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1 Inleiding 

Speelplan BV is gecertificeerd conform de CO2-Prestatieladder niveau 5. Bij de ontwikkeling van 
speelruimteplannen en het maken van ontwerpen geeft Speelplan advies over verduurzaming en 
klimaatadaptatie. Met de CO2-Prestatieladder kan Speelplan dit aantoonbaar maken richting haar klanten en 
haar ambities aanscherpen via de handvatten die de ladder biedt. De bedrijfsfilosofie- en strategie en de 
groeiende vraag vanuit de markt stimuleren Speelplan om de CO2-emissie in kaart te brengen en te 
reduceren om zo bij de dragen aan een duurzame toekomst. 
 
De vereisten voor het voldoen aan de CO2-Prestatieladder, zijn opgenomen in het Handboek CO2-
Prestatieladder versie 3.1, juni 2020 [SKAO].  
De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken.  

• Inzicht 
De CO2-footprint van Speelplan BV; 

• Reductie 
De maatregelen die Speelplan BV neemt ten behoeve van reductie van CO2-emissie; 

• Transparantie 
De wijze waarop dit wordt gecommuniceerd, zowel intern als extern; 

• Participatie 
De initiatieven waaraan Speelplan BV deelneemt. 
 

In deze rapportage worden de invalshoeken Inzicht en Reductie besproken. In het document 
Managementplan CO2-Prestatieladder worden, naast het energiemanagement actieprogramma, de 
invalshoeken Transparantie en Participatie besproken. 
 
De rapportage over de CO2-emissie inventaris is voor de CO2-Prestatieladder opgesteld conform ISO 14064-
1 §9.3.1 (zie ook §6.2, eis 3.A.1.). Zie hiervoor de kruistabel in hoofdstuk 3.7. Afhankelijk van het niveau op 
de CO2-Prestatieladder omvat de CO2-emissie inventaris de directe en indirecte emissies ten gevolge van de 
organisatieactiviteiten, onderverdeeld in scope 1, 2 en 3 emissies. Het gaat hier primair om de materiële 
(scope 1 en 2) en relevante (scope 3) emissies. De indirecte scope 3 emissies kunnen zowel upstream als 
downstream ontstaan. 
 
Dit rapport volgt de scope-indeling van SKAO en het GHG-protocol, zoals weergegeven in figuur 3.1. De 
scope-indeling staat in detail beschreven in hoofdstuk 3 en 4, van dit document. 
Omdat deze rapportage voor de CO2-Prestatieladder van de SKAO is, worden de scope 1 en scope 2 
categorieën incl. zakelijk verkeer uit scope 3 gerapporteerd. 
 
Voldoen aan niveau 5 betekent dat ook aan niveau 1 tot en met 5 moet worden voldaan. Het is echter van 
belang dat dit wel expliciet wordt vermeld. Dit betekent dat naast CO2 scope 1, 2 en 3 ook inzicht moet 
worden gegeven in het eigen energieverbruik en de CO2-emissies en er tevens sprake moet zijn van een 
realistische ambitie om dit te verminderen. 
 
Dit document is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. De voortgang in 
(sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld. 

1.1 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2: Beschrijving van de organisatie (3.A.1) 
Hoofdstuk 3: Emissie-inventaris rapport (3.A.1) 
Hoofdstuk 4: CO2 emissie inventarisatie (3.A.!) 
Hoofdstuk 5: Energiebeoordeling (2.A.3) 
Hoofdstuk 6: Scope 3 (5.B.1) 
Hoofdstuk 7: Doelstellingen (3.B.1) 
Hoofdstuk 8: Resultaat 2020 (3.B.1) 
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2 Beschrijving organisatie 

2.1 Over Speelplan BV 

Speelplan is een onafhankelijk ontwerp-, inspectie- en adviesbureau gespecialiseerd op gebied van spelen, 
sporten en bewegen.  
 
Speelplan BV confirmeert zich aan de volgende kwaliteitssystemen en normeringen: ISO9001:2015 en de 
CO2-Prestatieladder niveau 5.  
Om te kunnen anticiperen in de markt hebben wij bewust gekozen voor het CO2 niveau 5 certificaat, steeds 
meer opdrachtgevers vragen om CO2 bewust certificaat. 
 
Omdat Speelplan het belangrijk vindt om in haar brede dienstverlenende bedrijfsvoering een bijdrage te 
leveren aan het klimaat en CO-reductie hoog in het vaandel heeft staan heeft zij zichzelf de ambitie gesteld 
om in 2020 gecertificeerd te zijn op niveau 5 van de prestatieladder. Naast het feit dat dit haar kansen bij 
aanbestedingen vergroot zijn wij ervan overtuigd dat deze investering zich niet alleen terugverdient in lagere 
energiekosten maar ook in de bewustzijn dat ‘de winst’ op veel meer gebieden dan in eerste instantie 
gedacht binnen onze organisatie, maar ook daarbuiten (gefaseerd) behaald kan worden. 
 

2.2 Omvang organisatie 

Categorie Diensten Werken/leveringen 

Klein bedrijf Totale CO₂-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 500 ton per 
jaar. 

Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten 
bedraagt maximaal (≤) 500 ton per jaar, en de totale 
CO₂-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties 
bedraagt maximaal (≤) 2.000 ton per jaar. 

Middelgroot 
bedrijf 

Totale CO₂-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO₂-uitstoot van de kantoren en bedrijfsruimten 
bedraagt maximaal (≤) 2.500 ton per jaar, en de totale 
CO₂-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties 
bedraagt maximaal (≤) 10.000 ton per jaar. 

Groot bedrijf Totale CO₂-uitstoot bedraagt 
meer dan (>) 2.500 ton per 
jaar. 

overig 

 
De totale uitstoot in 2020 voor scope 1 en scope 2 bedraagt 97 ton CO2.  

