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1 INLEIDING 
 
 
STRUYK VERWO AQUA 
Struyk Verwo Aqua (hierna SVA genoemd) is een gevestigd producent van betonproducten voor afwatering en 
afdekkingen. Betrokken bij de meest uiteenlopende infrastructuurprojecten in Nederland, leveren wij zowel 
traditionele, kwalitatief hoogstaande (beton)producten als innovatieve oplossingen op maat. Onze missie? Het 
werk van opdrachtgevers makkelijker maken en zorgen dat het eindresultaat er stevig staat. 
 
Dankzij het brede aanbod kunnen we steeds de meest efficiënte oplossing aanreiken. In combinatie met onze 
jarenlange ervaring, grondige marktkennis en continu innovatiebeleid, is SVA toonaangevend in de sector. Onze 
ISO-, KOMO-, Benor en NL-BSB- certificeringen staan voor een onberispelijke kwaliteit van producten en service. 
SVA maakt deel uit van de internationale groep CRH (Cement Roadstone Holding). CRH is marktleider op vlak van 
grondstoffen, bouwmaterialen en producten voor infrastructuur en waterbehandeling. Met hoofdzetel in Ierland 
zijn wij met 80.000 medewerkers actief in 35 landen. 
 
Wereldwijd streven onze gemotiveerde medewerkers dag na dag om internationaal te groeien in ons vakgebied. 
Gedreven door continue ontwikkelingen en innovatie willen wij een betrouwbare, verantwoordelijke en 
waardevolle partner zijn voor onze klanten bij hun zoektocht naar oplossingen voor de meest ingewikkelde 
projecten. 
Onze missie bestaat erin aan ieder bouwproject een meerwaarde verlenen nog voor de eerste steen is gelegd. 
 
SVA heeft een uitgebreid aanbod van basisproducten en ontwikkelt samen met klanten en opdrachtgevers prefab 
betonoplossingen op maat. 
 
Onderstaande Organogram van SVA 
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MILIEU 
Klimaatverandering is een rechtstreeks gevolg van de oplopende concentraties aan broeikasgassen in onze 
atmosfeer.  
Deze heeft niet enkel een effect op de volksgezondheid, maar zeer zeker ook op de natuur, en meer bepaald op de 
ecosystemen. 
 
Het is één van de doelstellingen van SVA onze koolstofdioxide voetafdruk* (carbon footprint) te herleiden tot een 
minimum. De reductie van de CO2 uitstoot is ook in ons aankoopbeleid, namelijk bij de keuze van onze 
leveranciers, een belangrijke factor. 
 
Daarnaast is het onze doelstelling om zorgvuldig om te gaan met de natuurlijke grondstoffen om op deze manier 
de leefomgeving zo min mogelijk te belasten. 
 
Betonproducten zijn in vele gevallen de meest duurzame oplossing. Ze zijn gemaakt uit lokale ontgonnen 
grondstoffen waardoor de aanlevercyclus zo kort mogelijk is en er zo weinig mogelijk invloed op het milieu is. Alle 
gebruikte grondstoffen zijn in overvloed aanwezig waardoor er geen schaarste kan optreden. 
Deze grondstoffen kunnen eveneens vervangen worden door gerecycleerde aggregaten en cementvervangers. De 
producten hebben een levenstijd van 100+ jaren en kunnen volledig gerecycleerd worden. 
 
* De voetafdruk is een maatstaf die de invloed van menselijke activiteit op het milieu meet in de hoeveelheid 
broeikasgassen (koolstofdioxide). 
 
 
DUURZAAM ONDERNEMEN 
Duurzaamheid is een actuele term, waarmee we worden overspoeld in de media. Duurzaam ondernemen is dan 
ook van groot belang voor onze maatschappij en economie. Er wordt mee bedoeld: voorzien in de huidige 
behoeften, zonder het vermogen om in toekomstige behoeften te kunnen blijven voldoen, in gevaar te brengen. 
Daarbij gaan we uit van de People, Planet, Profit-benadering. Oftewel het in evenwichtige balans brengen van 
sociale, ecologische en economische belangen. 
 
