Halfjaarlijkse CO2-emissieverantwoording 19-20
Reductiedoelstellingen 2019-2020 t.o.v. basisjaar 2015-2016
Scope 1:
5% reductie (gerelateerd aan dgn. en km materieel)
Scope 2:
5% reductie (gerelateerd aan elektriciteitsverbruik)
Projecten: 5% reductie (gerelateerd aan dgn. en km materieel)
Scope 3:
Doel 1: Reductie bij aanleggen kunstgras : 15% in 5 jaar t.o.v. 2012-2013 (3% per jaar)
Doel 2: Reductie bij maaien door derden : 15% in 3 jaar t.o.v. 2012-2013 (5% per jaar)
Bepaling bedrijfsgrootte; Krinkels komt (o.b.v. onderstaande gegevens) uit op Middelgroot
Fig. 1 Footprint Boekjaar 2019-2020 t.o.v. basisjaar 2015-2016

Wanneer we de footprint afzetten tegen diverse relevante kentallen: omzet, en materieelinzet (materieeldagen en –
kilometers) ontstaat onderstaande beeld:
Fig. 2 Ratio’s boekjaar 2019-2020 t.o.v. basisjaar 2015-2016
Km betreft materieelgroepen: VA, VB, VR
Machine uren betreft materieelgroepen: DA, GF, GI, GR, IR, MB, ND, SA, TB, TL, TO, TS, TT, TU, TZ, WT
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Scope 1
Hoewel we een kleine stijging zien in dieselverbruik (3,8%) en dit voor ca. 95% verantwoordelijk is voor totale scope 1,
zien we ook in fig. 2 dat andere kentallen (omzet, fte en machine inzet) zijn gestegen. Hierdoor zijn de ratio’s gedaald.
Omdat over 2019-2020 het brandstofverbruik van bestelbussen en overige materieel sterk is afgenomen en 117 ton
minder CO2 is uitgestoten agv gebruik HVO in Heerlen t.o.v. 2015-2016 zien we een daling van 29% op scope 1 en
Projecten. Deze is te berekenen volgens onderstaande figuur 3.
Fig. 3 Berekening CO2 reductie (gerelateerd aan dgn. en km materieel)

Scope 2
Hoewel de hoeveelheid verbruikte elektra (kWh) nagenoeg gelijk gebleven is, is deze qua CO2 uitstoot met 100%
gedaald omdat inmiddels op alle vestigingen van Krinkels volledig groene stroom wordt gebruikt. Daarentegen is
zakelijke kilometers privé behoorlijk toegenomen met zelfs een stijging gecorreleerd aan de omzet of FTE. De oorzaak
ligt zoals we nu zien in een uitbreiding personeel enerzijds maar vooral ook (aantal kilometers / FTE is nl gestegen) een
nog grotere stijging van inhuurpersoneel op km basis m.n. op de grotere projecten (bijv. GOC’s provincies Noord en
Zuid Holland). Voor de toekomst zal de besparing in CO2 voor scope 2 toch echt gezocht moeten worden in gebruik
zakelijke kilometers met personenwagens. Omdat we 2019-2020 als nieuw basisjaar gaan hanteren kunnen we voor
scope 2 meteen ook een nieuwe doelstelling formuleren (% CO2 besparing gelet op zakelijke kilometers met
personenvoertuigen / € omzet)
Scope 3:
Een overzicht van de scope 3 gerelateerde CO2 uitstoot voor boekjaar 19-20 t.o.v. 15-16 is opgenomen in figuur 4.
Voor bepaling van de scope 3 emissie is uitgangspunt boekjaar 15-16 waarbij de omzet is uitgesplitst naar
vakgebieden om zo nauwkeurig mogelijk de CO2 naar rato (zie kolom “naar rato”) toe te kunnen delen voor
opvolgende boekjaren.
Fig. 4 Scope 3 (Ton CO2)

* Krinkels kent de volgende vakgebieden: Groenaanleg en Onderhoud (GA, GO), Infra aanleg en onderhoud (IA, IO), Water aanleg en onderhoud
(WA, WO), Sportaanleg en -onderhoud (SA, SO) en Winterdiensten (WI)

