
 
 

 

CO-2 footprint 

Co-2 emissie-inventarisatie 

CO-2 energie managementplan 

CO-2 communicatieplan 

CO-2 initiatief 

 

Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge 

Sint Jansklooster 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 20-03-2017 

Status: 2.1 

 



CO-2 basisdocument Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge 
Datum: 20-03-2017 

Pagina 2 van 17 

Inhoudsopgave 
 

Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 

1. Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

2. Organisatie ...................................................................................................................................... 4 

3. Emissie-inventarisatie ..................................................................................................................... 5 

4. CO-2 footprint ................................................................................................................................. 7 

5. Energie management plan ............................................................................................................ 11 

6. CO-2 reductie initiatief .................................................................................................................. 13 

7. Communicatieplan ........................................................................................................................ 16 

Bijlage 1 Referentietabel ISO 14064-1 .................................................................................................. 17 

 

 

Wijzigingen versie 2.1 ten opzichte van versie 2.0: 

- Onderscheid doelstellingen scope 1 en scope 2 in energiemanagementplan 
- Potentiële reductiemaatregelen toegevoegd aan energiemanagementplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld door: Anton-Jan van Doornik (20-03-2017) 

Getoetst door: Bram de Jonge (20-03-2017)  



CO-2 basisdocument Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge 
Datum: 20-03-2017 

Pagina 3 van 17 

1. Inleiding 
 

Dit document legt het CO-2 systeem van Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge vast. Dit document 
omvat: 

 Emissie-inventarisatie (conform ISO 14064-1) 
 CO-2 footprint 
 Energiemanagementplan (conform ISO 50001) 
 Intern en extern communicatieplan. 
 CO-2 reductie initiatief 

 

Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge is recent gestart met dit CO-2 systeem. Hiervoor zijn de 
gegevens van 2015 geïnventariseerd. 2015 zal als basisjaar gehanteerd worden. In het 
energiemanagementplan zijn doelstellingen vastgelegd voor de jaren 2017-2019. Dit document zal 
jaarlijks geactualiseerd worden. Halfjaarlijks zal een voortgangsrapportage opgesteld worden over de 
reductiemaatregelen en –doelstellingen. 

 

Het berekenen van de CO2- emissie en reductie moet volgens een duidelijke richtlijn gebeuren en 
tevens reproduceerbaar zijn om vergelijking over meerdere jaren mogelijk te maken. De ISO14064-1: 
2012, broeikasgassen deel 1 en het GHG Protocol zijn gebruikt voor het vaststellen van de CO2- 
emissie en reductie.  De directie van Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge verklaart dat deze 
rapportage, ten behoeve van de CO2-prestatieladder, is opgesteld in overeenstemming met de 
richtlijnen in ISO 14064-1, maart 2012. 
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2. Organisatie 
 

De samenhang tussen de verschillende rechtspersonen is als volgt: 

 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit VOF Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge. Het 
bedrijf houdt zich bezig met aanleg en onderhoud van openbare en private groenvoorzieningen en 
met boomverzorging. Op de bedrijfslocatie aan de Barsbeek 62 is een kantoor, een kantine, een 
loods, een werkplaats en een buitenterrein. De werkzaamheden spelen zich af op de locatie van de 
opdrachtgever. 

Organizational boundary: VOF Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge (KVK 05062166) is 100% 
dochter van Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge B.V. (KVK 05034469) en de 4 
vennoten/directeuren. De aandelen van Maai- en Groenonderhoud B.V. zijn in handen van 1 van de 
vennoten/directeuren (A. de Jonge). Binnen Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge B.V. vinden geen 
operationele activiteiten plaats. Het CO-2 systeem richt zich daarmee volledig op VOF Maai- en 
Groenonderhoud A. de Jonge. 

Een van de vennoten, B.L. (Bram) de Jonge, is als verantwoordelijke persoon aangewezen voor de 
implementatie, intandhouding en verbetering van de CO-2 prestatieladder. 

De CO-2 prestatieladder kent 5 niveaus. Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge richt zich voorlopig 
op niveau 3.  

Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge maakt (zolang er geen projecten met gunningsvoordeel 
aangenomen worden) geen onderscheid tussen projecten met en zonder gunningsvoordeel met 
betrekking tot de CO-2 prestatieladder. Het vervoer naar en van de projecten en de draaiuren van 
machines zijn de grootste bron van CO-2 uitstoot van het bedrijf. De reductiemaatregelen hebben 
daarmee betrekking op alle projecten en niet alleen op projecten waarvoor gunningsvoordeel 
verkregen is.  