SVA is producent en leverancier van betonnen afwateringsproducten en rioleringsproducten. Binnen onze 
bedrijfsactiviteiten en productieproces hebben wij de People, Planet, Profit-benadering hoog in het vaandel staan. 
Uiteraard streven wij ernaar de 3 P’s in onze organisatie te verweven, zonder daarbij concessies te doen op het 
vlak van kwaliteit van de producten en dienstverlening aan onze klanten. Binnen CRH wordt ‘groene’ stroom 
opgewekt en dus geïnvesteerd in duurzame energie. In de Factsheet MVO zullen wij u nader toelichten op welke 
gebieden en met welke maatregelen SVA duurzaam ondernemen in toenemende mate in de praktijk brengt. 
Daarbij blijven wij natuurlijk constant en met onverminderd enthousiasme pogen onze duurzaamheidsmethoden 
zoveel als binnen ons vermogen ligt uit te breiden en/of verder te verbeteren. 
 
CERTIFICATIE 
SVA profileert zich als een bedrijf waar betonproducten voor afwatering, afdekkingen en riolering op een 
milieuvriendelijke wijze worden geproduceerd en verdeeld. Niet alleen richting klanten, maar zeker ook bij haar 
eigen medewerkers wordt het zorgvuldig, rationeel gebruik van grondstoffen, materialen en energie gepromoot. 
Naast het steeds voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, streeft de organisatie naar een permanente 
verbetering van haar eigen milieuprestaties. 
 
Een milieubeleidsverklaring, waarin staat uitgelegd wat het bedrijf wil bereiken met de invoering van het 
milieuzorgsysteem, bestond al. De concrete doelstellingen op gebied van ecologie en energie zijn nu daadwerkelijk 
vastgelegd, geauditeerd en gecertificeerd. Per januari 2012 is SVA de trotse bezitter van een ISO 14001 certificaat. 
De geldigheid wordt m.b.v. jaarlijkse audits voor 3 jaar gewaarborgd. 
Om deze certificering te behaald te kunnen hebben, zijn alle activiteiten, producten en diensten van het bedrijf, 
die belangrijke milieueffecten (kunnen) hebben, doorgelicht. Eveneens zijn bestaande werkwijzen en procedures 
op het gebied van milieuzorg geëvalueerd en waar nodig aangepast. 
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2 METHODEN VAN BEREKENEN 
 
De berekening is op basis van het Greenhouse Gas Protocol (GHG). 
 
 “NEN-ISO 14064-1 Greenhouse gases – Pat 1: Specification with guidance at the organization lever for 
quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals”, d.d. maart 2006, paragraaf 7.3.1..   
 
Door middel van conversiefactoren wordt een 
omrekening gemaakt van energiedragers en of 
activiteiten naar de hoeveelheid CO₂-emissie 
in massa. Als basis voor de berekening wordt 
uitgegaan van de conversiefactoren die 
vermeld staan in het HANDBOEK CO₂-
PRESTATIELADDER 2.2.  
(De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 
Ondernemen). 
 
Het Green House Gas Protocol maakt 
onderscheid in verschillende scopes op basis 
van de herkomst van het broeikasgas. (zie 
blz.6). De gemaakte berekening is voor CO2 
emissies  voor scope 1 en 2, conform de ISO 
14064-1 aangevuld met de dienstreizen in 
privé auto’s en het vliegverkeer zoals in het 
figuur hiernaast aangegeven. (Zie tevens figuur 
op pagina 8) 
 
 
2.1 Referentiejaar 
Binnen SVA is 2012 als referentiejaar vastgesteld. Dit jaar wordt gebruikt om aan te tonen dat SVA vanaf dit jaar 
streeft naar vermindering van CO2 emissies binnen de huidige processen en zoekt naar mogelijkheden om door 
aanpassen van processen CO2 emissies te reduceren. 
 