 
Hiermee valt Speelplan BV onder de categorie klein bedrijf. 
 

2.3 Projecten met gunningsvoordeel 

Projecten die met gunningvoordeel aangenomen zijn, zijn de volgende:  

• Amsterdam, inspectie en onderhoud – Projectnr. (Teamleader) 434  
 
Per project is een projectdossier opgesteld, deze is te raadplegen via de CO2 verantwoordelijke of te vinden 
op de website.  
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3 Emissie inventaris rapport 

3.1 Scope-indeling 

Scope 1 emissies of directe emissies  
Scope 1 emissies, of directe emissies, zijn emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom 
zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijv. 
gasboilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark. Zie ook Figuur 3.1, 
het scopediagram.  
 
Scope 2 emissies of indirecte emissies  
Scope 2 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.  
 
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies  
Scope 3 emissies of overige indirecte emissies, zijn 
emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten 
van de organisatie maar die voortkomen uit bronnen 
die geen eigendom van de organisatie zijn noch 
beheerd worden door de organisatie. Voorbeelden zijn 
emissies die voortkomen uit de productie van 
ingekochte materialen (upstream) en het gebruik van 
het door de organisatie aangeboden/verkochte werk, 
project, dienst of levering (downstream).  
 
Let op: hoewel ‘business travel’ conform het GHG 
protocol een scope 3 emissie categorie is, moeten 
deze emissies voor de CO2-Prestatieladder worden 
meegenomen in de emissie-inventaris voor 3.A.1.       Figuur 3.1: Scopediagram volgens SKAO 
 

3.2 Verantwoordelijke 

De eindverantwoordelijkheid voor dit rapport ligt bij de directie van Speelplan BV, de heer Walid Rahman. 
De operationeel verantwoordelijke is de KAM-coördinator en de CO2-coördinator van Speelplan BV; 
mevrouw Carla Kruis en de heer Willem de Bruijne.  
Voor het opstellen van alle bijhorende documentatie voor het behalen en behouden van het certificaat CO2-
Prestatieladder wordt Speelplan BV ondersteund door de externe adviseur van Organisatiesysteem BV. 
 

3.3 Referentiejaar en rapportageperiode 

De inventarisatie van CO2 emissies is voor de eerste keer uitgevoerd in het basisjaar 2019, welke tevens 
geldt als referentiejaar.  
De rapportageperiode is 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 
 

3.4 Organizational boundary 

De ‘organizational boundary’, of ‘de organisatorische grens’ van een bedrijf, is bepalend voor de 
ladderbeoordeling. De boundary dient zodanig gekozen te zijn dat er zich geen C-aanbieders onder de A-
aanbieders bevinden. Om aan deze eis te voldoen zijn er in principe twee methoden beschikbaar: De ‘GHG 
Protocol methode’ en de zogenaamde ‘laterale methode’. Speelplan BV heeft gebruik gemaakt van de 
‘laterale methode’. Deze methode bestaat deels uit de GHG Protocol methode, deels is het maatwerk voor 
de CO₂Prestatieladder. De methode is lateraal en voldoende. 
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Omdat Speelplan BV deel uitmaakt van een holding, is voor de vaststelling van concernaanbieders binnen 
de ‘Organizational Boundary’ een analyse uitgevoerd volgens de laterale methode, zoals beschreven in de 
CO2-Prestatieladder. Vanuit deze analyse, over de inkoopomzet van 2019, is vastgesteld dat buiten de 
Speelplan BV vallende entiteiten geen C-aanbieders (Concern) behoren tot de boundary van Speelplan 
BV. Naast de onder Speelplan BV vallende bedrijven/combinaties worden geen andere leveranciers 
meegenomen omdat de leveranciers zelf een CO2-bewust certificaat hebben of omdat het gaat om lege 
BV’s of BV’s waar alleen financiële afdrachten plaatsvinden. 
 
Het energiemanagementsysteem van Speelplan BV geldt voor de gehele boundary van Speelplan BV, voor 
zover gelieerd aan de activiteiten vanuit de bedrijfslocatie op de Transistorstraat 53b te Almere in 
Nederland. 
Het betreft de volgende bedrijfsonderdelen: 
 
Speelplan BV   KvK 35020306 
 

3.5 Operational boundary 

Voor de afbakening van de operational boundaries wordt gebruik gemaakt van het scopediagram van de 
CO₂-Prestatieladder. De gehele scope is van toepassing op de CO2-emissie inventaris. 

Voor de berekening van de CO₂-emissie betekent dit voor Speelplan BV: 
 
Scope 1 

• Stadswarmte 

• Brandstof verbruik bedrijfsauto’s (hybride, elektrisch, benzine en diesel) 
 
Scope 2 

• Ingekochte elektriciteit (groen en/of grijs) 

• Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) 

• Zakelijke kilometers met privé auto‘s 
 
Scope 3 

• Indirecte emissies van bronnen als woon-werk verkeer.  
 

3.6 Directe en indirecte GHG-emissies 

Op de in hoofdstuk 4 berekende Green House Gas (GHG)-emissies is het volgende van toepassing in het 
jaar waarover deze rapportage is opgesteld. 
 

Verbranding biomassa 

In het jaar van de rapportage vond geen verbranding van biomassa plaats bij Speelplan BV. 
 

GHG-verwijderingen 

Broeikasverwijdering is niet van toepassing. 
 

Uitzonderingen 

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG Protocol. 
 

Belangrijke beïnvloeders of invloedrijke personen 

Binnen ons bedrijf zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO2 footprint 
hebben, dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen voor een significante 
verandering in de CO2 footprint. 
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Toekomst 

De emissies zijn vastgesteld voor het jaar 2020. De verwachting is dat deze emissies in het komende jaar 
niet aan grote verandering onderhevig zullen zijn. Wel zal, gezien de doelstellingen van Speelplan BV, de 
CO2-uitstoot de komende jaren dalen. 
 

