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NAMENS PURE BENEFIT

Met trots presenteren wij hierbij de CO
2
 footprint van 2020. 

Inmiddels hebben wij voor Spant! al voor meerdere jaren footprints mogen 
maken. Een mooie kijk in de resultaten van de genomen maatregelen om de 
CO

2
-emissie te verminderen. Ook dit jaar hebben wij de samenwerking als zeer 

prettig ervaren. Spant! is een prachtig en innovatief bedrijf met even mooie 
doelstellingen. 

Het was een bewogen jaar waarbij de resultaten wellicht wat vertekenen 
vanwege Covid-19. Vanwege de lockdown met bijbehorende sluiting is de 
CO

2
-emissie waarschijnlijk lager dan in andere jaren. Iets om rekening mee 

te houden bij het doornemen van de rapportage en bij het vergelijken met 
toekomstige rapportages. 

Nogmaals dank voor deze mooie opdracht en we kijken uit naar een duurzame 
samenwerking waarin wij kunnen ondersteunen in het behalen van jullie 
milieudoelstellingen.

Wim Noordhoek

Founder



WAT IS CO2? 
Koolstofdioxide, of CO

2
, is een broeikasgas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is.

WAT IS CO2-UITSTOOT?
CO

2
-uitstoot is het vrijkomen van dit gas in de atmosfeer. Onze atmosfeer bevat van nature al CO

2
, wat ervoor zorgt 

dat warmte wordt geabsorbeerd als een soort isolatieplaat. Dit is prettig want hierdoor hebben we een aangename 
temperatuur op aarde. Echter wordt het natuurlijke CO

2
-gehalte door de extra uitstoot van menselijke activiteiten in de 

afgelopen jaren ernstig verhoogd. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en 
gas. Hierdoor houdt de aarde steeds meer warmte vast en ontstaat er klimaatverandering met alle gevolgen van dien. 

CARBON FOOTPRINT 
Pure Benefit heeft een carbon footprint berekend die exact weergeeft hoeveel CO

2
 uitstoot er is. Alle activiteiten 

binnen de onderneming zijn nauwkeurig geanalyseerd en worden meegenomen in de footprint. Je kunt hierbij denken 
aan het ingekochte aardgas, het brandstofverbruik van het wagenpark, ingekochte elektra en het productieafval. De 
footprint geeft behalve de uitstoot ook aan op welke manier deze kan verminderen of elimineren met als mogelijk 
einddoel; als bedrijf volledig klimaatneutraal te zijn. 

WAAROM CO2 NEUTRAAL WORDEN? 
De aanleiding om een eigen footprint te berekenen is dat organisaties vanuit de visie van het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen graag verduurzamen. De wereldbevolking wordt steeds groter en de problemen die dit met 
zich meebrengt komen dichterbij.  Het is dan ook een doelstelling om op dit gebied jaarlijks vooruitgang te boeken. 
Dit, door de verbruiken van energie, water, afval en mobiliteit ieder jaar naar beneden te brengen. Uiteindelijk is het 
ultieme doel; klimaatneutraal zijn! Uiteraard zijn er ook op financieel vlak verantwoordelijkheden hebben. Er is een 
winstoogmerk, maar dit zal nagestreefd worden op een verantwoorde manier voor mens en maatschappij. 

HOE WORDT DIT GEREALISEERD? 
Om de CO

2
-emissie (uitstoot) te verminderen kijken we naar drie verschillende factoren, ook wel scopes genoemd. 

SCOPE 1: OMVAT DE DIRECTE UITSTOOT DIE ONDER HET EIGEN BEHEER VALT. 

Voorbeelden hiervan zijn verbranding van brandstoffen in verwarmingsketels, (eigen) warmtekrachtcentrales, 
keukenapparatuur en voertuigen (onder voorwaarde dat ze eigendom zijn van de rapporterende organisatie). Ook 
emissies van koelgassen van koelapparatuur en klimaatinstallaties vallen onder scope 1. 

SCOPE 2: OMVAT DE INDIRECTE UITSTOOT DIE ONTSTAAT DOOR DE OPWEKKING VAN ELEKTRICITEIT, 
WARMTE EN KOELING EN STOOM IN INSTALLATIES DIE NIET TOT DE EIGEN ONDERNEMING BEHOREN.  

Voorbeelden zijn emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales, ingekochte elektra en het 
zakelijke reizen per vliegtuig en privéauto. 

SCOPE 3: OMVAT DE OVERIGE INDIRECTE UITSTOOT DIE VOORTKOMT UIT BRONNEN DIE GEEN EIGENDOM VAN 
DE ONDERNEMING ZIJN OF DOOR HUN WORDEN BEHEERD. 