Voor het referentiejaar 2012 is binnen de organisatorische grens uitgegaan van 50 werknemers.  
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2.2 Organisatorische grenzen 
De organisatorische grens betreft SVA te Nederweert 
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2.3 Uitsluitingen 
CO2-emissie van verbranding biomassa 
Biomassa wordt niet toegepast 
 
Kwantificeringsstappen 
Voor de kwantificering van de GHG emissies zijn de kwantificeringsstappen voor de bepaling van de GHG emissies 
uitgevoerd zoals beschreven in het GHG protocol / ISO 14064-1. Bij deze kwantificering zijn geen GHG bronnen 
uitgesloten. 
 

2.4 A/C analyse 
De A/C analyse is uitgevoerd op basis van de laterale methode zoals omschreven onder punt 4 in bijlage B van het 
handboek. 
 
Bij een leveranciersuitdraai uit het systeem, bleek dat er een 6-tal CRH-bedrijven (o.a CRH international en Stradus 
Aqua NV) binnen de 80% van de totale leveranciersomzet lagen. Na navraag bleek het hier grotendeels te gaan om 
doorbelastingen en voor een zeer klein deel om aankoop van materialen. Door het stuk doorbelastingen weg te 
laten, vallen deze niet meer binnen de 80%-regel. 
 

Rijlabels Cum. % van inkoopsomzet Onderbouwing

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & 21,48%

EJ Benelux Access Solutions NV/SA 27,64%

Deltaplus Metaalprodukten BV 33,06%

HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. 37,15%

ODLEWNIA KUTNO SP. Z O.O. 41,04%

CRH International B.V. 44,82% Doorbelasting

Wullems Constr. & Plaatwerken BV 47,69%

MVH TECHNIEK BV 50,54%

Stradus Aqua NV 53,38% Doorbelasting+producten

Kuypers Kessel Bouwgrondstoffen 55,52%

Inpro Polymeerbeton 57,57%

Struyk Verwo Infra B.V. 59,30% Doorbelasting+producten

A.R. de Jong Metaalbewerking 61,03%

Van Melis Las-Prefab 62,74%

V.V.M. NV 64,37%

CRH bedrijf; leverancier 

cement; geen 

zeggenschapsrelatie

CRH Nederland B.V. 65,97% Doorbelasting+producten

ZND Draad BV 67,38%

W&W Ingenieurs B.V. 68,74%

ULEFOS NV AS 70,06%

LeasePlan Nederland N.V. 71,37%

CRH Group Services Ltd 72,56% Doorbelasting+producten

MotracLinde Leasing B.V. 73,73%

Bedrijfstakpensioenfonds Betonindus 74,85%

Hydrotec Technologies Ag (L55) 75,95%

Syntrus Achmea pensioenpremie 77,05%

Start People 78,14%

Cementbouw Bindmiddelen B.V. 79,22%

ULMA Architectural Solutions 80,30%  
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Na uitvoering van de A/C analyse blijkt dat 80% van de omzet gerelateerde leveranciers geen hiërarchische 
zeggenschap hebben binnen de organisatie CRH en hiermee dus als A-leveranciers worden bestempeld. 
Onderstaande leveranciers behoeven dus niet te worden opgenomen in de boundary van SVA. 
 