Significante veranderingen 

Er zijn geen significante veranderingen in de scope van de werkzaamheden van Speelplan BV. Zoals in 
paragraaf 3.3 beschreven geldt 2019 als basisjaar. De voortgang van de reductie in CO2-uitstoot wordt 
beschreven in dit document. 
 

3.7 Kwantificeringsmethoden 

Halfjaarlijks worden voor de berekening van de CO2-footprint de volgende stappen uitgevoerd en afgezet 
tegen het FTE’s in dezelfde periode: 

1. Vaststellen van de organisatiegrenzen; 
2. Inventariseren van de energiestromen en energieverbruikers; 
3. Verzamelen van kwantitatieve verbruikscijfers bij de vastgestelde energiestromen; 
4. Berekenen van de CO2-emissies van de verbruikte energie aan de hand van CO2-emissiefactoren 

van de website www.co2emissefactoren.nl, versie 2020; 
5. Verzamelen van alle CO2-emissies in de CO2-footprint. 

 
Er zijn geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek. 
Er is geen herberekening van het basisjaar uitgevoerd. 
 
Deze stappen en de berekening van de in dit document opgenomen CO2-emissies staan in het Excel-
bestand footprint nw 2020 Speelplan.xls. In dit document beschrijven we ook waar de brongegevens per 
energiestroom vandaan komen. 
 

Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waarden. 
Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2-footprint zijn gebaseerd op facturen en/of 
werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering.  
 

Uitsluitingen 

In Handboek 3.1 is de rapportage van de CO2-emissie-inventaris over alle broeikasgassen, uitgedrukt in 
CO2-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus niet vereist overige gassen, niet zijnde CO2 (CH4, N2O, 
HFC’s, PFC’s en SF6) die vrijkomen bij operaties van het bedrijf, mee te nemen in de emissie-inventaris. Dit 
geldt ook voor koudemiddelen en niet significante energiestromen (<5%). 
 

Verificatie 

De emissie-inventaris is niet geverifieerd. Dit zal tijdens de externe audit gebeuren.  
 

Rapportage volgens ISO 14064-1 

Deze CO2-emissierapportage is opgesteld volgens de vereisten van ISO 14064-1:2019. In onderstaande 
tabel wordt volgens paragraaf 9.3.1 de referentie weergegeven tussen de rapporteringseisen en de CO2-
emessierapportage.  
 
  

http://www.co2emissefactoren.nl/
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Referentietabel rapporteringeisen volgens NEN-EN-ISO 14064-1:2019, paragraaf 9.3.1 

ISO 
14064-1 

Eisnr 
9.3.1 

Rapport onderdeel Hoofdstuk 

 A Beschrijving van de organisatie 2 

 B Verantwoordelijke persoon voor het rapport 3.2 

 C Rapportageperiode 3.3 

5.1 D Organisatorische grenzen 3.4 

 E Documentatie van genoemde organisatorische grenzen en 
bijbehorende criteria 

3.4 

5.2.2 F Directe GHG emissies gescheiden in ton CO₂ 4 

Bijlage 
D 

G Beschrijving van CO₂ uitstoot door biomassa 3.6 

5.2.2 H GHG verwijderingen in ton CO₂ 3.6 

5.2.3 I Verklaring van weglaten CO₂ bronnen en –putten  3.6 

5.2.4 J Indirecte GHG emissies gescheiden in ton CO₂ 4 

6.4.1 K GHG emissie inventarisatie basis jaar  3.3 

6.4.1 L Verklaring verandering en nacalculaties van basisjaar  3.7 

6.2 M Referentie/beschrijving incl. reden voor gekozen berekenmethode  3.7 

6.2 N Verklaring veranderingen in gekozen berekenmethode t.o.v. andere 
jaren  

3.7 

6.2 O Referentie/documentatie van gebruikte GHG factoren en 
verwijderdata. 

3.7 

8.3 P Beschrijving impact van onzekerheden op accuraatheid GHG emissies 
en verwijderdata 

3.7 

8.3 Q Onzekerheden van beoordelings- omschrijvingen en uitkomsten 3.7 

 R Verklaring dat emissie inventaris is gemaakt in overeenstemming met 
NEN-EN-ISO 14064-1:2019 

3.7 

 S Opmerking dat emissie inventarisatie is geverifieerd incl. type 
verificatie  

3.7 

 T de GWP-waarden die bij de berekening zijn gebruikt, evenals hun 
bron 

3.7 
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4 CO2 emissie inventarisatie (footprint) 

Berekende GHG-emissies 

Op basis van de vorige hoofdstukken is de uitstoot van Speelplan BV berekend. De directe- en indirecte 
GHG-emissies van Speelplan BV bedroeg in 2020 97,441 ton CO2. Hiervan werd 97,012 ton CO2 
veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1), 0 ton CO2 door indirecte GHG-emissies (scope 2) en 
0,429 ton CO2 door business travel (scope 3). 
 

 
 

  

CO2 uitstoot periode 01-01-20 tm 31-12-20

Scope 1 Omvang Eenheid Conversiefactor 2020

Stadsverwarming 32,90           GJ 35,97 1,183

Brandstofverbruik wagenpark

Personenauto (diesel) 1.837,00      liter 3,23 5,934

Personenauto (benzine) 32.808,53     liter 2,74 89,895

Totaal Ton/CO2 97,012

Scope 2 + zakelijk reizen Omvang Eenheid Conversiefactor 2020

Totaal verbruik elektriciteit 26.751,50     kWh

elektriciteit grijs -              kWh 0,556 0,000

elektriciteit groen volgens CO2 26.751,50     kWh 0 0,000

Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) kWh 0,556 0,000

Zakelijke reizen onder werktijd

Gedeclareerde km personenwagen (benzine klein) 2.382,89      km 0,18 0,429

Totaal Ton/CO2 0,429

Scope 1 & 2 Ton/CO2 97,441
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5 Energiebeoordeling scope 1 & 2 

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken van Speelplan BV 
in kaart te brengen. Deze beoordeling geeft minimaal 80% van de energiestromen weer. Zo zijn door deze 
analyse de grootste verbruikers geïdentificeerd en kan daar individueel op gestuurd worden. Daardoor 
kunnen de belangrijkste processen die bijdragen aan CO2-uitstoot effectief aangepakt worden. De 
achterliggende brongegevens zijn terug te vinden als Excel document. 