Voorbeelden hiervan zijn emissies voortkomende uit de productie van aangekochte food&beverage en materialen. 
Maar ook het brandstofverbruik van de gasten, het personeel en de leveranciers, alsmede het afval, waterverbruik en 
het wasgoed dat bij een wasserij gewassen wordt valt onder scope 3. 
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Pure Benefit berekent ieder jaar de CO2-footprint van Spant!. Het doel is om de CO2 uitstoot 
ieder jaar verder te reduceren. De CO2-uitstoot die (nog) niet te vermijden is, wordt 
gecompenseerd waardoor Spant! ook dit jaar CO2-neutraal is!
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1 DIRECTIEVERKLARING

Voor u ligt de CO
2
 footprint 2020 van Congrescentrum Spant!. De aanleiding om de footprint te berekenen, is dat we 

graag verantwoording afleggen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We zijn trots op dat onze initiatieven op dit vlak talrijk zijn. Zonder deze initiatieven, zullen volgende generaties 
met onherstelbare problemen opgezadeld worden. Wij gaan dan ook proberen op dit gebied jaarlijks vooruitgang te 
boeken. Dit door onze verbruiken van water, energie en afval inzichtelijk te maken en waar nodig te reduceren. We 
nemen als maatstaaf de CO

2
-emissie. Sinds 2010 voert Spant! het gouden Green Key label en zijn we gestart met het 

verduurzamen van de diverse processen die binnen het Spant! plaatsvinden. Vanaf 2014 is Spant! CO
2
 neutraal.

Middels de berekening van de Footprint is het mogelijk onze duurzaamheid en maatschappelijke verantwoording 
inzichtelijk te maken en gestructureerd te kunnen beheersen en ontwikkelen. De CO

2
 footprint is berekend volgens de 

richtlijnen van de CO
2
 prestatieladder en wordt ieder jaar opnieuw berekend. Door dit jaarlijks opvolging te geven, kan 

het beleid op reduceren van CO
2
-emissie tastbaar gemaakt worden. In 2020 is deze reductie goed zichtbaar. Dit heeft 

echter ook te maken met de gevolgen van Covid-19. Spant! is een langere periode (deels) gesloten geweest. Dit heeft 
invloed op de CO

2
 uitstoot.

Natuurlijk spreekt het ook voor zich dat we op financieel vlak verantwoordelijkheden hebben. Wij streven naar 
winstgevendheid, maar wel op een verantwoorde manier voor mens en maatschappij. We zullen dus trachten middels 
ketenverantwoordelijkheid, meerdere bedrijven mee te nemen in een duurzame bedrijfsvoering.

Congrescentrum Spant!

De directie
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2 SAMENVATTING EN KERNCIJFERS

De rapportage betreft de achtste CO
2
 footprint van Spant!. 2012 geldt als basisjaar en is dus de komende jaren het 

uitgangspunt om de voortgang van emissiereductie te meten. Vanwege verschillende renovaties, nieuwbouw en 
overheidsmaatregelen zal de CO

2
-emissie normaal gesproken afnemen. Deze reductie kan uiteraard intern binnen de 

organisatie gebruikt worden, maar ook ingezet worden als unique selling point voor zowel zakelijke als particuliere 
relaties. Er wordt met toenemende mate gezocht naar partners die een duurzaam beleid voeren en dit ook kunnen 
onderbouwen. Vanwege de ambitieuze klimaatdoelstellingen zal dit de komende jaren alleen maar toenemen. Ook de 
overheid gaat hier de komende jaren een actieve rol in spelen. 

De totale CO
2
 uitstoot van 2020 is 193 ton CO

2
. In het basisjaar was de totale uitstoot 879 ton CO

2
 en vorig jaar was 

dit 577 ton CO
2
. De daling wordt veroorzaakt door een daling in het elektriciteitsverbruik in combinatie met een lagere 

emissiefactor van het elektriciteitsverbruik doordat dit voor een groter deel in Nederland is geproduceerd.

In 2020 wordt het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het aardgas verbruik. Dit is goed voor 50% 
van het totaal. Hierop volgt de CO2-uitstoot veroorzaakt door de maaltijden en consumpties. Ditis goed voor 11% van 
het totaal.

De emissie is onderverdeeld in scopes. Onder scope 1 vallen de directe emissies. Dit zijn emissies die worden 
uitgestoten door eigen installaties en het eigen wagenpark. De totale emissie in scope 1 is 98 ton CO

2
. Onder scope 2 

vallen de indirecte emissies. Dit zijn emissies die worden ontstaan door door opwekking van elektriciteit en emissies 
afkomstig uit zakelijke reizen anders dan het eigen wagenpark. De totale emissie in scope 2 is 12 ton CO

2
. Onder 

scope 3 vallen de overige indirecte emissies. Dit zijn emissies die ontstaan als gevolg van de activiteiten die in het 
bedrijf voorkomen waarbij de bronnen niet in eigendom van Spant! zelf zijn. De totale emissie in scope 3 is 83 ton CO

2
.

In deze rapportage zijn een aantal maatregelen opgenomen om de CO
2
-emissie te reduceren. Dit kan door middel van 

preventie, duurzame inkoop of compensatie.

Onder preventie valt het voorkomen van CO
2
 uitstoot door (energie) besparende maatregelen te treffen. Denk hierbij 

aan het verlagen van het elektriciteitsverbruik of het verminderen van de hoeveelheid restafval. Door bijvoorbeeld het 
voltage te verlagen kan er in de komende jaren 1,2 ton CO

2
 per jaar worden vermeden.

Onder duurzame inkoop valt het duurzaam inkopen of zelf opwekken van energie. Door groene stroom in te kopen uit 
windenergie uit eigen land kan de CO

2
-emissie worden verlaagd met 11,7 ton.