Maai- en 
Groenonderhoud A. de 

Jonge B.V.

(05034469)

VOF Maai- en 
Groenonderhoud A. de 

Jonge (05062166)
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3. Emissie-inventarisatie 
 

De Co-2 prestatieladder heeft de mogelijke emissies ingedeeld in 3 categorieën: 

Scope 1 emissies of directe emissies: emissies die worden uitgestoten door installaties die in 
eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen 
gasgebruik (in bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen 
wagenpark. 

Scope 2 emissies of indirecte emissies: zijn emissies die ontstaan door de opwekking van 
elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, 
doch die door de organisatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het 
opwekken van elektriciteit in centrales. De CO2-Prestatieladder rekent ‘Business 
Travel’/‘Personenvervoer onder werktijd’ (Business Travel= ‘Business air Travel’, ‘Personal Cars for 
business travel’ en ‘Business travel via public transport’) ook tot scope 2.  

Scope 3 emissies of overige indirecte emissies: emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten 
van het bedrijf (de organisatie) maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf 
zijn noch beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies die voortkomen uit de 
productie van ingekochte materialen (upstream) en het gebruik van het door het bedrijf 
aangeboden/verkochte werk, project, dienst of levering (downstream). 

Er heeft binnen Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge geen verbranding van biomassa 
plaatsgevonden. Ook heeft er geen binding van CO-2 (broeikasgasverwijdering) plaatsgevonden. Alle 
verantwoorde bronnen van CO-2 zijn verantwoord in deze rapportage. 

Voor de berekening van de CO-2 footprint zijn de conversiefactoren van de website 
www.co2emissiefactoren.nl gebruikt.  

Hieronder volgt een inventarisatie voor scope 1 en 2 emissies van Maai- en Groenonderhoud A. de 
Jonge (scope 3 is van toepassing voor CO-2 prestatieladder 4 en 5). 

Scope en activiteit Emissiebron Gegevensverantwoording 
Scope 1 
Bedrijfsvoertuigen Diesel Facturen leverancier 
Machines en gereedschappen Diesel Facturen leverancier 
 LPG Bonnen tankstation 
 Euro 95 Facturen leverancier + bonnen 

tankstation 
 Alcylaatvrije benzine Facturen leverancier 
Verwarming kantoor, loods Aardgas Facturen energiebedrijf 
Airco kantoor, tractoren, auto’s Koudemiddelen Opgave leveranciers 
Scope 2 
Verlichting etc. kantoor Elektriciteit Facturen energiebedrijf 
Inzet prive auto’s n.v.t. n.v.t. 
Vlieg- en treinreizen n.v.t. n.v.t. 
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Beperkingen: 

1 Voor de 2-tact en 4-tact alcylaatvrije brandstoffen die in de blokmachines gebruikt worden, zijn 
geen conversiefactoren bekend op www.co2emissiefactoren.nl. Uit de productinformatiebladen van 
de leveranciers blijkt dat alcylaatvrije brandstoffen voor het grootste deel uit nafta bestaan. De 
conversiefactor van Nafta is wel bekend en toegepast voor het verbruik van alcylaatvrije 
brandstoffen. 

Smeermiddelen en lasgassen zijn vanwege de beperkte hoeveelheden en beperkte 
beïnvloedingsmogelijkheden niet meegenomen in de inventarisatie. 

Brandstoffen worden met sleutel getankt op het eigen bedrijf. De betreffende medewerker moet dan 
machinenummer ingeven. Als dat niet of niet goed gebeurt, wordt de brandstof algemeen c.q. op de 
verkeerde machine geboekt. 

Op werken waar meer brandstof gebruikt wordt, kan een IBC-tank meegenomen worden, die op de 
zaak afgevuld wordt. Deze liters worden niet aan specifieke machines toegewezen. 