5.1 Controle op inventarisatie van emissies 

Een controle op de emissie-inventarisatie wordt gelijktijdig uitgevoerd met de interne audit en is in het interne 
audit rapport opgenomen.  

5.2 Identificatie grootste verbruikers 

De grootste emissiestroom in 2020 is: 

• Personenwagen benzine 92% 
 
Van bovenstaande emissiestromen wordt een diepgaandere analyse uitgevoerd om te bekijken of er nog 
mogelijkheden zijn om de emissies en/of verbruiken te reduceren. 
 

Nadere analyse personenwagen benzine 

We zien dat in 2019 de grootste verbruikers uit zowel Personenwagen benzine (67%) als Personenwagen 
diesel (22%)bestond. De afbouw van dieselauto is merkbaar in de footprint van 2020, waardoor 
Personenwagen benzine de grootste verbruiker is geworden. 
 
Eind 2020 heeft bureau Speelplan 11 lease auto’s in bezit. Hiervan is er één elektrisch, maar hier werd in de 
praktijk pas vanaf begin 2021 gebruik van gemaakt. De overige auto’s rijden op benzine.  
 
Vier van de benzineauto’s worden vervangen in 2021, waarvan twee hybride twee elektrisch. Dit betekent 
dat eind 2021 er twee elektrische auto’s zijn, en drie hybride. Van de resterende zes, is er één eind 2022 
aan vervanging toe en de rest in 2023. Wat betreft de gedeclareerde kilometers zal er gekeken worden hoe 
deze geminimaliseerd kunnen worden. 
 

5.3 Verbeterpotentieel 

In het wagenpark en de gereden kilometers van woon-werkverkeer en afspraken is nog winst te behalen. De 
auto’s van de leasecontracten die aflopen worden vervangen voor een elektrische of hybride auto. Speelplan 
gaat de gemaakte uitstoot gedeeltelijk compenseren middel het erkende platform Trees for All. Ook de 
digitale participatie en de mogelijkheid om vanuit huis te werken bieden kansen.  
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6 Doelstellingen 

In dit hoofdstuk zijn de doelstellingen van Speelplan BV voor de periode van 2020-2022 gepresenteerd. Er 
wordt een periode van drie jaar gehanteerd omdat de doelstellingen en het bijbehorende plan van aanpak 
dan gelijkloopt met de geldigheid van het certificaat. Na een periode van 3 jaar dient Speelplan BV zich 
opnieuw te laten hercertificeren. 

6.1 Ambitieniveau 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die zowel ambitieus 
als realistisch zijn. Daarom is voor het opstellen van de doelstelling onderzocht welke maatregelen en 
doelstellingen sectorgenoten ambiëren. Speelplan BV schat zichzelf op het gebied van CO2-reductie in als 
vooroploper vergeleken met sectorgenoten. Dit op grond van hoe lang de verschillende bedrijven al bezig 
zijn met de prestatieladder en hun doelstelling op dit gebied. De reductiedoelstelling van Speelplan BV ligt 
gelijk aan die van sectorgenoten. Er is echter geen bedrijf dat dezelfde werkzaamheden uitvoert, namelijk 
inspectie, advies en ontwerp. De meeste sectorgenoten produceren of onderhouden speel- en sportplekken. 
Hierdoor is een vergelijking lastig.  
 
De maatregellijst SKAO is op 22 oktober 2020 ingevuld door Speelplan BV. Volgens de maatregelenlijst van 
SKAO behaald Speelplan BV een overall gemiddelde score van A. 
 
Conclusie: Speelplan BV heeft naar aanleiding van bovenstaande vergelijkingen en de maatregelenlijst 
geconcludeerd dat de reductiedoelstelling gepresenteerd in de volgende paragraaf voldoende ambitieus is 
en dat zij vergeleken met sectorgenoten een middenmoter c.q. voorloper is. 

6.2 Hoofddoelstelling scope 1, 2+BT en 3 woon-werk3 

Hoofddoelstelling: in 2022 zal Speelplan 15% minder CO2 uitstoten t.o.v. 2019.  
 
Nader gespecificeerd voor 2020: Speelplan BV. heeft zich als doel gesteld 8% uitstoot CO2 te reduceren in 
scope 1 en 36% te reduceren in scope 2 in 2020 t.o.v. 2019. 
 
Voor scope 3 woon-werk verkeer heeft Speelplan als doel gesteld om 4% uitstoot CO2 te reduceren in 2020 
t.o.v. 2019.  
 

6.3 Reductieplan  

Naar aanleiding van het overzicht van het energieverbruik en de grootste verbruikers, zoals weergegeven in 
het vorige hoofdstuk, is bepaald welke mogelijkheden er zijn voor energiereductie en welke acties zijn 
ondernomen om energiereductie te bewerkstelligen. 
 
Om de doelstelling te behalen zijn in onderstaande tabel de onderwerpen/maatregelen CO2-reductieplan 
uitgewerkt van Speelplan BV. Per scope zijn de onderwerpen/maatregelen benoemd, verantwoordelijke, 
betrokkenen, datum aanpak, verwachte bijdrage t.o.v. het basisjaar.  
 
