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1 Inleiding 

Voor u ligt de gezamenlijke voortgangsrapportage van TBI Infra over haar activitei-
ten om klimaat bewuster te gaan ondernemen. In deze rapportage staan de activi-
teiten en resultaten over 1e half jaar 2014 beschreven. Daarnaast wordt beschreven 
welke reductiemaatregelen zijn uitgevoerd en waardoor de uitstoot in 1e half jaar 
2014 beïnvloed is. Tot slot wordt geanalyseerd in hoeverre TBI Infra geslaagd is in 
het realiseren van haar reductiedoelstellingen. 

1.1 Over TBI Infra  
 
TBI Infra is onderdeel van TBI Holdings BV en bestond in 2014 uit de onderstaande 
ondernemingen. 
 
• Mobilis  
• Voorbij Funderingstechniek 
• Voorbij Prefab Beton 
• Timmermans 
• Servicis 
 
De ondernemingen binnen TBI gaan vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid 
bewust om met het leefmilieu en grondstofgebruik. Grondstoffen en energiebronnen 
zijn eindig en moeten spaarzaam en bedachtzaam gebruikt worden. TBI Infra ziet 
duurzaam bouwen als het beperken van gezondheids- en milieuschade in alle fasen 
van een bouwwerk. Vanaf de winning van de grondstof, via het ontwerp, productie 
van elementen, de bouw van een object en het gebruik, tot en met de sloop van het 
bouwwerk. Duurzaamheid maakt deel uit van Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen (MVO).  

1.2 De CO2-Prestatieladder 
 
De CO2-Prestatieladder is een instrument 
om bedrijven die deelnemen aan aanbeste-
dingen te stimuleren tot CO2-bewust hande-
len in de eigen bedrijfsvoering en bij de 
uitvoering van projecten. Het gaat daarbij 
met name om energiebesparing, het effici-
ent gebruik maken van materialen en het 
gebruik van duurzame energie.  
 
In mei 2011 heeft TBI Infra, na haar inspanning om minder energie te verbruiken en 
haar Carbon Footprint (CO2-voetafdruk) te reduceren, zich gecertificeerd op niveau 
vijf van de CO2-Prestatieladder. In juni 2013 heeft TBI Infra zich laten hercertifice-
ring op niveau 5 voor versie 2.2. Hierdoor is TBI Infra ten tijde van het opstellen van 
dit document in het bezit van het hoogste CO2-bewust certificaat.  
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1.3 Organisatie grenzen 
 
De organisatorische grens van TBI Infra bestaat uit de volgende bedrijven.  
 
• Mobilis  
• Voorbij Funderingstechniek  
• Voorbij Prefab Beton 
• Timmermans 
• Servicis 
 
De gegevens in deze voortgangsrapportage hebben betrekking op TBI Infra. Alle 
bovenstaande bedrijven rapporteren ook zelfstandig via hun website.  

1.4 Operationele afbakening 
 
Voor de operationele afbakening hanteert TBI Infra de indeling van de CO2--

Prestatieladder. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen drie scopes: 
 
• Scope 1: Emissies door de eigen organisatie, zoals emissies door eigen gas 

gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door 
het eigen wagenpark. 

• Scope 2: Emissies die ontstaan door het opwekken van elektriciteit die de orga-
nisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. 
SKAO rekent Business travel (zakelijke vluchten en zakelijke reizen met privé-
auto’s) tot Scope 2. 

• Scope 3: Emissies die het gevolg zijn van de activiteiten van het bedrijf maar 
voortkomen uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd 
worden door het bedrijf. Voorbeelden zijn emissies voortkomende uit de produc-
tie van ingekochte materialen, de verwerking van het afval en het gebruik van het 
door het bedrijf aangeboden/verkochte werk, dienst of levering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figuur 1: operationele grenzen volgens de CO2-Prestatieladder. 
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2 Bedrijfsinformatie 

TBI Infra richt zijn specialistische kennis en capaciteit op de marktsegmenten infra, 
water, logistiek en industrie. Onder de naam TBI Infra werken de bedrijven Mobilis, 
Voorbij Funderingstechniek, Voorbij Prefab Beton, Timmermans en Servicis nauw 
samen. De gebundelde kennis en expertise leiden tot zeer uiteenlopende projecten.  

2.1 Mobilis  
 
Mobilis is een dynamisch bedrijf dat met haar civieltechnische oplossingen de infra-
structuur voor vervoer, water en energie in beweging brengt. Mobilis is een onder-
deel van TBI Infra en als zelfstandige onderneming gespecialiseerd in het aanne-
men en uitvoeren van projecten in de civiele betonbouw in geheel Nederland. Een 
bedrijf met een rijke historie, dat midden in de hedendaagse bouwwereld staat. 
Mobilis richt zich met haar werkzaamheden op drie marktsegmenten: Infra, Water 
en Industrie.  

2.2 Voorbij Funderingstechniek 
 
Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voorkomen-
de funderingswerkzaamheden. Daarmee is zij toonaangevend als het gaat om het 
leveren van draagvermogen voor infrabouw, waterbouw, utiliteitsbouw, industrie-
bouw en woningbouw. Haar in staal uitgevoerde grond- en waterkerende construc-
ties vinden hun toepassingen bij de aanleg van bouwputten, parkeerkelders, kade-
muren en kofferdamconstructies. Voor de uitvoering vanaf water beschikt ze over 
eigen drijvend materieel. Voorbij Funderingstechniek heeft tientallen jaren ervaring 
op het gebied van grondmechanica en de uitvoering van funderingstechnieken. 
Technisch en economisch wordt in overleg met de opdrachtgever gezocht naar de 
optimale funderingsoplossing. Vanuit die samenwerking ontstaan creatieve en inno-
vatieve oplossingen. 