  



4. CO-2 footprint 
 

4.1 CO-2 footprint 2015 
 

Scope 1  
Diesel 
Adblue 
alcylaatvrije benzine 
euro 95 
Lpg 
aardgas 
koudemiddel airco 

Totaal scope 1 

Scope 2  
electriciteit 
prive gebruik auto's 
vliegreizen 

Totaal scope 2 

Totaal scope 1 + scope 2 
 

 

 
 

Footprint 2015 per scope

Totaal scope 1
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Meeteenheid Conversie Verbruik 2015

        
liters 3,23 303.536
liters 1 4.335
liters 3,225 4.335
liters 2,74 4.519
liters 1,806 1.107
m3 1,884 6.679
kg n.t.b. 0 

 
        

kWh 0,526 41.839
km's n.t.b. 0 
km's n.t.b. 0 

 

 

 

 

 
 

98%

2%

Footprint 2015 per scope

Totaal scope 1 Totaal scope 2

en Groenonderhoud A. de Jonge 
Datum: 20-03-2017 

Verbruik 2015 CO-2 2015 % 

    
303.536 980.421 94% 

4.335 4.335 0% 
4.335 13.980 1% 
4.519 12.382 1% 
1.107 1.999 0% 
6.679 12.583 1% 

0 0% 

1.025.701 98% 

    
41.839 22.007 2% 

0 0% 
0 0% 

22.007 2% 

1.047.709 100% 



 

 

Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge 
uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (
CO₂-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (

 

 

  

1% 2%

Footprint 2015 per bron

diesel aardgas

Footprint 2015 locatie/projecten

Werklocaties
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en Groenonderhoud A. de Jonge valt voor 2015 in de categorie ‘klein bedrijf’ (
kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, en de totale

uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar

 

94%

2% 3%

Footprint 2015 per bron

aardgas elektriciteit overig

97%

3%

Footprint 2015 locatie/projecten

Werklocaties Bedrijfslocatie

en Groenonderhoud A. de Jonge 
Datum: 20-03-2017 

in de categorie ‘klein bedrijf’ (totale CO₂-
≤) 500 ton per jaar, en de totale 

≤) 2.000 ton per jaar).  



4.2 CO-2 footprint 2016 
 

Scope 1  
Diesel 
Adblue 
alcylaatvrije benzine 
euro 95 
Lpg 
aardgas 
koudemiddel airco 

Totaal scope 1 

Scope 2  
electriciteit 
prive gebruik auto's 
vliegreizen 

Totaal scope 2 

Totaal scope 1 + scope 2 
 

 

 

Footprint 2016 per scope

Totaal scope 1
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Meeteenheid Conversie 
Verbruik 

2016 

          
Liters 3,23 310.861
Liters 1 3.000
Liters 3,225 4.860
Liters 2,74 3.607
Liters 1,806 3.037
m3 1,884 6.209
Kg n.t.b. 0 

 
          

kWh 0,526 38.536
km's n.t.b. 0 
km's n.t.b. 0 

 

 

 

98%

2%

Footprint 2016 per scope

Totaal scope 1 Totaal scope 2

en Groenonderhoud A. de Jonge 
Datum: 20-03-2017 

Verbruik 
 CO-2 2016 % 

    
310.861 1.004.081 94% 

3.000 3.000 0% 
4.860 15.674 1% 
3.607 9.883 1% 
3.037 5.485 1% 
6.209 11.698 1% 

0 0% 

1.049.820 98% 

    
38.536 20.270 2% 

0 0% 
0 0% 

20.270 2% 

1.070.090 
 



 

 

Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge valt voor 2016 in de categorie ‘klein bedrijf’ (t
uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal
CO₂-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (

1%
6%

Footprint 2016 per bron

diesel aardgas

Footprint 2016 locatie/projecten

Werklocaties
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en Groenonderhoud A. de Jonge valt voor 2016 in de categorie ‘klein bedrijf’ (t
uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, en de totale

uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar

90%

3%

Footprint 2016 per bron

aardgas elektriciteit overig

97%

3%

Footprint 2016 locatie/projecten

Werklocaties Bedrijfslocatie

en Groenonderhoud A. de Jonge 
Datum: 20-03-2017 

en Groenonderhoud A. de Jonge valt voor 2016 in de categorie ‘klein bedrijf’ (totale CO₂-
≤) 500 ton per jaar, en de totale 

≤) 2.000 ton per jaar). 
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5. Energie management plan 
 

5.1 Potentiële reductiemaatregelen 
 

In onderstaande tabel worden de potentiële reductiemaatregelen weergegeven. In §5.2 worden de 
maatregelen weergegeven die uitgevoerd zullen worden in de periode 2017-2019. 