  



 

Proces: evaluatie 

Pagina: 12 van 20 Document: CO2-reductieplan en voortgang  

Versie: 1          Datum: maart 2021 Proceseigenaar: KAM-coördinator 

 

Managementsysteem ISO 9001 / CO2        © Organisatiesysteem BV 

Scope 1 
Nr Omschrijving Verant-

woordelijke 
Betrokken Datum 

aanpak 

Geschatte 
bijdrage over 
3 jaar t.o.v. 
basisjaar 

1 Ontwikkelen stimuleringsbeleid voor keuze 
leaseauto. Keuze uit elektrisch of hybride 
met een uitstoot <80 gr/CO2. 

Directie Directeur en 
medewerkers 

Bij verloop 
leasecontrac
t in 2020 
twee 
elektrisch en 
in 2021 twee 
hybride 

15-27% 

2 Het nieuwe rijden stimuleren. (Voorlichting 
toolbox) 

Directie KAM en 
Directeur 

2021 0-4% 

3 Juiste bandenspanning Medewerkers Medewerkers 2021 0-6% 

4. Compenseren van CO2 uitstoot wagenpark 
middels erkend platform Trees For All 

Directie Directeur 2021 0-50% 

5 Bewust gebruik van de verwarming.  Directie  Medewerkers  Continu 0-5% 

Scope 2 
Nr Omschrijving Verant-

woordelijke 
Betrokken Datum 

aanpak 

Geschatte 
bijdrage over 
3 jaar t.o.v. 
basisjaar 

1 Aanschaffen LED verlichting  Directie Medewerkers 2022 0-50% 

2 Overstappen naar 100% groene stroom tot 
2020 (en daarmee afbouwen van grijze 
stroom) 

Directie Energie 
leverancier 

2019 0-100% 

3 Grijze stroom kantoor afbouwen naar 0% tot 
2020 

Directie Energie 
leverancier 

2019 0% 

4 Bij benodigde vervanging van apparaten 
(printer, vaatwasser, computers ed.) wordt 
deze vervangen voor energiezuinige 
apparatuur  

Directie Medewerkers 2021 0-15% 

 
Scope 3 

Nr Omschrijving Verant-
woordelijke 

Betrokken Datum 
aanpak 

Geschatte 
bijdrage over 
3 jaar t.o.v. 
basisjaar 

1 Woon-Werkverkeer, stimuleren om met het 
ov te reizen of om de (elektrische) fiets te 
nemen i.p.v. de auto. Mogelijkheid bieden 
om één dan per week thuis te werken.  

Directie Medewerkers 2020 0-6% 
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6.4 Scope 3 doelstelling (keten) 

Zoals beschreven in de ketenanalyse kan Speelplan invloed uitoefenen op de eigen organisatie en op de 
onderaannemers. Voor de eigen organisatie is de selectie van een onderaannemer van belang, alsmede de 
planning. Er zijn een aantal onderaannemers waar sprake is van een samenwerkingsverband. Door die 
samenwerking kan gestuurd worden op CO2-reductie. Duidelijk is dat maatregelen die samen met deze 
onderaannemers worden genomen het meeste effect hebben.  
 
Speelplan heeft beperkte invloed op de werkzaamheden van de samenwerkingspartners en is vaak 
verbonden aan vaste partners gebonden aan de aanbestedingen per gemeente. Indien we vrij zijn in de 
keuze van een samenwerkingspartner heeft Speelplan de voorkeur op te trekken met partners die zelf met 
verduurzaming bezig zijn. 
 
Speelplan heeft daarom de ambitie om samen met de branche stappen te maken richting het reduceren van 
hun emissies. Hiervoor zal Speelplan met haar meest frequente samenwerkingspartners om tafel zitten.  
 
Onze scope 3 doelstelling is om samen met de samenwerkingspartners te kijken waar de reductie te 
behalen is in 2021. Gezien de beperkte beschikbare gegevens is het helaas nog niet mogelijk om hier een 
concreet reductie percentage in absolute zin aan te hangen. Door het stimuleren van de onderaannemers 
proberen we hen zover te krijgen dat ook zij actief aan de slag gaan met het verlagen van hun CO2-footprint.  
 
Er liggen ons inziens een aantal kansen, aan welke maatregelen gekoppeld kunnen worden. Deze 
maatregelen zullen echter vanuit de bedrijfsvoering van de betreffende partij moeten gebeuren.  
Om reductie te behalen gaat Speelplan samen met samenwerkingspartners focussen op het stimuleren en 
selecteren m.b.t.: 

1. Gebruik van elektrisch/duurzaam materiaal 
2. Verduurzamen transport 
3. Circulariteit als norm i.p.v. als uitzondering.  

 
In 2021 willen we een reductiedoelstelling opstellen die gaat om het invloed uitoefenen in de keten en niet 
om het reduceren van CO2 in absolute getallen, door al bij het maken van ontwerpen toestellen in te tekenen 
van toeleveranciers met CO2-reductiebeleid. Zo kunnen we bewuste keuzes maken in de samenwerking met 
partners op basis van CO2-reductie en duurzaamheid materieel. 
 
Dit geldt echter alleen voor de projecten waarin Speelplan de vrije hand heeft en niet gebonden is aan vaste 
partners van de aanbestedingen per gemeente. In deze ‘vrije’ projecten heeft Speelplan een adviserende rol 
en de besluitvorming ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.  
 
Hiervoor gaat Speelplan in 2021 de volgende maatregelen en acties opstarten: 

• Samenwerkingspartners in kaart brengen m.b.t. CO2-reductiebeleid. 

• Overleg initiëren met samenwerkingspartners in het kader van bewustwording en samenwerking in 
de keten t.b.v. CO2-reductie. 