Tot slot kan de CO
2
-uitstoot worden gecompenseerd door CO

2
-compensatie certificatie in te kopen. Hiermee wordt 

elders in de wereld geïnvesteerd in CO
2
-reductieprojecten.
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Tabel 1, kerncijfers
Sc

op
e

Onderwerp Hoeveelheid CO2-emissie (ton)

 20
12

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
12

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1

 

Aardgas (m3)  99.121 97.979 89.706 82.411 77.837 51.648 181 39 170 156 147 97

Zakelijk vervoer

Eigen wagenpark (km)
 30.000 19.000 14.000 14.000 14.000 3.000 7 4 3 3 3 0,6

Airco's(kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totaal scope 1 188 43 173 159 149 98

2

Elektra(kWh)  824.955  712.989  642.672 617.662 556.298 305.587 325 113 76 70 31 12

Zakelijk vervoer

Privéauto's (km)
 1.100 2.500 2.500 2.500 2.500 1.500 0 1,0 0,6 0,6 0,5 0,3

Zakelijk vervoer

Vliegreizen (km)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Totaal scope 2 325 114 77 70 31 12

3

Waterverbruik(m3)  2.611  2.277  2.317  2.376  2.457 53 3 3 2 2 2 0,05

Afval(kg)  68.000  64.000  48.262  46.812  47.123 23.592 25 20 22 24 23 9

Wassen(kg)  2  -    -    -    -   0 1 0 0 0 0 0

Maaltijden&consumpties

(stuks)
 366.266  486.000  535.000  515.000  517.000 56.000 134 152 176 168 196 22

Woon-werkverkeer(km)  201.006  168.000  166.000  166.000  165.000 33.000 36 31 31 31 27 6

Bezoekersvervoer(km)  902.625 1.136.800 .129.300 1.044.800 1.079.800 350.400 159 204 161 147 139 44

Leveranciersvervoer(km)  13.728  16.848  16.848  16.848  16.848 4.212 8 10 8 8 8 2

Totaal scope 3 366 420 399 380 396 83

 Totaal 879 577 648 609 576 193
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3 ORGANISATIE

De rapporterende organisatie is Congrescentrum Spant! en is een op zichzelf staande onderneming. Spant! houdt 
zich vooral bezig met het organiseren van theater- voorstellingen, congressen, evenementen en vergaderingen. 
De accommodatie waarin Spant! gevestigd is was al in 1969 een theater waar (plaatselijke) voorstellingen 
gehouden werden en is eind jaren zeventig volledig gesloopt en opnieuw gebouwd. Momenteel is het een moderne 
accommodatie die voor vele doeleinden kan dienen. Jaarlijks zijn er circa 90 theatervoorstellingen en worden er circa 
200 congressen en evenementen georganiseerd.

3.1. ORGANISATORISCHE GRENZEN

Doordat Congrescentrum Spant! een op zichzelf staande organisatie is, hoeven er geen organisatorische grenzen 
bepaald te worden.

3.2. OPERATIONELE GRENZEN

Doordat Congrescentrum Spant! een op zichzelf staande organisatie is, hoeven er geen operationele grenzen 
bepaald te worden.
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4 GRONDSLAGEN EN BEPALINGEN

4.1. GRONDSLAG VAN DE FOOTPRINT

Pure Benefit maakt voor haar berekeningen gebruik van een rekentool die zij speciaal ontwikkeld heeft voor de 
hospitality. De methodieken en berekeningen zijn opgezet volgens de richtlijnen van de CO

2
 prestatieladder. De 

conversiefactoren komen voort uit CO
2
-conversiefactoren.nl, zijn zelf berekend of afkomstig van gerenommeerde 

instanties. Zie voor de volledige lijst de bronnenlijst. De gebruikte conversiefactoren zijn gecontroleerd door een 
externe partij, ir. B. de Wit van BdWt. Vervolgens heeft DNV-GL (voorheen KEMA) de rekentool van Pure Benefit 
en het klimaatneutraal maken gevalideerd en goed bevonden. Op basis van de vastgestelde operationele en 
organisatorische grenzen zijn de CO

2
-emissies van de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de 

identificatie van de emissies wordt onderscheid gemaakt tussen drie scopes. Deze scopes zijn onder andere 
afhankelijk van de oorsprong van de emissies. Dit kan zijn direct of indirect.

4.2. BEPALING VAN DE FOOTPRINT

Bij alle onzekerheden in de onderdelen van deze footprint, is voor een conservatieve benadering gekozen. Hierdoor 
is er altijd voldoende emissie meegenomen. De gebruikte conversiefactoren zijn de in Nederland geldende 
emissiefactoren. 
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4.3. NAUWKEURIGHEDEN EN ONZEKERHEDEN

De footprint is in zijn algemeenheid goed betrouwbaar te noemen. De CO
2
-emissie van elektra, gas, water, 

afval, zakelijk reizen met eigen wagenpark en wassen zijn zeer goed betrouwbaar. De genoemde onderwerpen 
maken allen deel uit van scope 1, 2 en 3. Het bezoekersverkeer, woon-werkverkeer, leveranciersverkeer en F&B 
(allen scope 3) zijn minder nauwkeurig en bevatten onzekerheden. Wij hebben ons hier gebaseerd op diverse 
onderzoeken (zie bronnen) van betrouwbare instanties en informatie die door Spant! is aangereikt. Voor de 
onderwerpen die onzekerheden bevatten, hebben we onze methodieken, berekeningen en aannames voorgelegd 
aan externe deskundigen. Zij hebben verklaard akkoord te gaan met onze rekentool. Ook heeft Pure Benefit gebruik 
gemaakt van de rapportages van het energiebeslag van de Rijksuniversiteit te Groningen, het mobiliteitsplan en 
het CBS.

