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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Speelplan is gecertificeerd conform de CO2 prestatieladder niveau 5. De doelstellingen en eisen van de CO2-
prestatieladder hebben ook betrekking op projecten waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen. 
Hierbij is het niet relevant of het gunningsvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen 
van de opdracht. Voor elk van de projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel eist de CO2-
prestatieladder dat bepaalde aspecten van de doorvertaling van de bedrijfsaanpak naar het projectniveau 
daadwerkelijk worden aangetoond met documentatie.  
Daarom heeft Speelplan voor elk project met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel een projectdossier 
opgesteld. 
 
Bij de totstandkoming van dit projectdossier zijn de volgende personen betrokken: 
 

• Willem de Bruijne (CO2- coördinator)  
• Carla Kruis (KAM-coördinator) 
• Jelis / Welmoed (Organisatiesysteem BV) 

 

1.2 Projectbeschrijving 

 
Projectnaam   : Amsterdam inspectie en onderhoud 
Eventueel Projectnummer : 434 
Opdrachtgever   : gemeente Amsterdam 
Startdatum werkzaamheden : Januari 2020 
Oplevering   : Januari 2022 
Looptijd : Het project loopt voor minimaal 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging van    

  1 x 2 jaar 
 

1.3 Beschrijving werkzaamheden 

Speelplan werkt samen met gemeenten in heel Nederland aan een klimaatbestendige en duurzame 
speelruimte. Met name in Amsterdam, Oldebroek en HLT wordt hier extra aandacht aan besteedt. Bij de 
ontwikkeling van speelruimteplannen en het maken van ontwerpen geven wij advies over verduurzaming en 
klimaatadaptatie.  
 
Juist op openbare speelplekken is een belangrijke rol weggelegd in het klimaatbestendiger maken van 
buurten en wijken. Deze ruimtes, vaak verhard, lenen zich bij uitstek om wateroverlast en hittestress in 
wijken tegen te gaan. Anders dan bij particuliere tuinen kan een gemeente regie voeren over de inrichting 
van speelruimte en zijn er veel mogelijkheden op het gebied van vergroening of waterberging. Daarbij 
zorgen (grote) bomen en struiken voor de broodnodige schaduw. Hierdoor blijven speelplekken ook in hartje 
zomer bespeelbaar.   
 
Een duurzame inrichting van speelruimte heeft te maken met een lange levensduur en gebruiksduur, goed 
onderhoud, hergebruik en het gebruik van hernieuwbare materialen. Goede en regelmatige inspectie speelt 
een belangrijke rol in. Wanneer speeltoestellen tijdig gerepareerd worden, dan verlengt dat namelijk 
levensduur van het toestel. Naast dat minder toestellen gemaakt of verwijderd moeten worden, resulteert dit 
ook in minder transportkosten.  
 

1.4 Omschrijving criteria 

Gunningsvoordeel CO2-prestatieladder niveau 5.  
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2 Plan van aanpak 

Speelplan beschikt over een CO2 managementsysteem en deze wordt ook gehanteerd voor de projecten. De 
stuurcyclus CO2-reductie is opgenomen in het rapport Management CO2-prestatieladder evenals de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. het Energiemanagement actieprogramma. 
 
In onderstaande tabel zijn de specifieke taken, verantwoordelijkheden opgenomen voor het project  

Actie Verantwoordelijke Wanneer 

Opstellen projectdossier KAM-coördinator en 
CO2-coördinator  

Bij start, vervolgens halfjaarlijks 
informeren. 

Communicatie over projectdossier KAM-coördinator en 
CO2-coördinator 

Bij start, vervolgens jaarlijks 
informeren en na afronding project 

Opnemen projectdossier in 
projectvergadering 

Projectmanager Bij start, vervolgens jaarlijks 
informeren en na afronding project 

Opstellen eindrapportage na 
afronden van het project 

KAM-coördinator en 
CO2-coördinator 
Projectmanager 

Einde project  

 
De doelstellingen, subdoelstellingen en maatregelen worden jaarlijks gereviewed via een interne audit en 
directiebeoordeling.  
 
De registratie voor de footprint van het project wordt gedaan op basis van de gereden kilometers door de 
inspecteurs. Ten eerste wordt de afstand tussen het woonadres van de inspecteur en de wijk in Amsterdam 
geschat m.b.v. Google maps. Het betreft de heen- en terugreis. Vervolgens is de auto met bijbehorende 
uitstootwaardes gekoppeld aan de aantal gereden kilometers.  
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3 Invalshoek A, Inzicht 

Beschrijving van de actuele emissie-inventaris van de organisatie of van het project (als deze afwijkt van de 
organisatie). Door de inspecteurs wordt geen gebruik gemaakt van het kantoorpand. De emissiestromen 
stadwarmte en elektriciteit van het kantoorpand worden daarom niet meegenomen.  
 
De uitstoot wordt berekend aan de hand de uitgevoerde inspecties. Hierbij wordt rekening gehouden welke 
inspecteur de inspecties uitvoert, om zo de afstand van huis naar locatie en het individuele benzinegebruik 
inzichtelijk te krijgen.  
 