• In kaart brengen hoeveel % van de ingetekende toestellen in projecten van het Ontwerpteam zijn 
van CO2-Prestatieladder gecertificeerde leveranciers. En vervolgens een kwantitatieve doelstelling 
formuleren en mogelijk aanvullende maatregelen om deze doelstelling te realiseren. 
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7 Resultaat 2020 

7.1 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen scope 1, 2+BT en 3 woon-werk 

In de onderstaande tabel en grafiek wordt de berekende CO₂ emissie getoond. Speelplan BV. heeft zich als 
doel gesteld 8% uitstoot CO2 te reduceren in scope 1 en 36% te reduceren in scope 2 +BT en 4% in scope 3 
in 2020 t.o.v. 2019.  
 

CO2 uitstoot  in ton CO2             

Scope 1 direct 
Basisjaar 
H1 2019 

Basisjaar 
H2 2019 

Basisjaar 
2019 H1 2020 H2 2020 2020 

Stadsverwarming 0,507 0,484 0,990 0,479 0,704 1,183 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen             

Brandstofverbruik 
bedrijfsmiddelen (diesel) 17,589 9,284 26,873 5,518 0,417 5,934 

Brandstofverbruik 
bedrijfsmiddelen (benzine) 33,879 46,782 80,660 42,612 47,283 89,895 

Totaal Scope 1 Ton CO2  51,975 56,550 108,523 48,609 48,404 97,012 

              

Scope 2 indirect en Business 
Travel uit scope 3 

Basisjaar 
H1 2019 

Basisjaar 
H2 2019 

Basisjaar 
2019 H1 2020 H2 2020 2020 

Totaal verbruik elektriciteit             

elektriciteit grijs 8,773 1,462 10,235 0,000 0,000 0,000 

elektriciteit groen volgens CO2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

       

Elektrische auto's laadpas (grijze 
stroom) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

       

Zakelijke kilometers met privé auto             

Gedeclareerde km 
personenwagen (benzine klein) 0,216 0,664 0,880 0,353 0,076 0,429 

Totaal Scope 2 Ton CO2 8,989 2,126 11,115 0,353 0,076 0,429 

       

Totaal Scope 1 & 2 Ton CO2 60,964 58,676 119,638 48,962 48,480 97,441 

       

Scope 3 
Basisjaar 
H1 2019 

Basisjaar 
H2 2019 

Basisjaar 
2019 H1 2020 H2 2020 2020 

7. Woon- en werkverkeer met eigen 
vervoer             

OV reizen woon-werk 1,422 1,074 2,496 0,482 0,321 0,803 

woon-werk verkeer auto 3,113 5,346 8,458 2,774 3,011 5,785 

              

Totaal Scope 3 Ton CO2 4,535 6,42 10,954 3,256 3,332 6,588 
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Figuur: Footprint Speelplan  
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In onderstaande tabel zijn de behaalde reductie cijfers per scope weergegeven.  
Een negatief getal betekent reductie CO2 uitstoot een positief getal betekent toename CO2 uitstoot.  
Een groene kleur betekent dat de reductiedoelstelling is gehaald en rood betekent niet gehaald. 
 

 2020 

Reductie CO2  Doel  Behaald 

Scope 1 -8% -11% 

Scope 2 + BT -36% -96% 

Scope 3 woon werk -4% -40% 

 
Tabel emissie per FTE en medewerker per jaar 

 Emissie scope 1, 
2 en BT 

reductie FTE Emissie per 
FTE 

reductie Mede-
werkers 

Emissie per 
medewerker 

reductie 

 Ton CO2 %  # Abs. %  # Abs. %  

2019b 119,638 100%  21,2 5,64 100%  23 5,20 100%  

2020 97,441 81% -19% 19,0 5,13 91% -9% 22 4,43 85% -15% 

2021            

2022            

 
Conclusie: 
De CO2-uitstoot is gedaald in 2020 t.o.v. het basisjaar 2019.  
De reductiedoelstellingen voor 2020 zijn ruim gehaald, maar het is onduidelijk wat de invloed is geweest van 
de coronamaatregelen.  
Door het vervangen van brandstof auto’s door elektrische of hybride auto’s zal er in 2021 een verschuiving 
plaatsvinden in de CO2 uitstoot van scope 1 naar scope 2. Daarom stellen we graag een hoofddoelstelling 
op die geldt voor het totaal van scope 1, scope 2 en business travel uit scope 3. Naast een absolute 
doelstelling blijven we de CO₂ reductie ook relateren aan het aantal FTE en het aantal medewerkers.  
 
Hoofddoelstelling: in 2022 zal Speelplan 15% minder CO2 uitstoten (scope 1, 2 en bt) t.o.v. 2019.  
 
De doelstelling voor Scope 3 woon-werk verkeer in 2022 is dat Speelplan 6% minder CO2 zal uitstoten t.o.v. 
2019 per FTE. 
 
In onderstaande tabel zijn deze reductiedoelen weergegeven voor periode 2021-2022 t.o.v. het basisjaar 
2019. 

 2021 2022 

Scope 1 10% 12% 

Scope 2 + BT 38% 40% 

Scope 3 woon-werk 5% 6% 
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7.2 Voortgang CO2 reductiemaatregelen scope 1, 2+BT en 3 woon-werk 

In dit hoofdstuk is de voortgang van de implementatie van maatregelen van Speelplan BV voor 
energiebesparing en duurzame energie weergegeven.  
 

Nr Maatregelen Scope 1 Voortgang  

1 Ontwikkelen stimuleringsbeleid 
voor keuze leaseauto. Keuze uit 
elektrisch of hybride met een 
uitstoot <80 gr/CO2. 

Elektrisch en hybride rijden. Wanneer de auto’s die gebruikt 
worden voor zakelijk vervoer aan vervanging toe zijn zullen 
de mogelijkheden om elektrisch te gaan rijden worden 
onderzocht. Indien de actieradius van het middensegment 
auto’s toereikend is om de werkzaamheden goed te kunnen 
blijven uitvoeren zal deze worden vervangen voor een 
elektrische. Indien de actieradius nog niet toereikend is zal 
de betreffende lease auto vervangen worden voor een 
hybride.  
 