Scope 1 
De emissie van het gasverbruik is in totaliteit zeer betrouwbaar en is gebaseerd op de conversiefactor van aardgas. 
Indien er groen gas is ingekocht is de emissiefactor bepaald op basis van de bron (biogas, vergisting etc.) en het 
Garantie Van Oorsprong- (GVO-) certificaat. De emissie van het gasverbruik is opgedeeld in activiteiten (verwarmen 
ruimten, verbruik keuken etc.). De emissie van de verschillende activiteiten is een goede indicatie, maar is geen 
exacte wetenschap op basis van resolute verbruiken. De emissie van zakelijk verkeer van het eigen wagenpark 
kan als redelijk betrouwbaar gekenmerkt worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het type transport (auto, 
bestelbus etc.) en het type auto (brandstof, hybride of elektrisch). De emissie van koelgas van airco’s kan als 
redelijk betrouwbaar gekenmerkt worden. De emissie is afhankelijk van het type koelgas. 

Scope 2 
De emissie van het elektriciteitsverbruik is in totaliteit zeer betrouwbaar en is gebaseerd op de conversiefactor 
voor grijze stroom. Indien er groene stroom wordt ingekocht dient het land van oorsprong het land te zijn waarin 
het bedrijf gevestigd is. Stroom die geïmporteerd wordt uit een lidstaat van de Europese Unie of een ander land dat 
met de Europese Commissie een EU duurzame energie doelstelling is overeengekomen mag alleen meetellen als 
groene stroom zodra het exporterende land de desbetreffende hoeveelheid elektriciteit aftrekt van de resultaten 
in de rapportage aan de Europese Commissie. De emissiefactor van groene stroom hangt daarnaast ook af van 
de bron (wind, eigen opwek WKK etc.) De emissie van het elektriciteitsverbruik is opgedeeld in verschillende 
activiteiten (verlichting, ventilatie etc.) De emissie van de verschillende activiteiten is een goede indicatie van 
de verhoudingen, maar is geen exacte wetenschap. De emissie van zakelijk verkeer van privé voertuigen kan als 
redelijk betrouwbaar gekenmerkt worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het type transport (auto, bestelbus 
etc.) en het type auto (brandstof, hybride of elektrisch). De emissie van vliegreizen is redelijk betrouwbaar te 
noemen. Bij het bepalen van de CO

2
 emissie wordt rekening gehouden met de afstand van de vlucht.

Scope 3 
De emissie van het waterverbruik kan als zeer betrouwbaar gekenmerkt worden omdat de emissie bepaald zijn 
op basis van de gefactureerde verbruiken en de algemeen toegepaste conversiefactoren voor drinkwater en 
vervuilingseenheden. De emissies van de afvalproductie zijn berekend op basis van de tonnages afgevoerd afval, 
vermenigvuldigd met het soortelijk gewicht van het desbetreffende afval. We hebben de emissies die voortkomen 
uit de energieopwekking uit swill en putvet buiten beschouwing gelaten. De emissie van het wassen van textiel is 
geeft een goede indicatie, echter kan men dit niet als zeer betrouwbaar kwalificeren omdat er een aantal onzekere 
factoren in verwerkt zijn. 
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De emissies van het wassen is berekend door de kilogrammen gewassen linnen te vermenigvuldigen met een door 
Pure Benefit berekende conversiefactor. De factor is bepaald door het primaire energieverbruik van een kilogram 
wasgoed (bron: TNO) om te zetten in een CO

2
-emissie per kilogram wasgoed. Daarna is het waterverbruik van een 

kilogram wasgoed (industrieel wassen) bepaald. Het waterverbruik per kilogram wasgoed is vermenigvuldigd met 
de CO

2
 conversiefactor van drinkwater. Daarna is de vuillast van het waswater bepaald door gebruik te maken van 

de conversietabel afvalwatercoëfficiënten, de coëfficiënt van de klasse 6 vervuiling is vermenigvuldig door het 
waterverbruik per kilogram wasgoed en met de CO

2
 conversiefactor per VE. De cumulatie van de drie berekende 

componenten maakt de CO
2
 conversiefactor van het wasgoed.

De emissie van F&B is tevens een goede indicatie en is berekend op basis van het aantal maaltijden en 
consumpties. Dit kan niet als zeer betrouwbaar worden gekwalificeerd aangezien er geen rekening wordt 
gehouden met de werkelijke inkoop. De emissies zijn berekend door de aantallen van iedere activiteit (opgave te 
vermenigvuldigen met een door Pure Benefit berekende conversiefactor. De conversiefactor is bepaald door het 
energiebeslag per voedingsmiddel in megajoule per kilogram (volgens studie van Gerbens en Leenes van de RUG 
te Groningen) te delen door 31,65 MJ (deze hoeveelheid energie zit in een m3 aardgas) en te vermenigvuldigen 
met de CO

2
 conversiefactor van 1,825 gram/m3 aardgas. We veronderstellen hier dus dat de energie wordt 

opgewekt door aardgas (volgens de methode van Royal Haskoning). Vervolgens hebben we een ontbijt, lunch en 
diner samengesteld en hier de bovenstaande rekenmethodiek op toegepast. Volgens deze methodiek ontstaat er 
dus een CO

2
 conversiefactor per genuttigd ontbijt, lunch of diner. Ook de overige genuttigde consumpties hebben 

we op deze wijze bepaald.