Rijlabels Cum. % van inkoopsomzet

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & 25,14%

EJ Benelux Access Solutions NV/SA 32,35%

Deltaplus Metaalprodukten BV 38,70%

HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. 43,48%

ODLEWNIA KUTNO SP. Z O.O. 48,03%

Wullems Constr. & Plaatwerken BV 51,39%

MVH TECHNIEK BV 54,73%

Kuypers Kessel Bouwgrondstoffen 57,22%

Inpro Polymeerbeton 59,62%

A.R. de Jong Metaalbewerking 61,65%

Van Melis Las-Prefab 63,64%

ZND Draad BV 65,29%

W&W Ingenieurs B.V. 66,88%

ULEFOS NV AS 68,42%

LeasePlan Nederland N.V. 69,96%

MotracLinde Leasing B.V. 71,33%

Bedrijfstakpensioenfonds Betonindus 72,64%

Hydrotec Technologies Ag (L55) 73,92%

Syntrus Achmea pensioenpremie 75,21%

Start People 76,49%

Cementbouw Bindmiddelen B.V. 77,76%

ULMA Architectural Solutions 79,02%

Nyloplast Europe BV 79,96%

KIWA NV 80,84%   
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2.5 Operationele grenzen 
De bedrijfsprocessen van SVA die betrekking hebben op CO2-emissie zijn : Productie, expeditie, transport en 
facilitair (gebouwen en terreinen). Voor afbakening van de operationele grens is de scope-indeling van het 
handboek CO2-prestatieladder 3.0 aangehouden, zoals weergegeven in onderstaand figuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De basis voor onderstaande scope-definities is gegeven in het GHG-protocol “A Corporate Accounting and 
Reporting Standard”, hoofdstuk 4 ‘Setting Operational Boudaries’. 
 
Scope 1 Directe emissies 
Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas gebruik en 
emissies door het eigen wagenpark. 
 
Scope 2 Indirecte emissies 
Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie 
gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. SKAO rekent ‘Business Travel’ tot scope 2. Zie 
ook figuur 1, het scopediagram. 
 
Scope 3 Overige indirecte emissies 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van de activiteiten van het bedrijf van het bedrijf (de 
organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom zijn van het bedrijf noch beheerd worden door het 
bedrijf. NB. Scope 3 emissies zijn bij het reproduceren van de CO2 footprint voor SVA voor 2014 niet meegenomen. 
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2.6 Gegevensverzameling 
De QSHE Officer is verantwoordelijke voor het opmaken van de CO2-footprint voor SVA. In onderstaande tabel een 
overzicht van de te verzamelen gegevens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.7 Berekeningsmodel CO2 emissie 
Om binnen de bovengenoemde grenzen tot een totaalresultaat te komen van de CO2 emissie voor 2015 is gebruik 
gemaakt van een eenvoudige rekenmethode: 
 

(energie)verbruik   x  conversiefactor per verbruik = CO2 emissie  
Bijvoorbeeld: 1000 kWh  x  455 g CO2 per kWh = 455.000 g CO2 = 455 kg CO2 

 
De optelling van de verschillende CO2 emissies van de verbruiken van energiedragers en activiteiten voor scope 1 
en scope 2 geeft vervolgens de totaalemissie CO2 (footprint). 

  

Gegevens Wie Scope 

Dieselverbruik Hoofd Technische Dienst 1 

Elektriciteitsverbruik Hoofd Technische Dienst 2 

Gasverbruik Hoofd Technische Dienst/Inkoop 1 

Koudemiddelen Hoofd Technische Dienst 1 

Zakelijk verkeer lease Leasewagenmaatschappij 1 

Zakelijk verkeer eigen vervoer Boekhouding/salarisadministratie 2 

Zakelijke vluchten Individueel/boekhouding 2 
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3 RESULTATEN 
 
3.1 CO2 footprint SVA 2015 

 