Omdat in het eerste halfjaar 2019-2020 de omzet met bijna 60% gestegen is t.o.v. het Basisjaar zijn alle gecorreleerde
categorieën evenredig gestegen. Dit is dan ook vooral te zien bij categorie 1: Ingekochte goederen en diensten.
Daarnaast wordt deze veroorzaakt door de grotere investering (categorie 2 Kapitaalgoederen).
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T.a.v. scope 3 Doel 2: Reductie bij maaien: 15% in 3 jaar t.o.v. 2012-2013 (5% per jaar)
Na het initiatief vanuit Krinkels Zuidwolde om gemaaid gras bij Attero om te zetten in groen gas heeft Attero
aangegeven hiermee te stoppen. Oorzaak was enerzijds de maximale vergunde capaciteit en anderzijds de
stimuleringsregeling via subsidie op andere biomassastromen (m.n. GFT) dan gemaaid gras. Krinkels is al die tijd hard
op zoek geweest naar nieuwe initiatieven en heeft deze uiteindelijk gevonden in samenwerking in het vervolgtraject
van Grass2gritt (TKI-subsidie van RVO) nl de verwerking tot GrassBloxx. Een onderzoek op CO2 besparing loopt
momenteel. Omdat de markt omtrent biomassa behoorlijk in beweging is, volgt Krinkels deze op de voet en zal alle
innovaties / initiatieven gebruiken die op de een of andere manier hiervoor interessant kunnen zijn.
De nieuwe ontwikkelingen m.b.t. duurzaam bermbeheer (m.n. sinusmaaien) hebben ook de potentie om uitgedrukt in
Ha berm een behoorlijke hoeveelheid CO2 te besparen. In 2019 is Krinkels gestart op het provinciale
onderhoudscontract Zuid Kennemerland om VPI’s (verifieerbare prestatie informatie) te verzamelen m.b.t.
sinusmaaien zodat we hier eind 2019 ook iets over CO2 besparing per Ha gemaaide berm kunnen zeggen, welke we
wee mee kunnen nemen inde nieuwe doelstellingen (t.o.v. het nieuwe basisjaar)
T.a.v. scope 3: Doel 1: Reductie bij aanleggen kunstgras : 15% in 5 jaar t.o.v. 2012-2013 (3% per jaar)
Krinkels heeft inmiddels een sportveldconstructie op de markt gebracht welke voldoet aan alle eisen (ISA Sport) en
heeft inmiddels ook een pilot hiervoor uitgevoerd (Tubantia). Hier zal de komende jaren meer bekendheid aan
gegeven moeten worden. Deze constructie geeft minimaal een vermindering van 20% op de traditionele methode uit
de ketenanalyse. Dit initiatief ziet Krinkels ook als een van haar keteninitiatieven. Tot nu toe blijft de animo in de
markt nog steeds uit. Nagegaan zal moeten worden waar dit aan ligt (prijs, risico, gevoel?).
Keteninitiatieven:
1. Van bermgras tot brandstof (Krinkels – Attero - Provincie Drenthe)
2. Kunstgras sportveld (zie hierboven).
Projecten met gunningvoordeel:
Projecten met CO2 gunningvoordeel worden bijgehouden op de “Overzichtslijst en voortgang projecten met CO2
gerelateerd gunningvoordeel” welke centraal staat op KHK/Aanbestedingsbibliotheek/EMVI plannen. Zie hiervoor ook
figuur 6 verderop in dit document.
Energiemanagementplan / maatregelenlijst / strategisch managementplan scope 3
Voor mei 2020 zal een nieuw energiemanagementplan opgesteld worden. De bedoeling is de nieuwe activiteiten
m.b.t. de ketenanalyses hierin te integreren.
Aanschaf personenwagens / bestelbussen:
Het beleid van Krinkels heeft ertoe geleid dat per juni 2019 (zie MVO jaarverslag 2019) de gemiddelde CO2 uitstoot
(o.b.v. typegoedkeuring) is gedaald van 92 g CO2/km in 2016 naar 90 g CO2/km in 2019 en ligt daarmee al significant
onder de EU doelstelling voor 2021 van 95 g CO2 / km.
Bij bestelbussen ligt dit op 172 g CO2/km in 2019 t.o.v. i.v.m. 198 g CO2 / km in 2016. Daarmee zijn we ook voor het
eerst onder de EU doelstelling voor 2017 van 175 g CO2 / km gekomen! Wanneer we echter de doelstelling voor 2020
bekijken (147 g CO2/km) lijkt de EU hier wederom niet realistisch mee om te gaan en is dit voor Krinkels alleen
haalbaar als we alleen de lichtere bestelbussen (VA) beschouwen. Dat bereikt Krinkels een CO2 verbruik van 145 g
CO2 /km. De EU doelstelling lijkt echter geen rekening te houden met bestelbussen tot 3500 kg (VB) die nog niet
onder de norm van 175 g te verkrijgen zijn! Overigens heeft Krinkels een van de eerste 3 elektrische Vito’s in
Nederland uitgeleverd gekregen van Mercedes Benz. De komende jaren zullen deze gefaseerd (waar bruikbaar)
worden ingevoerd.
Het Nieuwe Rijden:
Na geëxperimenteerd te hebben met e Drive wat doorliep tot beging 2018 waarbij Krinkels gelijktijdig op zoek was
naar een tool dat meer de gedragsaspecten vastlegt die ten grondslag liggen aan verbruik (smart mobility) is dit
gevonden in ULU. Hiermee zijn momenteel 2 vestigingen (Alkmaar en Wateringen) aan het experimenteren. Dit heeft
er mede toe geleid dat het verbruik van de bestelbussen (zie ook fig. 3) behoorlijk is gedaald.
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Aanschaf materieel:
Elektrisch materieel (bosmaaiers, heggenscharen, kettingzagen) : dit is van 24 stuks (9%) naar 148 stuks (24%) gegaan
en hiervoor zal een nieuwe doelstelling worden opgenomen in het Businessplan.
Maatregelenlijst:
Krinkels heeft de maatregelenlijst uitgewerkt. Inmiddels scoort zij met 25 van de maximaal 69 te behalen punten zo’n
36%. Constatering hierbij is dat de quick wins nagenoeg allemaal zijn uitgewerkt of lopen.
Een aantal maatregelen zijn gepland voor de toekomst:
• Eigen opwekking hernieuwbare elektriciteit (onderdeel van de businesscase vestiging Wouw/Heerlen);
• Bandenspanning meten (kan ook als EMVI aspect worden ingezet op tenders);
• Selectie onderaannemers op CO2 bewust certificaat (onderdeel van duurzaam inkopen). Gelet op prestaties
zoals hierboven vermeld, lijkt dit onbewust toch te gebeuren;
• Cursus het nieuwe draaien en onderdeel maken van inkoop (eis onderaannemers) dan wel op project
organiseren;
• Emissies Machines in kaart brengen (in navolging van personenwagens);
• Het nieuwe rijden voor onze (vrachtwagen)chauffeurs en onderdeel maken van inkoop (eis
onderaannemers).
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Fig. 6 Projectoverzicht met CO2 gunningsvoordeel
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