De emissie van het woon-werk, het bezoekers en het leveranciersverkeer is redelijk betrouwbaar. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het type vervoer (OV, auto, bus, fiets etc.), het aantal bewegingen en het gemiddeld aantal 
kilometers. De emissies zijn bepaald door de afstand te nemen van de dichtstbijzijnde vergelijkbare accommodatie 
voor de desbetreffende activiteit(vergaderen, overnachten, recepties e.d.). We hebben hierin vervolgens de halve 
afstand heen en de halve afstand retour genomen en vermenigvuldigd met de aantallen per activiteit, volgens 
opgave van Spant!. Vervolgens hebben we een onderverdeling van de verschillende vervoermiddelen bepaald naar 
inschatting van wat er zoal op de parkeerplaatsen staat, en vermenigvuldigd met de bijbehorende conversiefactor 
van de prestatieladder. Voor de passanten hebben we tweemaal de afstand van de snelweg genomen en verder 
volgens eerder benoemde rekenwijze doorgerekend. De emissie van het leveranciersverkeer is bepaald op basis 
van de frequentie en het aantal leveranciers. We hebben aangenomen dat eenieder gemiddeld voor 28 kilometer 
verantwoordelijk is om zijn goederen of diensten aan te bieden (bron: mobiliteitsplan). We houden rekening met 
het type vervoersmiddel (auto bestelbus, vrachtauto).



16

5 TOTAALOVERZICHT

5.1. BASISJAAR EN RAPPORTAGE PERIODE

De voor u liggende rapportage is het negende verslag van de CO
2
 Footprint van Congrescentrum Spant! en kan dus 

goed vergeleken worden met de ‘nul’ meting van het bedrijf (basisjaar 2012).

In 2020 is de CO
2
-emissie sterk afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de sluiting van het gebouw voor een groot 

deel van het jaar. Daarnaast is de hoeveelheid ingekochte elektriciteit verduurzaamd. Ook dit jaar is een groter deel 
afkomstig uit Nederland (100% i.p.v. 98%) waardoor de emissiefactor afneemt.

Tabel 2. Overzicht emissie verloop over de jaren

Gerealiseerde CO2-emissie 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Scope 1 (Directe emissie) 188 329 138 177 43 173 159 149 98

Scope 2 (Indirecte emissie) 325 247 233 226 114 77 70 31 12

Scope 3 (Overige indir. emissie) 366 356 385 372 420 399 380 396 83

Totaal CO2-emissie 879 932 756 775 577 648 609 576 193

In % van 2012 100 106 86 88 65 73 69 65 20

5.2. OVERZICHT 2020

De totale hoeveelheid directe en indirecte emissie (scope 1,2 en 3) is voor het jaar 2020 berekend op 193 ton CO
2
. 

Figuur 1 geeft de verdeling van de emissie per scope weer.

Figuur 1, verdeling emissie per scope
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In tabel 3 wordt de totale CO
2
 emissie weergegeven en de CO

2
 emissie per activiteit. 

Tabel 3, totaaloverzicht 2020

Scope Onderwerp Specificatie Hoeveelheid Eenheid
Emissie 

factor
Eenheid EF

CO2-Emissie  

[ton]

CO2-Emissie  

[%]

1

Aardgas 

Verw/koken/

tapwater
51.648

m3
1,884 kg/Nm3 97 50

WKK/elektra 

productie
0

m3
1,884 kg/Nm3 0 0

Zakelijk vervoer (eigen 

wagenpark)

Personenauto 3.000 km 0,195 kg/km 1 0

Bestelbus 0 km 0,628 kg/km 0 0

Airco's Koelvloeistof 0 kg  -   kg/kg 0 0

2

Elektra 

Wind/zon/biomassa 

(EU)
0 kWh 0,556 kg/kWh  0   0

Wind (NL) 119.179 kWh 0,000 kg/kWh  0   0

Zon (NL) 30.559 kWh 0,000 kg/kWh 0   0

Biomassa (NL) 155.849 kWh 0,075 kg/kWh  12 6

Zonnepanelen 0 kWh 0,000 kg/kWh  0   0

Zakelijk vervoer  

(privéauto)
1.500 km 0,195 kg/km 0 0

Zakelijk vervoer 

(vliegreizen)

< 700 km 0 km 0,297 kg/km 0
0

0

700 - 2500 km 0 km 0,200 kg/km 0
0

0

> 2500 km 0 km 0,147 kg/km 0 0

3

* Waterverbruik Inkoop/zuivering 53 m3 0,896 kg/m3 0 0

* Afval Diverse afvalstromen 23.592 kg 0,380 kg/kg 9 5

* Wassen
Energie/water/

zuivering
0 kg 0,245 kg/kg 0 0

* Maaltijden & 

consumpties (F&B)

Ontbijt 0 aantal 0,999 kg/stuk 0 0

Lunch 2.000 aantal 1,065 kg/stuk 2 1

Diner 2.000 aantal 2,993 kg/stuk 6 3

Koffie/thee/drank/

gebak/overig
52.000 aantal 0,268 kg/stuk 14 7

* Woon/werk vervoer 33.000 km 0,177 kg/km 6 3

* Bezoekers vervoer 350.400 km 0,126 kg/km 44 23

* Leveranciers vervoer 4.212 km 0,479 kg/km 2 1

  

Totale CO2-emissie van Congrescentrum Spant! 2020  193 100
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Figuur 2 geeft de verdeling van de CO
2
 uitstoot per activiteit aan. Het zwaartepunt van de emissies liggen bij het 

aardgasverbruik. Dit is goed voor 50% van het totaal. Hierop volgt De emissies van het bezoekersverkeer met 22% 
van het totaal. 