Nr Scope Maatregel Tov. 
Verbruik  
2016 

% Toepassingsjaar 

1 S1 Zuiniger rijden materieel 15176 ton 5 2017 
2 S1 Inzet meer elektrisch gereedschap in plaats van 

motorisch tuin gereedschap 
780 ton 5 2019 

3 S1 Aanschaf container carrier uitsparen tractor voor 
vervoer midi kraan en tractor met kipper (bij 
combinatie werk) 

5000 ton 0.5 2017 

4 S1 Bandenspanning 4 x per jaar bewust laten 
controleren 

5000 ton  0.5 2017 

5 S1 Bij nieuwe machines selecteren op brandstof 
verbruik 

2000 ton  2 2017-2018 

6 S2 Vergroening energie van grijs naar groen 
(windmolen) 

22000 ton 2 2017 

7 S2 Toepassen zonnepanelen op loodsen 22000 ton 2 2021 
8 S2 Verbouwen  renoveren kantoor kantine 1000 ton 0.1 2021 
9 S2 Houtvergasser of snipperkachel plaatsen ipv. CV   Niet gepland 
10 S1 Elektrische auto`s i.p.v.  rijden op diesel   Niet gepland 
 

 

5.2 Reductiedoelstellingen en -maatregelen 
 

Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge stelt zich ten doel om een CO-2 reductie te behalen van: 

 Scope 1: 5% in de periode 2017-2019 
 Scope 2: 100% in de periode 2017-2019 

Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge wil deze reductie bereiken door de volgende maatregelen: 

Scope 1: 

1. Verminderen brandstofverbruik 

Maatregel 1-1: 2x per jaar aandacht voor nieuwe rijden in toolboxmeeting en/of specifieke training. 
Budget: uren/€750,-. Planning 30-06-2017 en 31-12-2017. Verantwoordelijk: B.L. de Jonge.  

Maatregel 1-2: brandstofverbruik per voertuig en machine specifiek in kaart brengen om zo gerichter 
te kunnen sturen (vervangen, instructie medewerker etc.). Budget: uren. Planning: 31-12-2017. 
Verantwoordelijk: B.L. de Jonge. 
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Maatregel 1-3: minimaal 1x per kwartaal banden voertuigen op aanbevolen spanning brengen. 
Budget: uren. Planning: vanaf heden. Verantwoordelijk: K.F. de Jonge.  

Maatregel 1-4: vervangen middelen door middelen met minder uitstoot en/of lager verbruik. Budget: 
+5% ten opzichte van reguliere vervanging. Planning: doorlopend. Verantwoordelijk: B.L. de Jonge.  

 

2. Verminderen aardgasgebruik 

Maatregel 2-1: de werkplaats wordt op hout gestookt. Bij verbouwing onderzoeken of ook het 
kantoor en kantine door middel van houtkachel verwarmd kunnen worden. Budget: €5.000,-. 
Verantwoordelijk: B.L. de Jonge. 

 

Scope 2: 

1. Reductie elektriciteit 

Maatregel 1-1: onderzoeken kosten overstappen op groene stroom (windenergie NL). Budget: 
€1.000,-. Planning: 31-12-2017. Verantwoordelijk: B.L. de Jonge.  

Maatregel 1-2: onderzoek naar realisatie van zonnepanelen. Budget: €10.000,-. Planning 2019/2020 
(na verbouwing kapschuur, werkplaats en kantine). Verantwoordelijk: B.L. de Jonge.  

Maatregel 1-3: stapsgewijze vervanging reguliere verlichting door LED-verlichting. Budget: €5.000,-. 
Planning: 2017-2018. Verantwoordelijk: B.L. de Jonge. 

Maatregel 1-4: plaatsen bewegingssensor bij kleine machineberging. Budget: €250,-. Planning: 06-
2017. Verantwoordelijk: B.L. de Jonge 

Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge zal deze doelstellingen minimaal 1x per half jaar evalueren en 
zo nodig bijstellen en/of de beheersmaatregelen bijsturen. 
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6. CO-2 reductie initiatief 
 

Naam project: Rietresiduen voor duurzame energieproductie  
 
Waar vindt het project plaats:  
Het project wordt uitgevoerd door bedrijven uit de provincie Overijssel en vindt volledig plaats in de 
provincie Overijssel. De betrokken partijen zijn A. de Jonge Maaiwerk en Groenonderhoud VOF 
(aanvrager), Van de Belt (projectpartner) en BTG Biomass Technology Group (extern). KARA zal een 
test uitvoeren van rietverbranding in een aangepaste ketel. KARA maakt geen onderdeel uit van het 
samenwerkingsverband, maar heeft een Letter of Support ondertekend dat zij een test gaan  
uitvoeren.  
 