In 2020 zijn bij verlopen van het leasecontract twee 
elektrische auto’s aangeschaft en in 2021 twee hybride 
auto’s.  
 
Eveneens zijn er in 2019 vouwfietsen aangeschaft die de 
inspecteurs voor inspectie binnen stedelijk gebied gebruiken. 
Er zijn ook inspecteurs die lopend de speelplekken 
langsgaan. 
I.v.m. de verwachting dat kilometertellers snel stuk gaan is 
van dit plan afgezien. Drie van de vijf FTE inspecteurs 
werken zoveel mogelijk met de fiets of te voet. Stappentellers 
zijn gemeten en via mail doorgestuurd naar administratie. Het 
is te achterhalen hoeveel km dit waren door mails door te 
nemen van afgelopen halfjaar, maar is erg veel werk. 
Voorlopig is ervoor gekozen om dit niet doen, maar wel door 
te gaan met registreren. 

2 Het nieuwe rijden stimuleren. 
(Voorlichting toolbox) 

Het verbruik van de auto’s die worden gebruikt voor zakelijk 
verkeer is afhankelijk van de rijstijl van de medewerkers. 
Door de medewerkers te stimuleren een zuinigere rijstijl toe 
te passen, wordt het verbruik van brandstof gereduceerd.  
Dit wordt gedaan tijdens overleg binnen elk team, men rijdt al 
bewust. Controle vindt plaats aan de hand van boetes (die 
zelden voorkomen).  
 
Tevens is het beleid om zoveel mogelijk te carpoolen naar 
afspraken toe. Echter is hiervan door de coronamaatregelen 
die een groot deel van 2020 geldig waren niet veel terecht 
gekomen. Maar mits verantwoordelijk, wordt gekozen om te 
carpoolen.  
 
Bij meerdaagse projecten op locatie ver van de thuisbasis 
wordt er gekeken of hotel overnachting een beter alternatief 
is dan heen en weer rijden. 
Vanwege het vele thuiswerken is dit in 2020 niet gebeurd. 
Zijn het momenteel wel van plan bij een aantal verdere 
gemeentes, zoals Valkenburg a/d geul. 

3 Juiste bandenspanning De bandenspanning van alle auto’s wordt aan de hand van 
slimme meters gecontroleerd. Op een te lage 
bandenspanning wordt actief geanticipeerd.  
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4 Compenseren van CO2-uitstoot 
wagenpark middels erkend 
platform Trees For All 

Compensatie telt niet mee voor de CO2-Prestatieladder, 
maar Speelplan vindt het belangrijk om dit mee te nemen in 
het CO2-reductieplan. 
Dit staat voor 2021 op de planning en inmiddels in intern 
opdracht gegeven om dit uit te voeren. 

5 Bewust gebruik van de 
verwarming.  

Stadswarmte-net. Speelplan BV zit aangesloten op het 
stadswarmte net van Almere Poort. Deze levert gemiddeld 
51% minder CO2 uitstoot dan CV ketels. Hier zit Speelplan 
BV. door de vestigingslocatie aan gebonden.    

 

Nr Maatregelen Scope 2 Voortgang  

1 Aanschaf LED verlichting  Overstap naar LED verlichting. Momenteel bevat het gehele 
kantoor van speelplan nog TL verlichting, Speelplan wil 
geleidelijk vervangen tot we op 100% LED verlichting zitten 
De aanschaf van LED verlichting wordt gecombineerd met 
een grootschalige verbouwing die in Januari 2022 is gepland. 
Hierin gaat ingezet worden op 100% LED verlichting.  
Zuiniger gebruik verlichting. Medewerkers worden 
geattendeerd en gestimuleerd om verlichting enkel aan te 
zetten wanneer aanwezig in een bepaalde ruimte.  
Er wordt zoveel mogelijk natuurlijk licht binnengelaten. 
Daarnaast zijn een aantal regels opgesteld die als reminder 
aan de deur hangen bij het verlaten van de verdieping.  

2 Overstappen naar 100% groene 
stroom tot 2020 en daarmee 
afbouw van grijze stroom 

Is in 2020 gerealiseerd door de overstap naar 
energieleverancier Greenchoice.  
Door inkoop van groene stroom van Nederlandse bodem 
heeft Speelplan met dit energieverbruik zijn uitstoot 
teruggebracht naar 0 ton CO2. 

3 Grijze stroom afbouwen naar 0% 
tot 2020 

Op basis van nummer 2 is deze ook automatisch in 2020 
gerealiseerd. 

4 Bij benodigde vervanging van 
apparaten (printer, vaatwasser, 
computers ed.) wordt deze 
vervangen voor energiezuinige 
apparatuur  

Als een apparaat (bv. Printers, wasmachines, computers ed.) 
aan vervanging toe is wordt er gekeken naar een 
duurzamere variant (Voor printers en computers geldt het 
GEAA- of Energy Star label, voor de koelkasten minimaal 
Energielabel A++ en voor rest van de apparatuur hanteren 
we minimaal het Energielabel A). Hiervoor is een 
vervangingsvoorstel opgesteld.  
 
Aangezien de nieuwe labels voor 2021 een stuk strenger zijn, 
heb ik het vervangingsvoorstel van A+++ veranderd naar C, 
en voor de overige minimaal E. Het nieuwe B, C of D is 
ongeveer te vergelijken met het oude A+ of A++, maar dit 
verschilt per categorie. Per vervanging zal goed gekeken 
worden naar de nieuwe classificering. 
Momenteel zijn er nog geen vervangingen doorgezet. 
 