Uitstoot inspectiewerkzaamheden: 

• Betreffend transport werknemers van huis naar een centraal punt nabij de inspectielocaties en retour.  

• Transport tussen de speelplekken wordt te voet of met de fiets gedaan, hier komt geen uitstoot bij vrij.  

 
Dit zijn alleen scope 1 emissies en in de toekomst scope 2 emissies. 
Scope 1 

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

• Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) 

• Zakelijke kilometers met privé auto‘s 
 
Scope 3 

• Indirecte emissies van bronnen als woon-werk verkeer.  

• Inhuur en inzet materieel van onderaannemers. 
 
 

 
 

Footprint Inspecties Amsterdam periode 01-01-20 tm 30-06-20

Scope 1

aantal 

inspectiedagen Omvang Eenheid

Conversiefactor 

(kg CO2 per km) 2020

Brandstofverbruik wagenpark

Personenauto (diesel middel) 5 276,00 km 0,176 0,049

Personenauto (benzine middel) 18 890,80 km 0,202 0,180

Personenauto (hybride) km 0,145 0,000

Totaal Ton CO2 0,229

Footprint Inspecties Amsterdam periode 01-07-20 tm 31-12-20

Scope 1

aantal 

inspectiedagen Omvang Eenheid

Conversiefactor 

(kg CO2 per km) 2020

Brandstofverbruik wagenpark

Personenauto (diesel middel) 0 km 0,176 0,000

Personenauto (benzine middel) 48 4.934,00 km 0,202 0,997

Personenauto (hybride) km 0,145 0,000

Totaal Ton CO2 0,997

Footprint Inspecties Amsterdam periode heel 2020

Scope 1

aantal 

inspectiedagen Omvang Eenheid

Conversiefactor 

(kg CO2 per km) 2020

Brandstofverbruik wagenpark

Personenauto (diesel middel) 5 276,00 km 0,176 0,049

Personenauto (benzine middel) 66 5.824,80 km 0,202 1,177

Personenauto (hybride) km 0,145 0,000

Totaal Ton CO2 1,225
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Footprint Inspecties Amsterdam periode 01-01-21 tm 30-06-21

Scope 1

aantal 

inspectiedagen Omvang Eenheid

Conversiefactor 

(kg CO2 per km) 2021

Brandstofverbruik wagenpark

Personenauto (diesel middel) 0 0,00 km 0,176 0,000

Personenauto (benzine middel) 65 5.360,00 km 0,202 1,083

Personenauto (hybride) 6 440 km 0,145 0,064

Totaal TonCO2 1,147

Footprint Inspecties Amsterdam periode 01-07-21 tm 31-12-21

Scope 1

aantal 

inspectiedagen Omvang Eenheid

Conversiefactor 

(kg CO2 per km) 2021

Brandstofverbruik wagenpark

Personenauto (diesel middel) 0 km 0,176 0,000

Personenauto (benzine middel) 39 2.888,00 km 0,202 0,583

Personenauto (hybride) 19 3098 km 0,145 0,449

Totaal Ton CO2 1,033

Scope 2

aantal 

inspectiedagen Omvang Eenheid

Conversiefactor 

(kg CO2 per km) 2021

Personenauto (elektrisch) 3 206 km 0,092 0,019

Totaal Ton CO2 0,019

Footprint Inspecties Amsterdam periode 01-01-22 tm 30-06-22

Scope 1

aantal 

inspectiedagen Omvang Eenheid

Conversiefactor 

(kg CO2 per km) 2021

Brandstofverbruik wagenpark

Personenauto (diesel middel) 0 0,00 km 0,18 0,000

Personenauto (benzine middel) 1 282,00 km 0,204 0,058

Personenauto (hybride) 14 520 km 0,144 0,075

Totaal Ton CO2 0,132

Scope 2

aantal 

inspectiedagen Omvang Eenheid

Conversiefactor 

(kg CO2 per km) 2021

Personenauto (elektrisch) 30 2590 km 0,085 0,220

Totaal Ton CO2 0,220
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4 Invalshoek B, Reductie 

De reductiemaatregelen en doelstellingen maken onderdeel uit van het algehele reductie programma van 
het bedrijf. Er zijn geen project specifieke reductiemaatregelen genomen. Ook bij het project vormen 
zakelijke kilometers van Speelplan de grootste bron van CO2- emissie. 
 
Hoofddoelstelling: in 2022 zal Speelplan 15% minder CO2 uitstoten t.o.v. 2019.  
 

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 
leasecontract 
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% 

 
• 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. 
Elektrisch rijden is echter pas begin 2021 van start gegaan, vanwege vertragingen in levering door 
covid.  

 
• Zuiniger rijden. 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.  

 
• Juiste bandenspanning. Door de bandenspanning regelmatig te controleren, ontstaat er geen 

onnodige weerstand.  