Wat is de aanleiding van het project: 
Door regionale en landelijke doelstellingen zal de productie van duurzame energie in de komende 
jaren verder toenemen. Een vorm van duurzame energieproductie is via biomassa gestookte 
installaties voor duurzame elektriciteit en of warmte/ stoom. Huidige biomassa ketels verbranden nu 
hoofdzakelijk houtige biomassa. Het aantal biomassa gestookte installaties zal verder toenemen in de 
komende jaren. Daardoor zal de vraag en prijs van houtige biomassa toenemen. Daardoor komt er 
interesse in alternatieve biomassa stromen. Riet zou een geschikt alternatief kunnen zijn. Biomassa 
ketelproducenten springen hierop in door een biomassaketels te ontwikkelen voor deze alternatieve 
biomassastromen.  
 
In Noordwest Overijssel komen grote hoeveelheden rietresiduen vrij bij de oogst van winterriet. 
Goede kwaliteit winterriet heeft toepassing als dekmateriaal op woningen en gebouwen. De residu-
stromen hebben weinig tot geen toepassing. Doordat dit geen toepassing heeft worden de residuen 
verbrand in de open lucht wat onwenselijk is voor mens en milieu. Schattingen lopen uiteen dat er 
circa 5-10 duizend ton aan rietresiduen beschikbaar zijn. Bij een energiewaarde van 16 GJ/ton 
betekent dit een brandstofpotentieel van 80-160 duizend GJ per jaar dat momenteel niet wordt 
benut. De redenen waarom dit niet wordt benut zijn:  

 De huidige generatie biomassa gestookte ketels draaien op houtige biomassa. Riet kenmerkt 
zich door hogere asgehaltes en een lager assmeltpunt. Dit geeft problemen met vervuiling en 
verslakking in de huidige biomassaketels; 

 De dichtheid van riet is laag waardoor transport inefficiënt verloopt; 
 Doordat de rietresiduen achter blijven en in het open veld worden verbrand is er nog geen 

geschikte verzamel- en oogstmethode. Tevens heeft de grond (veelal veen en moeras) een 
slechte draagbaarheid.  

 
Wat zijn de doelstellingen:  

 Bepaald zal moeten worden hoe de gehele keten efficiënt en kosteneffectief is van bron tot 
energie; 

 Bepalen van een geschikte en kosteneffectieve oogstmethode; 
 Een kosteneffectieve transportconcept zal moeten worden ontwikkeld. Eventueel zal een 

voorbewerking noodzakelijk zijn om de dichtheid te verhogen en de kosten te verlagen; 
 De geschiktheid van riet als brandstof in een biomassa ketel zal bepaald moeten worden.  

 
Activiteiten:  

 Onderzoek naar verschillende oogstmethoden van winterriet en zomerriet;  
 Eventuele voorbewerkingsstappen zullen onderzocht worden om kosteneffectief het 

materiaal te kunnen transporteren  
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 Een duurtest van rietverbranding in een biomassa gestookte ketel zal worden uitgevoerd. Dit 
zal plaats vinden bij een testketel van Kara. Deze testketel is aangepast om te draaien op 
biomassa stromen met een lager assmeltpunt zoals riet; 
 

 Opstellen toeleveringsketen van bron naar biomassaketel voor zowel zomerriet als 
winterriet. Hierbij zullen ook de kosten in de keten onderzocht worden en bepaald worden 
hoe hier een geschikte business case op gemaakt kan worden.  

 
Omschrijving van de nieuwe biomassawaardeketen: 
1. Oogst en verwerking van rietresiduen. Deze residuen hebben momenteel geen waarde  
2. Voorbewerking en transport naar biomassa ketel.  
3. Gebruik van rietresiduen in een biomassa gestookte installatie.  
4. Product is warmte, stoom of een combinatie van warmte en elektriciteit.  
 
Concrete resultaten van het project:  

 Een toepassing vinden voor winter- en zomerrietresiduen; 
  Opstellen van een kosteneffectieve oogst, verwerking en transportmethode van rietresiduen 

naar een biomassa keten; 
 Een duurtest uitvoeren in een aangepaste biomassa ketel op rietresiduen die aantoont dat 

dit geschikt is als brandstof  
 
Beoogde effecten van het project:  

 Aanboren van een nieuwe brandstof die geschikt is voor de productie van bio-energie; 
  Als deze residuen geschikt zijn krijgt dit een economische waarde. Is goed voor de lokale 

werkgelegenheid; 
 De rietresiduen worden niet meer in het open veld verbrand. Dit is bevorderend voor mens 

en milieu; 
 Als de aangepaste ketels geschikt zijn voor riet zal dit de duurzame energieproductie gaan 

verhogen.  
 