 Figuur 3 geeft de verdeling van de CO
2
 uitstoot per activiteit ten opzichte van vorig jaar aan. Hieruit blijk dat de 

CO
2
 uitstoot voor alle activiteiten is afgenomen in 2020. 

Figuur 2, CO2-emissie per activiteit

Figuur 3, CO2-emissie per activiteit t.o.v. vorig jaar
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5.3. REDUCTIEPOTENTIEEL

Om de CO
2
 uitstoot te verlagen kunnen er verschillende maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen hebben 

we ingedeeld op basis van de Ladder van Lansink. De Ladder van Lansink in een methode die oorspronkelijk is 
bedacht voor de afval- problematiek. De hoogst haalbare trede van de ladder geeft de meest duurzame optie weer. 
Deze methode kan ook toegepast worden om de reductie van CO

2
- uitstoot in kaart te brengen. De maatregelen zijn 

ingedeeld in preventie, duurzame inkoop en compensatie.

Om de CO
2
-uitstoot te verminderen is de eerste stap preventie. Door energie- besparende maatregelen toe te 

passen neemt het energieverbruik af en daarmee ook direct de CO
2
-uitstoot. Door deze maatregelen neemt de 

CO
2
-uitstoot nu én in de komende jaren af. De hoeveelheid gereduceerde CO

2
-uitstoot hoeft niet meer duurzaam 

ingekocht te worden of gecompenseerd te worden. 

De tweede stap is om zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken. Dit kan door groene energie in te kopen of 
door energie zelf op te wekken. 

Na het nemen van deze twee stappen blijft er nog uitstoot over die (nog) niet gereduceerd kan worden. Deze 
uitstoot kan gecompenseerd worden door elders in de wereld te investeren in CO

2
-reductieprojecten. De 

hoeveelheid CO
2
 die door deze projecten wordt gereduceerd dient door een onafhankelijke instantie te worden 

berekend, geverifieerd en gecertificeerd. Door deze certificaten te kopen kan CO
2
-compensatie worden geclaimd.

Na het uitvoeren van de besparende maatregelen en/of het inkopen van duurzame energie en het afkopen van de 
resterende CO

2
 is de CO

2
-uitstoot netto nul. Het bedrijf kan hierna CO

2
-neutraal genoemd worden.

In tabel 4 is het totale CO
2
-emissiereductie potentieel weergegeven. Hierbij is per stap en per scope aangegeven 

welke maatregelen er uitgevoerd kunnen worden om de CO
2
 uitstoot te verlagen. De maatregelen worden 

nader toegelicht in de in de volgende hoofdstukken. De lijst met maatregelen is niet-limitatief. Er zijn meer 
mogelijkheden om de CO

2
 uitstoot te reduceren. Dit jaar wordt het besparingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit komen 

extra CO
2
 reducerende maatregelen voort.
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Tabel 4, reductiepotentieel

Stap Maatregel Reductie potentieel in ton CO2

Preventie Scope 1  67,3 
Maatregelen informatieplicht  29,6 

Maatregelen besparingsonderzoek  37,7 

Scope 2  7,2 
Maatregelen informatieplicht  5,7 

Maatregelen besparingsonderzoek  0,2 

Schoonhouden koelapparatuur  0,01 

Reductie voltage  1,2 

Scope 3  0,2 
Schoner wagenpark leveranciers  0,2 

Maatregelen besparingsonderzoek  0,6 

Totaal  74,7 
Duurzame inkoop Scope 1  82,0 

Groen gas  76,7 

Elektrisch rijden  0,6 

Zonneboilers  4,7 

Scope 2  11,7 
Groene stroom  11,7 

250 zonnepanelen  2,2 

Totaal  93,7 
Compenseren CO

2
 die overblijft voor compensatie

Zonder maatregelen  193 

Bij preventie  118 

Bij duurzaam inkopen  99 

Bij preventie + duurzaam inkopen  25 

Let op. Het reductie potentieel is bij elkaar opgeteld. Echter is bij de reducerende maatregelen enige overlap. 
Op het moment dat er een energiebesparende maatregel wordt uitgevoerd, neemt het totale energieverbruik 
af. Dit heeft invloed op de mate van reductie van andere maatregelen. Bijvoorbeeld het schoonhouden van 
koelapparatuur levert een reductie op van 10% op het energieverbruik van de koelapparatuur. Stel het voltage 
wordt ook gereduceerd. Daarbij neemt het totale elektriciteitsverbruik met circa 10% af. Hiermee daalt ook het 
elektriciteitsverbruik van de koelapparatuur, waardoor de CO

2
- emissiereductie van deze maatregel afneemt. 
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6 SCOPE 1: DIRECTE CO2-EMISSIE

De totale hoeveelheid directe CO
2
-emissie is voor het jaar 2020 berekend op 98 ton. Figuur 4 en 5 geven de verdeling 

van de CO
2
 emissie in scope 1 per onderwerp weer ten opzichte van vorig jaar.