kg CO2 Aandeel Scope
Totale uitstoot 255820,4 100% 1/2/3

Groene electriciteit 297063 kWh 0,000 0,0 0,0% 2

Verwarming kantoor (propaan) 741 liter 1,725 1277,5 0,5% 1

Verwarming kantine/fabriek  (diesel) 19762 liter 3,232 63870,8 25,0% 1

Leasewagens (diesel) 23665 liter 3,232 76485,3 29,9% 1

Leasewagens (benzine) 3126 liter 2,741 8567,1 3,3% 1

Leasewagens (hybride) 46307 km 0,171 7918,5 3,1% 1

Personenauto’s (Diesel klasse < 1,7 ltr) 574 km 0,168 96,4 0,0% 2

Personenauto’s (Diesel klasse 1,7 - 2,0 ltr) 4920 km 0,213 1048,0 0,4% 2

Privé-auto (reizigerskm, brandstof onbekend) 1764 km 0,220 388,1 0,2% 2

kort  <700 km 0 km 0,297 0,0 0,0% 2

middel 700 - 2500 km 1810 km 0,200 362,0 0,1% 2

Intern transport (diesel) 22879 liter 3,232 73944,9 28,9% 1

Rest (diesel) 1899 liter 3,232 6137,6 2,4% 1

Werkplaats (propaan) 1285 liter 1,725 2215,8 0,9% 1

Kantine (propaan) 522 liter 1,725 900,5 0,4% 1

Rest (propaan) 7309 liter 1,725 12608,0 4,9% 2

Koudemiddel - R410a 0 kg 2,088 0 0,0% 1

2015 kg CO2

CO2 uitstoot (kg) 255820 5106,2

Medewerkers 50,1 10,7

Producten (tonnage) 23.866

Koel- en koudemiddelen

Uitstoot per activiteit
2015

Gebouwen en machinerie

Zakelijk verkeer

Zakelijke vluchten

Overige brandstoffen

Kritische Prestatie Indicatoren
CO2-uitstoot

Per medewerker

Per ton product
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3.2 Herkomst van de gegevens 
Onderstaande tabel geeft een toelichting op de Herkomst van de gegevens over 2015 

Gebouwen en Machinerie Herkomst van gegevens 

Groene elektriciteit *
1
 

Totaal is aan 297.063 kWh verbruikt. Voor 300.000 kWh zijn garanties gekocht 
aangekocht voor groene stroom (hydro) 

Propaan Totaal is aan 9857  kg propaan ingekocht  

Zakelijk verkeer Herkomst van gegevens 

Leasewagens (diesel) 
Q overzichten Alphabet carlease en Leaseplan (12 leasewagenbestuurders).  

Leasewagens (benzine) 

Personenauto’s 
(gedeclareerde km) 

Overzicht 2015 financiële administratie (vooertuigkm) 

Personenauto’s  
(brandstof diesel gemiddeld) 

Via boekhouding / per individu (leidinggevenden) 

Zakelijke vluchten Herkomst van gegevens 

Kort (<700 km) 
Afstanden benaderd op basis van de gegevens bij navraag per individu; 
berekening via nl.afstand.org. 

Midden (700-2500 km) 

Lang (> 2500 km) 

Overige brandstoffen *
2
 Herkomst van gegevens 

Verwarming fabriek  (diesel) 

Registratie (via excel-file “Meterstanden 2015” TD) en bestelbon. 

Intern transport (diesel) 

Rest (diesel) 
(hoge druk) 

Werkplaats (diesel) 

Kantine (diesel) 

*
1  

Het Electraverbruik wordt gedeeld met Struyk Verwo Infra. Hiervoor zijn de volgende verdeelsleutels afgesproken: 

Verdeelsleutel elektriciteitsverbruik SVA / SVI : = TM1 -TM2 + (50% van TM3) 
 Tussenmeter 1 (TM1) Productie Aqua + Werkplaats + Acculaadplaats 
 Tussenmeter 2 (TM2) K 1.2 Bandenhal 
 Tussenmeter 3 (TM3) HVD-L1 Kantine + Werkplaats + Hoofdkantoor Aqua + Lichtverdeler KB4 + lichtverdeler 
 bandenhal 
 

*
2  

Het dieselverbruik wordt voor enkele ruimten gedeelde kost; hiervoor zijn de volgende verdeelsleutels afgesproken : 

Verdeelsleutel dieselverbruik werkplaats SVA / SVI : 50 / 50 
 Verdeelsleutel dieselverbruik restverbruik SVA / SVI : 90 / 10 
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3.3 Onzekerheid van de gegevens 
De gepresenteerde resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. Deze 
wordt voor het jaar 2015 geschat op circa 10% (Plus of min 5%). Binnen de inventarisatie van de kwantiteit aan de 
verschillende energiestromen zijn een aantal onzekerheden van toepassing die hieronder per energiebron worden 
genoemd. 
 
 
Vloeibare brandstoffen 
Het verbruik aan vloeibare brandstoffen is in een aantal gevallen geïnventariseerd aan de hand van de door 
leveranciers in rekening gebrachte facturen. In een aantal gevallen is er gemeten aan de hand van meterstanden 
van de opslagtanks. Bij inventariseren van facturen is er een afwijking tussen de door de leverancier geleverde 
(gefactureerde) brandstoffen en het werkelijke verbruik. In een aantal gevallen kan de inhoud van de opslagtank 
niet nauwkeurig worden gemeten en kan het verschil tussen de beginstand en eindstand van de in de tank 
aanwezige brandstof niet worden bepaald. Tevens is bij inventariseren van de brandstoffen geen rekening 
gehouden met de resterende hoeveelheid brandstof in de tanks van de individuele voertuigen of apparaten. 
 