Zuiniger gebruik apparaten. Onderzocht kan worden in 
hoeverre apparaten zuiniger kunnen worden gebruikt. 
Bijvoorbeeld door deze uit te zetten wanneer niet in gebruik, 
of bijvoorbeeld de computerschermen in stand-by stand te 
zetten na een bepaalde periode.  
Zo gaat de airco alleen op heetste dagen aan, eerder 
ventilatoren of luchtventilatie. 
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Nr Maatregelen Scope 3 Voortgang  

1 Woon-Werkverkeer, stimuleren 
om met het ov te reizen of om de 
(elektrische) fiets te nemen i.p.v. 
de auto. Mogelijkheid bieden om 
één dag per week thuis te werken 

In 2020 was thuiswerken de norm i.v.m. Covid-19.  
 
Inventariseren fietsplan woon-werkverkeer medewerkers 
staat voor 2022 op de planning.  
 
Drie teamleden reizen momenteel voor woon-werk verkeer 
met het ov. Hun ov business card wordt ook gebruikt voor 
afspraken indien mogelijk.  
 
Het is niet verplicht om op kantoor te werken. Het liefst wel 
dat men in ieder geval één keer per week op kantoor werkt. 

 
 
Algemeen  
Naast de bovengenoemde maatregelen wil Speelplan haar medewerkers inspireren en stimuleren tot 
energiezuinig en duurzaam gedrag. Speelplan heeft daarom de volgende acties uitgevoerd die bijdragen aan 
de bewustwording. 

• Aanschaf nieuwe afvalbakken om afvalscheiding mogelijk te maken. 

• Vervangen standaard printpapier voor gerecycled papier 

• In advies en ontwerp projecten geven we advies over verduurzaming en klimaatadaptatie en passen 
we vergroening en hergebruik van materialen toe in onze ontwerpen. 

• Aan de Speelruimtescan (voorheen Quickscan) is een nieuw beoordelingscriterium toegevoegd, 
zodat er tijdens het veldwerk beoordeeld kan worden op klimaatbestendigheid (o.a. schaduw, 
afwatering en groen). 

• Reduceren papierverbruik d.m.v. integreren nieuw systeem ‘Teamleader’. In 2019 gebruik van 163 
pakken a 500 vellen en in 2020 zijn 80 pakken a 500 vellen gebruikt. 

• Vervangen ingekochte producten voor duurzame variant, dit betreft zowel schoonmaak als 
kantoorartikelen. 

• Voorschrijven duurzame materialen in werkvoorbereiding aanleg speelplek. 

• Speelplan heeft de ambitie om een duurzaamheidsbeoordeling aan ABS-web toe te voegen zodat 
ook beheerders de mogelijkheid hebben om speelplekken en speeltoestellen te beoordelen op 
klimaatbestendigheid (o.a. middels materiaalpaspoorten). 

• Onderzoek naar mogelijkheid plaatsen zonnepanelen. Voorlopig is dit nog niet aan de orde. 
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7.3 Voortgang scope 3 (keten) 

Nr Maatregelen Scope 3 keten Voortgang  

1 Inzicht vergroten in CO2 bewustzijn bij 
toeleveranciers en onderaannemers. 

In 2021 top 8 of alle onderaannemers in kaart brengen, of ze 
een CO2-reductiebeleid hebben en eventueel welk materieel 
er wordt gebruikt.  

2 Communicatie en bewustwording 
vergroten bij de toeleveranciers en 
samenwerkingspartners. 

Minimaal jaarlijks, maar bij voorkeur halfjaarlijks, de 
samenwerkingspartners informeren hoe er verduurzaamd 
kan worden vanuit de branche. Om reductie te behalen in de 
keten gaat Speelplan samen met samenwerkingspartners 
focussen op het stimuleren en selecteren m.b.t.: 
1. Gebruik van elektrisch/duurzaam materiaal 
2. Verduurzamen transport 
3. Circulariteit als norm i.p.v. als uitzondering. 
 
Agendapunten zijn bijvoorbeeld: 

• Mogelijkheden samen CO2-uitstoot reduceren 
stimuleren; 

• Samen organiseren toolbox het nieuwe rijden; 

• Efficiënt projectoverleg; 

• Uitwisselen best practices van brandstof reductie en 
nieuwe ontwikkelingen in materieel. 

 
In 2020 zijn voornamelijk HvR en KSP partners geworden. 
Samen met HvR en KSP zijn plannen gemaakt, waarin ze 
samenwerken voor een aanbesteding (oktober 2020 voor 
gemeente Nijmegen). Aangezien zowel HvR als KSP CO2 
gecertificeerd zijn, zullen de reductiedoelstellingen 
voornamelijk in het wagenpark zijn. Al is dat voor HvR en 
KSP momenteel nog niet mogelijk i.v.m. kleine actieradius 
van elektrische auto.  
 
In 2022 gesprek aangaan met die leveranciers die nog geen 
CO2-Prestatieladder certificaat hebben om bewustwording te 
stimuleren en om in hun innovaties en toekomstplannen te 
overwegen om op te gaan voor CO2 certificering.  
Tot de mogelijkheden behoort om op de lange termijn via het 
inkoopbeleid het voeren van een CO2-reductiebeleid als 
verplichting hanteren. Echter om onafhankelijk te blijven is dit 
vooralsnog geen optie voor Speelplan. 

 
3 In kaart brengen hoeveel % van 

de ingetekende toestellen in 
projecten van het Ontwerpteam 
zijn van CO2-Prestatieladder 
gecertificeerde leveranciers. . En 
vervolgens een kwantitatieve 
doelstelling formuleren en 
mogelijk aanvullende maatregelen 
om deze doelstelling te realiseren. 

In 2021 oppakken en doelstelling opstellen. 

 