Figuur 4, scope 1 emissie 

Figuur 5, scope 1 emissie gekwantificeerd
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6.1. GASVERBRUIK

Het gebouw en het warm tapwater worden verwarmd middels aardgas. In figuur 6 en 7 is de verdeling van het 
aardgasverbruik weergegeven ten opzichte van vorig jaar. Het aardgasverbruik is met 97 ton CO

2
 goed voor 99% van 

scope 1. 

In 2020 is er geen groen gas ingekocht.

Figuur 6, CO2-emissie door gasverbruik

Figuur 7, gasverbruik gekwantificeerd

6.2. BRANDSTOFVERBRUIK

De brandstof van het eigen wagenpark is met 0,6 ton CO
2
 goed voor 0,6% van scope 1. In 2020 is er in totaal  

3.000 km gereden.
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6.3. KOELGASVERBRUIK

In 2020 is er geen koelgas bijgevuld. De CO
2
-emissie van koelmiddelen worden weergegeven op het moment dat 

deze in het milieu terecht komen. De koelmiddelen dragen bij aan het broeikaseffect op het moment dat deze in de 
atmosfeer terecht komen.

6.4. 6.4 REDUCTIEPOTENTIEEL SCOPE 1

De volgende maatregelen kunnen genomen worden om de CO
2
-uitstoot in scope 1 te verlagen. 

Preventie 

• Als men de maatregelen die voortkomen uit de informatieplicht toepast dan kan men 15.720 m3 aardgas 
besparen. Dit levert een emissiereductie op van 29,6 ton CO

2
.

• Als men de maatregelen vanuit het besparingsonderzoek toepast kan men 20.000 m3 aardgas besparen. Dit 
levert een emissie- reductie op van 37,7 ton CO

2
.

Duurzame inkoop 

• Als men overgaat op de inkoop van 100% groen gas (bijv. biogas) dan levert dat een reductie van 76,7 ton CO
2
.

• Bij aanschaf van elektrische auto’s zou de CO
2
-emissie nog maar 0,01 ton CO

2
 zijn. Dit levert een besparing op 

van 0,58 ton CO
2
. 

• Indien men ca 50 m2 aan zonneboilers zou plaatsen, zou men een emissiereductie genereren van ca. 4,7 ton 
CO

2
.

Tabel 5. reductiepotentieel in scope 1

CO2-emissie reductie scope 1 Emissiereductie

Ton CO2 % van scope 1
Maatregelen informatieplicht 30 30%

Maatregelen besparingsonderzoek 38 38%

Groen gas 77 78%

Elektrisch rijden 0,6 1%

Zonneboilers 5 5%
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7 SCOPE 2: INDIRECTE CO2-EMISSIE

De totale hoeveelheid indirecte CO
2
-emissie is voor het jaar 2020 berekend op 12 ton. Figuur 8 en 9 geven de verdeling 

van de CO
2
 emissie in scope 2 per onderwerp weer ten opzichte van vorig jaar.

Figuur 8, scope 2 emissie

Figuur 9, scope 1 emissie gekwantificeerd
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7.1. ELEKTRICITEITSVERBRUIK

In figuur 10 en 11 is de verdeling van het elektriciteitsverbruik weergegeven ten opzichte van scope 2 en ten opzichte 
van vorig jaar. Het elektriciteitsverbruik is met 11,7 ton CO

2
 goed voor 97,5% van scope 2. In 2020 is er groene stroom 

ingekocht. Volgens het stroometiket van 2020 is de elektriciteit voor 100% opgewekt in Nederland. In 2019 was 98% 
afkomstig uit Nederland. In 2020 is het totale verbruik afgenomen.

Figuur 10, CO2-emissie door elektriciteitsverbruik

Figuur 11, elektriciteitsverbruik gekwantificeerd

De verdeling van het elektriciteitsverbruik is herzien. De verdeling is gebaseerd op het besparingsonderzoek 2019. 

7.2. 7.2 ZAKELIJK VERVOER PRIVÉAUTO(S)

In 2020 is er in totaal 1.500 km zakelijk gereden met privéauto’s. Dit is goed voor 2,4% van scope 2.



26

7.3. ZAKELIJK VERVOER VLIEGREIZEN

In 2020 zijn er geen zakelijke vliegreizen geweest. 

7.4. REDUCTIEPOTENTIEEL SCOPE 2

De volgende maatregelen kunnen genomen worden om de CO
2
-uitstoot in scope 2 te verlagen. Dit jaar wordt het 

besparingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit komen meer reducerende maatregelen. De CO
2
 reductie is berekend o.b.v. 

het stroometiket 2020 voor groene stroom van Greenchoice.

Preventiemaatregelen 

• Houd de condensors van koelapparatuur schoon. Het regelmatig reinigen van de buitenunits van de 
koelinstallaties levert een reductie op van 0,011 ton CO

2
.

• Het reduceren van het voltage onder de 220 volt levert een besparing op van ca 1,2 ton CO
2
.

• Als men de maatregelen die voortkomen uit de informatieplicht toepast dan kan men 149.908 kWh elektriciteit 
besparen. Dit levert een emissiereductie op van 5,7 ton CO

2
.

• Als men de maatregelen vanuit het besparingsonderzoek toepast kan men 6.400 kWh elektriciteit besparen. 
Dit levert een emissie- reductie op van 0,2 ton CO

2
.