Gassen 
Het energieverbruik van het propaan is gebaseerd op meterstanden en in enkele gevallen op basis van 
jaarrekeningen. Deze jaarrekeningen bevatten geen gelijke tijdsperioden en sluiten ook niet altijd aan op 
kalenderjaren. In zo’n geval is een berekening naar rato gemaakt. 
 
Elektriciteit 
De onzekerheid van het elektriciteitsverbruik is zeer beperkt. Het verbruik wordt binnen SVA online gemonitord 
door middel van telemetrische meters. 
 
Zakelijke vluchten 
De gegevens mbt zakelijke vluchten zijn aan de hand individuele opgaven achterhaald (opgevraagd bij de 
individuen). Voor het bepalen van het aantal km is uitgegaan van de afstand tussen de opsstapvluchthaven en de 
eindbestemming; hiervoor is gebruik gemaakt van nl.afstand.org om de km te bepalen. 
 
Gedeclareerde zakelijke kilometers 
De gedeclareerde zakelijke kilometers voor 2015 zijn nauwkeurig geadministreerd. Het type van de voertuigen 
waar deze kilometers mee zijn gemaakt is echter niet bekend. Daarom is gekozen voor de conversiefactor 
“Personenvervoer conventionele personenauto – E – Brandstoftype niet bekend” van 220 gr. CO2/voertuigkm. 
 
Zakelijk verkeer – Leasewagens 
-  
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4 CONCLUSIES EN DOELSTELLINGEN 
 
4.1 Conclusies 
CO2 emissie scope 1 en 2 
De totale emissie van SVA in het jaar 2015 bedroeg 255,82 ton CO2. Gekwantificeerd naar CO2 emissie per 
werknemer van SVA is dit 5 ton in 2015. 
 

  
 
 

 
 

Scope 1 is 99,7 % van de totale footprint en geeft een emissie van 255,07 ton CO2. Scope 2 is derhalve 0,3 % van de 
totale footprint wat neerkomt op een emissie van 0,75 ton CO2.. In 2015 was de doelstelling een CO2 reductie van 2 

% t.o.v. jaar 2012. Zoals in de eerste grafiek te zien is deze reductie behaald ( 7,7 %) (niet rekening houdend met 

het aantal vorst/koudedagen). Het aantal vorstdagen in 2012 is uitgekomen op 49 in tegenstelling tot 2015  43 

stuks. Rekening houdend met het aantal vorstdagen kom dit neer op een reductie van 6,8%. 
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4.2 Doelstellingen 2016 in de categorie CO2 

     
Scopeaspect Reductiemaatregel / (milieu-)doelstelling Wie Wanneer 

CO2 
Verlagen CO2 footprint met 5% in 2016 tov referentiejaar2012  SVA 2016 

Brandstoffen Reductie dieselverbruik met 2% in 2016 tov referentiejaar 

2012 
Plant Manager 2016 

100% Overstappen van diesel naar propaan tbv verwarming 

gebouwen 
Plant Manager 2016 

Lease nieuwe energiezuinigere dieselheftrucks voor 

intern gebruik 
Plant Manager 2016 

Onderzoek haalbaarheid warmteterugwinning Plant Manager 2016 

Elektriciteit Reductie electraverbruik met 2% in 2016 tov referentiejaar 

2012 
Plant Manager 2016 

Onderzoek haalbaarheid plaatsing zonnepanelen Plant Manager 2016 

Inventariseren plaatsen van lichtsensoren/bewegingsmelders 

op diverse plekken binnen het bedrijf (wc’s, kantine, kantoren)  
Plant Manager 2016 

Onderzoek naar vervanging huidige verlichting door 

energiezuinigere (LED)  
Plant Manager 2016 

Vervanging elektrische heftrucks (voor gebruik in 

productie) door elektrische palletwagens 
Plant Manager 2017 

 