Wie zijn de deelnemers en hun belang in het project:  

 A. de Jonge Maaiwerk en Groenonderhoud VOF: Aannemer in de Noordwest Overijssel. 
Heeft verschillende machines waarmee riet geoogst en verwerkt kan worden. Heeft tevens 
ook goede kennis en ervaring van de gebieden (veen en moeras) om hier in te kunnen 
werken. Belang van A. de Jonge is het vinden van een geschikte en kosteneffectieve methode 
om rietresiduen te oogsten en te verwerken; 

 Van de Belt: is rietteler in de Wieden. Hoofdactiviteit is de oogst van winterriet voor o.a. 
dekriet. Daarnaast komen er rietresiduen vrij die momenteel geen toepassing hebben. 
Samen met nog 5 andere riettelers (totaal telen zij ruim 300 ha riet) hebben zij al eerder 
nagedacht over de toepassing van rietresiduen als brandstof voor duurzame 
energieproductie. Vanwege gebrek aan afzetmogelijkheden is dit nog niet van de grond 
gekomen. Vanwege de ontwikkelingen in de duurzame energieproductie zoeken zij graag 
naar een toepassing van rietresiduen als brandstof voor duurzame energieproductie. 

  BTG Biomass Technology Group: externe partner met kennis in de gehele keten van bio-
energieproductie. BTG richt zich op advisering van oogst, voorbewerking en transport van 
riet. Daarbij wordt gezocht naar een optimale en efficiënte oogstketen. De kostenbepaling en 
financiële haalbaarheid zijn hier ook onderdeel van. Tevens voert BTG de algehele project 
coördinatie, begeleiding en rapportage uit. 
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  KARA Energy Systems: is producent van biomassa gestookte installaties. Zij zien een markt 
voor installaties die draaien op laagwaardige biomassa en zijn hiervoor een aangepaste 
installatie aan het ontwikkelen. KARA heeft een testketel waarmee verschillende soorten 
laagwaardige biomassa in verbrand en getest kunnen worden. KARA zal riet afnemen om 
deze te testen of de aanpassingen aan de ketel geschikt zijn voor riet als brandstof. KARA is in 
dit project geen aanvrager of projectpartner. Wel zal KARA riet afnemen voor een test in hun 
ketels.  

 

 

 

 

Akkoord B.L. de Jonge (vennoot) d.d. 19-01-2017 
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7. Communicatieplan 
 

Om effectief over de CO-2 prestaties te kunnen communiceren heeft Maai- en Groenonderhoud A. 
de Jonge in onderstaande tabel aangegeven wie de interne en externe belanghebbenden zijn, hoe er 
met de betreffende belanghebbenden wordt gecommuniceerd en hoe vaak. Een van de vennoten, de 
heer B.L. de Jonge, is hier verantwoordelijk voor. 

 

Belanghebbenden Communicatievorm Frequentie 
Intern 
Vennoten Directiebeoordeling 1x per jaar 
Medewerkers Toolboxmeeting 2x per jaar 
Extern 
Klanten Website 2x per jaar update 
Leveranciers/onderaannemers Website 2x per jaar update 
Burgers en overige belanghebbenden Website 2x per jaar update 

 

Met alle belangengroepen zullen dezelfde gegevens gedeeld worden, namelijk (delen van) de inhoud 
van dit document. Relevante delen uit dit document zullen op de website www.adejonge.nl geplaatst 
worden. In de toolboxmeetingen zal een vereenvoudigde weergave van dit document gepresenteerd 
worden en zal de (halfjaarlijkse) voortgang toegelicht worden. 
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Bijlage 1 Referentietabel ISO 14064-1 
 

ISO 14064-1 §7.3.1 GHG 
report content 

Onderwerp CO-2 basisdocument 
A. De Jonge 

 A Reporting organization Voorblad 
 B Person responsible 2 
 C Reporting period 1 
4.1 D Organizational boundaries 2 
4.2.2 E Direct GHG-emissions ¾ 
4.2.2 F Combustion of biomass 3 
4.2.2 G GHG removals 3 
4.3.1 H Exclusion of sources or sinks 3 
4.2.3 I Indirect GHG-emissions 3/4 
5.3.1 J Base year 1 (2015) 
5.3.2 K Changes or recalculations 3 
4.3.3 L Methodologies 3 
4.3.3 M Changes to methodologies 3 
4.3.5 N Emission or removal factors used 3 
5.4 O Uncertainties 3 
 P Statement in accordance with ISO 14064-1 1 
 Q Statement of describing n.v.t. 

 