• Duurzame inkoop Als men ca 250 zonnepanelen op het dak zou plaatsen zou men een enmissiereductie 
genereren van ca 2,2 ton CO

2
.

• Als men overgaat op de inkoop van 100% groene stroom uit Nederland heeft men een emissiereductie van 11,7 
ton CO

2
.

Tabel 6. reductiepotentieel in scope 2

CO2-emissie reductie scope 2 Emissiereductie

Ton CO2 % van scope 2
Maatregelen informatieplicht 5,7 48

Maatregelen besparingsonderzoek 0,2 2,0

Schoonhouden koelapparatuur 0,0 0,1

Reductie voltage 1,2 10

Groene stroom 11,7 98

250 zonnepanelen 2,2 18
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8 SCOPE 3: INDIRECTE OVERIGE CO2-EMISSIE

De totale hoeveelheid indirecte overige CO
2
-emissie is voor het jaar 2020 berekend op 83 ton. Figuur 12 en 13 geven 

de verdeling van de CO
2
-emissie in scope 3 weer ten opzichte van vorig jaar.

Figuur 12, scope 3 emissie

Figuur 13, scope 3 emissie

8.1. WATERVERBRUIK

In 2020 is 53 m3 water verbruikt. In 2019 was dit 2.457 m3 water. De emissie van het waterverbruik is 0,05 ton CO
2
. 

Dit is 0,06% van scope 3. Het verbruik is aanzienlijk lager doordat Spant! gesloten is én doordat in 2019 het verbruik 
een geschat verbruik is. In 2020 is dit recht getrokken.
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8.2. AFVALPRODUCTIE

In 2020 is er in totaal 23 ton afval geproduceerd. In het jaar daarvoor was dit 46 ton afval. In figuur 14 is de 
hoeveelheid afvalproductie weergegeven in ton per afvalstroom.

Figuur 14, afvalproductie per afvalstroom in ton

De afvalproductie is met 9 ton CO
2
 goed voor 10,8% van de scope 3 emissies. De emissiefactor van afval verschilt 

per afvalstroom. In figuur 15 en 16 is de CO
2
-emissie per afvalstroom weergegeven ten opzichte van vorig jaar.

Vanaf april 2019 wordt het afval opgehaald door een andere inzamelaar. Het afval wordt ingezameld per lediging 
en niet per kilo. Deze wisseling kan invloed hebben op de hoeveelheid afval. Aangezien we niet de exacte 
kilogrammen weten, gaan we uit van het scenario met de hoogste uitstoot. Wij gaan ervan uit dat bij elke lediging 
de container volledig gevuld is.

Figuur 15, CO2-emissie door afvalproductie
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Figuur 16, afvalproductie gekwantificeerd

8.3. WASSEN

Het wassen heeft in 2020 niet plaatsgevonden.
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8.4. FOOD&BEVERAGE

De F&B of eten en drinken is met 22,1 ton CO
2
 goed voor 26,6% van de scope 3. Figuur 17 en 18 geven de verdeling 

van de maaltijden en consumpties weer ten opzichte van vorig jaar. Onder overig vallen de consumpties die niet 
genuttigd zijn bij het ontbijt, lunch of diner.

Figuur 17, CO2-emissie door F&B

Figuur 18, F&B gekwantificeerd
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8.5. VERVOER EN TRANSPORT

Het vervoer en transport in scope 3 bestaat uit een cumulatie van het woon- werkverkeer, het vergaderen, 
overnachten, de passanten en het leveranciersverkeer. In totaliteit is dit goed voor 52 ton CO

2
-emissie, dit is 62,6% 

van de scope 3. Figuur 19 en 20 geven de CO
2
-emissie van het bezoekersverkeer weer ten opzichte vorig jaar.

Figuur 19, CO2-emissie door vervoer en transport 

Figuur 20, vervoer en transport gekwantificeerd 
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8.6. REDUCTIEPOTENTIEEL SCOPE 3

De volgende maatregelen kunnen genomen worden om de CO
2
-uitstoot in scope 3 te verlagen. Dit jaar wordt het 

besparingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit komen meer reducerende maatregelen.

Preventiemaatregelen 

• Als men de maatregelen van het besparingsonderzoek toepast kan men 0,6 ton CO
2
 besparen.

Door een schoner wagenpark van leveranciers zal een emissiebesparing van 10% mogelijk zijn. Dit levert een 
besparing van 0,2 ton CO

2
 op.

Tabel 7. Reductiepotentieel van de CO2-emissie reductie in scope 3

CO2-emissie reductie scope 3 Emissiereductie
 

Ton CO2  % van scope 3
Schoner wagenpark leveranciers 0,2 0,2%

Maatregelen besparingsonderzoek 0,6 0,7%
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9 BRONVERMELDINGEN

Royal Haskoning 
Groen kookboek, 
P.W. Gerbens-Leenes
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CBS
Rijksoverheid 
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Emissie inventarisatie Catering Royal

IVEM-onderzoeksrapport nr 103a,mei 2000

Rijksuniversiteit Groningen

CO
2
-emissie per afvaltype

CO
2
emissiefactoren.nl 

Rapport stichting technologisch kenniscentrum textiel 
verzorging 

Rapport tijd en plaats onafhankelijk werken 

Mobiliteitsplan 2010 

CO
2
 factoren in de milieubarometer

Besparingsonderzoek energie, water en afval 
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