof diesel liters 110723,3 3230 357,64 1
brandstof benzine liters 103179,8 2740 282,71 1
brandstof LPG liters 3669,9 1806 6,63 1
brandstof CNG liters 3669,9 2728 10,01 1

Trebbe groep
gebruik prive auto's 
zakelijk brandstof onbekend km 109779 220 24,15 2
gebruik prive auto's woon 
- werk brandstof onbekend km 1152090,5 220 253,46 3

Materieeldienst auto's materieeldienst brandstof diesel liters 35923,08 3230 116,03 1
brandstof benzine liters 567,34 2740 1,55 1

Kleinbouw & onderhoud
auto's 
kleinbouw&onderhoud brandstof diesel liters 6260,48 3230 20,22 1

brandstof benzine liters 44,9 2740 0,12 1
totaal 1504,89

totaal scope 1 926,17
totaal scope 2 325,27
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Energie audit /Toelichting carbon footprint 2016   
Kantoor Tubantiasingel 63 Enschede        
Elektra (nr 63) nr 69 is verhuurd       
Verbruiksperiode kalenderjaar 2016 (opgave Sepa green)     68.561 kWh 
       
Kantoor en werkplaatsen Kanaalstraat (kantoor en werkplaatsen achter 1 meter)     
Elektra        
Verbruiksperiode 01 jan t/m 31 dec 2016 (opgave Sepa green)     12.995 kWh  
Het dak van de timmerwerkplaats is voorzien van zonnepanelen         
       
Kantoor en werkplaatsen Zwolle (kantoor en werkplaatsen achter 1 meter)     
Elektra         
Verbruiksperiode kalenderjaar 2016 (opgave via Sepa green)     72.437 kWh   
       
Kantoor Marconibaan 65, Nieuwegein        
Gas        
verbruik periode 01 jan 2016 tot 31 dec 2016 (gegevens opgevraagd bij verhuurder pand)    4.017 m3  
Elektra        
verbruik periode 01 jan 2016 tot 31 dec 2016 (gegevens opgevraagd bij verhuurder pand)  51.095 kWh   
        
Leaseauto’s        
Getallen zijn voor alle leaseauto’s binnen geheel Trebbe.       
Gegevens brandstofverbruik zijn aangeleverd door Leasemaatschappij Arval       
 
Gebruikte conversiefactoren volgens CO2 Handboek :        
Voor diesel 3.230 en voor benzine 2.740        
Gegevens zijn inclusief de privé gereden kilometers.        
    
Uitstoot CO2 zakelijk gebruik privéauto’s        
Totaal gereden km woon /werk 1.152.090 kilometer        
Totaal gereden zakelijke km 109.779 kilometer        
totaal aantal km 1.152.090 + 109.779 = 1.261.869 kilometer        
Bovenstaande gegevens hebben betrekking op woon-werkverkeer kantoorpersoneel en het gebruik van privéauto’s door bouw-
plaatsmedewerkers van huisadres tot projectadres        
Gegevens verstrekt door Personeelszaken        
De jaren 2010 t/m 2013 is het woon - werk verkeer toegevoegd aan scoop 2.       
       
Auto’s materieel        
Zie overzicht brandstofverbruik auto’s materieel 2016        
        
Auto’s kleinbouw & onderhoud        
Zie overzicht brandstofverbruik auto’s kleinbouw & onderhoud 2016       
 
Projecten        
Opgaves via  Sepa green.  
Op diverse projecten wordt al een percentage groene stroom gebruikt. Projecten uitgevoerd in bouwcombinaties zijn niet mee-
genomen in deze footprint. De uitstoot van deze werken dragen uiteraard bij aan de CO2 uitstoot per project.  Aangezien uit de 
reeds bekende gegevens al bekend is dat de grootste uitstoot veroorzaakt wordt  door het elektraverbruik en het wagenpark is 
het gezien de tijd en moeite die het kost om deze gegevens uit de administratie van combinanten te halen niet zinvol.   
De uitgangspunten voor de organisatorische grens zijn vastgelegd in de portfolio.     
* Op bouwplaatsen wordt incidenteel een aggregaat ingehuurd. Dit is dan in de opstartfase totdat er een bouwaansluiting aan-
wezig is.  Het brandstofverbruik is verwaarloosbaar en is dan ook niet in deze footprint meegenomen.     
    
Volledige overzichten van de CO2 footprint zijn bij de KAM afdeling aanwezig.      
MVO /CO2 wordt besproken in de MVO werkgroep en directie-overleg/KAM. 

CO2 per € 1.000.000,- omzet        
De omzet van zusterbedrijven vd Hengel en Dijkham zijn niet meegenomen in de deze footprint    
Rectificatie uitgevoerd op de omzet van jaar 2014 en 2015. De aaromzet van Van de Hengel en Dijkham zijn er uitgehaald. Dit 
resulteert in een hoger CO2 per omzet.        
In de jaren 2010 tot en met 2013 was het niet mogelijk om de omzet te scheiden.       
  