 
• Per fiets en te voet.  Alle inspecteurs gebruiken binnen gemeente Amsterdam voornamelijk de fiets 

maar lopen ook veel binnen de stadsgrenzen, auto wordt geparkeerd op centrale plek i.v.m. beperkte 

parkeerruimte en men loopt dan naar verwachting ca. 18.000 stappen / 15 km per dag. Door stappen  

tellers, zullen vanaf 2020 deze afstanden inzichtelijk gemaakt. Ook als extra stimulans voor de 

medewerkers.  

 
• Compenseren uitstoot. Gezien de nog niet toereikende actieradius van een het middensegment 

elektrische auto en de gefaseerde afloop van Leasecontracten zal Speelplan op een ander manier 

bijdragen aan het compenseren van de uitstoot. Vanaf 2021 wordt de CO2 uitstoot van het wagenpark 

gedeeltelijk gecompenseerd, door de aanplant van bomen middels het erkende platform Trees For All.   
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5 Invalshoek C, Transparantie 

Er is een communicatieplan opgesteld dit is terug te vinden in het rapport Management CO2-prestatierapport 
van de organisatie. Voor alle medewerkers geldt dat ideeën ten behoeve van het besparen van energie 
ingediend kunnen worden bij de uitvoerder en KAM-coördinator.  
Communicatie vindt plaats met zowel interne als externe stakeholders, deze stakeholders staan vermeld op 
het document context => “stakeholdersanalyse”.  
 
Communicatieplan 

Wat Wanneer 
 

Frequentie Hoe Wie 

Intern naar Administratie en Inspecteurs 

Beleid algemeen en m.b.t. 
project waarop 
gunningsvoordeel is 
verkregen 

Januari/februari Jaarlijks bespreking 
en/of 
e-mail 

KAM- coördinator 
& 
CO2- coördinator 

Kwantitatieve doelstellingen Januari/februari Jaarlijks bespreking 
en/of 
e-mail 

KAM- coördinator 
& 
CO2- coördinator 

Footprint scope 1 (2&3 niet 
van toepassing op de 
werkzaamheden) 

Januari/februari en 
juni/juli 

Halfjaarlijks bespreking 
en/of 
e-mail 

KAM- coördinator 
& 
CO2- coördinator 

Mogelijkheden voor 
individuele bijdrage 

Januari/februari Jaarlijks bespreking 
en/of 
e-mail 

KAM- coördinator 
& 
CO2- coördinator 

Maatregelen in projecten met 
gunningsvoordeel 

Januari/februari Jaarlijks bespreking 
en/of 
e-mail 

KAM- coördinator 
& 
CO2- coördinator 

Externe naar klant en onderaannemers 

Beleid algemeen en m.b.t. 
project waarop 
gunningsvoordeel is 
verkregen 

Januari/februari Jaarlijks Website KAM- coördinator 
& 
CO2- coördinator 

Kwantitatieve doelstellingen Januari/februari Jaarlijks Website KAM- coördinator 
& 
CO2- coördinator 

Footprint scope 1 (2&3 niet 
van toepassing op de 
werkzaamheden) 

Januari/februari en 
juni/juli 

Halfjaarlijks Website KAM- coördinator 
& 
CO2- coördinator 

 

6 Invalshoek D, Participatie 

Er zijn geen project specifieke participatie initiatieven genomen. De participatie initiatieven van Speelplan 
zijn op onze website terug te vinden. 

7 Afwijkingen, klachten of tekortkomingen 

Indien er afwijkingen, klachten of tekortkomingen worden geconstateerd zal worden gewerkt via het proces 
Afwijkingen en het proces Corrigerend en preventieve maatregelen. Dit is vastgelegd in het online 
managementsysteem van Speelplan. Meldingen kunnen door de Projectmanager of de KAM-coördinator / 
CO2-coördinator worden gedaan. 
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8 Gerealiseerde reductie en werkelijke uitstoot 

Na oplevering van het project worden hier de gerealiseerde reductie en de daadwerkelijke uitstoot 
weergegeven.  
 
 
Sinds de start van het project is de volgende CO2-uitstoot op het project gemeten: 
 

Jaar ton CO2 dgn km Km/dag 
kg CO2 per 

dag 
Kg CO2 per 

km 

H1 2020 0,229 23,0 1166,8 50,730 9,936 0,196 

H2 2020 0,997 48,0 4934,0 102,792 20,764 0,202 

2020 1,225 71,0 6100,8 85,927 17,256 0,201 

H1 2021 1,147 71,0    5800,0  81,690 16,148 0,198 

H2 2021 1,052 61,0    6192,0 101,508 17,238 0,170 

2021 2,198 132,0 11992,0 90,848 16,652 0,183 

H1 2022 0,353 45,0    3.392,00  75,378 7,835 0,104 

 
De uitstoot per dag daalt in 2021 met 4% t.o.v. 2020 
De uitstoot per km daalt in 2021 met 9% t.o.v. 2020. 
 
De daling wordt veroorzaakt door de wijziging in samenstelling van het wagenpark. Meer hybride en 
elektrisch rijden. De diesel auto’s zijn in 2021 uit gefaseerd. Het aandeel in de gereden kilometers die 
gemaakt zijn met benzine auto’s is in 2021 69% en dat was in 2020 nog 95%. 