Bijlage 1
CO2 Footprint
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Bijlage 2
CO2 Emissie Inventarisatie

    
CO2 Emissie Inventarisatie Trebbe Groep 
Volgens ISO 14064-1

De inventarisatie van de complete CO2 emissies (scope 1 en 2) is door de Trebbe Groep voor de eerste keer uitgevoerd in 2010 
(basisjaar) en volledig geverifieerd.  Vervolgens wordt elk jaar de CO2 footprint vastgesteld 1).  

De inventarisatie is uitgevoerd overeenkomstig met de eisen uit ISO 14064-1; 2006 paragraaf 7. De overige eisen uit deze para-
graaf zijn opgenomen in de CO2 portfolio versie definitief. Datum : 12 juni 20172). 

Onderstaand is een kruisreferentie opgenomen.

ISO 14064-1 :2006 Paragraaf 7.3 GHG 
report content

Beschrijving Referentie

A Reporting organisation Portfolio hoofdstuk 2
B Personal responsible Portfolio voorblad
C Reporting Period Portfolio hoofdstuk 3
D Organizational boundaries Portfolio hoofdstuk 2
E Direct GHG emissions Portfolio hoofdstuk 3 + bijlage 1
F Combustion of biomass N.v.t.
G GHG removals N.v.t.
H Exclusion of sources or sinks Portfolio bijlage 1
I Indirect GHG emissions Portfolio hoofdstuk 3 + bijlage 1
J Base year Portfolio hoofdstuk 3
K Changes or recalculations Portfolio hoofdstuk 3
L Methodologies Portfolio hoofdstuk 3 + bijlage 1
M Changes to methodologies N.v.t.
N Emission or removal factors used Portfolio bijlage 1
O Untertainties N.v.t.
P Statement in accordance with ISO 

14064
2) 

Q Statement , report or assertion has 
verified

1)
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Bijlage 3
Interne controle

Eis 1.B.2 
Het bedrijf beschikt over een actueel verslag van een onafhankelijke interne controle voor het bedrijf en de projecten waarop 
CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is 

Toelichting 
Bij de onafhankelijke controle gaat het voornamelijk om een frisse, onafhankelijke en kritische blik. 

Verificatievragen Beschrijving
Zijn de energiestromen goed en 

volledig in beeld gebracht? 
(eis 1.A

Ja. Tubantiasingel 69 is verhuurd en energieverbruik 
wordt dus niet meegenomen. Wellicht nog verder toe-
lichten wat ‘teruglevering kanaalstraat’ betekent.

Zijn alle mogelijkheden om de 
energiestromen te beperken be-

noemd? (eis 1.B.1)

Ja, het MVO team komt periodiek bij elkaar en energie-
besparing is vast onderdeel van de agenda. Maatregel-
lijst van SKAO is doorgenomen. Acties zijn opgenomen 
in portefeuille CO2 prestatieladder.

Is de energiebeoordeling duidelijk 
en volledig? (eis 2.A.3)

Naast de energiebeoordeling in de portefeuille CO2 
prestatieladder, is verder onderzoek gedaan naar het 
energieverbruik door slimme meters toe te passen op 
kantoor en projecten. Hieruit bleek dat het weekendver-
bruik op kantoor erg hoog was en er een installatiefout 
was. Op projecten wordt het monitoren van energiever-
bruik een vast agendapunt in maandelijks overleg.

Zijn de doelstellingen duidelijk en 
realistisch? (eis 2.B)

Duidelijke doelstelling van 5% reductie CO2 emissies 
van leaseauto’s. Doestelling voor scope 2 is minder dui-
delijk. Ook kan de beschrijving van realisatie van doelen 
duidelijker. 

Is de emissie-inventaris plausibel 
en helder?  (eis 3.A)

Duidelijke emissie-inventaris. Correctie van emissiefac-
tor van gas nodig. Woonwerk verkeer zit nu in scope 2 
maar hoort in scope 3. 

Is er een duidelijk en volledig 
energiemanagement actieplan? 

(eis 3.B) 

Ja, in kwaliteit & energiemanagementsysteem zijn ver-
antwoordelijkheden voor energiemonitoring duidelijk 
omschreven. De reductiemaatregelen voor 2017 kunnen 
wel duidelijk omschreven worden.

Uitgevoerd door:  Naam:  Janjoris van Diepen 
   Functie:   Adviseur Duurzaam Ondernemen, Zienergie B.V.

Datum:    19 mei 2017
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Postadres
Trebbe Groep B.V. 
Postbus 4
7500 AA Enschede

Telefoon
088 259 00 00
Website
www.trebbe.nl