2.3 Voorbij Prefab Beton 
 
Voorbij Prefab Beton neemt al jaren een vooraanstaande positie in de toelevering 
van prefab betonelementen voor de utiliteitsbouw, infrastructuur en industriële sec-
tor in binnen- en buitenland. De opgebouwde kennis, gecombineerd met vernieu-
wingsdrang zorgt ervoor dat een sterke concurrentiepositie wordt behouden. Stan-
daardproducten zorgen voor een stevige basis, terwijl voor speciale projecten inte-
ressante alternatieven kunnen worden geboden. De moderne productie-, laboratori-
um-, controle- en ontwikkelingsfaciliteiten op locatie Amsterdam staat garant voor 
telkens het allerbeste product, tot stand gekomen volgens de nieuwste technieken.  
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2.4 Timmermans 
 
Timmermans is al bijna 50 jaar actief in de grond-, weg- en waterbouwsector. 
Sinds het najaar van 2012 is Timmermans onderdeel van TBI Infra en als zelf-
standige onderneming gespecialiseerd in het aannemen en uitvoeren van (vaak 
complexe) infrastructurele projecten voor de overheid, industriële en petroche-
mische ondernemingen, bouwbedrijven en waterschappen in Nederland, Duits-
land en België. 
 
Timmermans profileert zich op de markt door bijzondere producten aan te bie-
den. Naast de reguliere infrastructurele werken zijn wij gespecialiseerd in 
kunststoftechniek en (tijdelijke) grondkerende constructies waaronder damwan-
den, berlinerwanden en groutankers.  
 

2.5 Servicis 
 
Servicis is een betrouwbare, veelzijdige, efficiënte en hoogwaardige dienstver-
lener in betonwerken, -reparaties en -onderhoud. Bij al onze activiteiten staan 
totale ontzorging van de opdrachtgever en maximale beschikbaarheid van 
diens bedrijfsprocessen voorop. 
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3 Ontwikkeling Carbon Footprint 

TBI Infra inventariseert en rapporteert haar energieverbruik en carbon footprint 
halfjaarlijks. Een carbon footprint is de figuurlijke voetafdruk die een bedrijf achter-
laat door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen tijdens bedrijfsprocessen. 
Deze inventarisatie heeft betrekking op de zogenaamde scope 1 (directe) en 2 (indi-
recte) uitstootbronnen, dit is uitstoot door activiteiten die TBI Infra zelf uitvoert.  

3.1 CO2 uitstoot eerste halfjaar van 2014 
 
De totale CO2-uitstoot van TBI Infra over het eerste halfjaar van 2014 was 2.520 
ton. De bijdrage van elk bedrijf is schematisch weergegeven in de volgende figuur. 
Met name Voorbij Funderingstechniek en Mobilis hebben een belangrijk aandeel in 
de totale uitstoot. 
 

 
Figuur 2: CO2-uitstoot over het eerste halfjaar van 2014 verdeeld naar aandeel bedrijf 

 
 
De uitstoot werd voor het grootste deel veroorzaakt door projecten van Mobilis en 
Voorbij Funderingstechniek. Ook transport, zowel personen als goederen, is ver-
antwoordelijk voor een aanzienlijk aandeel in de totale CO2-uitstoot. De uitstoot 
door vestigingen is bijna volledig toe te rekenen aan de betonfabriek van Voorbij 
Prefab Beton in Amsterdam. De verdeling is weergegeven in de volgende figuur. 
 
 

 
Figuur 3: CO2-uitstoot over het eerste halfjaar van 2014 naar locatie. 
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In de onderstaande figuren is grafisch weergegeven hoe en waar de uitstoot tot 
stand is gekomen. De meeste uitstoot wordt veroorzaakt door brandstofverbruik en 
het bedrijfswagenpark (hier vallen ook de leaseauto’s onder). Brandstofverbruik 
vindt voornamelijk op de projecten plaats door de diverse funderingsmachines van 
Voorbij Funderingstechniek en de door Mobilis ingezette aggregaten. Ook het aard-
gasverbruik voor de verwarming van de productiehallen van Voorbij Prefab Beton 
hebben een significant aandeel in de uitstoot. Door het inkopen van groene wind-
energie is de CO2-uitstoot door het verbruik van elektriciteit sterk afgenomen in 
vergelijking met voorgaande jaren (zie trendanalyse).  
 

 
Figuur 4: CO2-uitstoot over het eerste halfjaar van 2014 naar bron. 

 
 
De onderstaande figuur geeft een overzicht van de absolute CO2-uitstoot naar bron 
per onderneming. Zoals eerder vermeld wordt de meeste CO2-uitstoot veroorzaakt 
door Voorbij Funderingstechniek (VFT) en Mobilis. Met name de uitstoot brandstof-
verbruik door VFT en Timmermans  vallen hierbij op. 
 
 

 
Figuur 5: CO2-uitstoot over het eerste halfjaar van 2014 naar onderneming en bron.  
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3.2 Trendanalyse  
 
In de trendanalyse kijkt TBI Infra naar de ontwikkeling van haar carbon footprint 
over meerdere jaren. Hierbij geldt 2013 als nieuw basis- of referentiejaar.  
 
Met een uitstoot van 2.520 ton CO2 over het eerste halfjaar van 2014 is er een da-
ling van de absolute CO2-uitstoot zichtbaar ten opzichte van het basisjaar 2013. De 
totale daling  van de absolute uitstoot bedraagt ruim 25% (schatting op basis van 
gegevens over het 1e halfjaar van 2014). 
 

 
Figuur 6: ontwikkeling totale CO2-uitstoot naar onderneming.  

 
Uit onderstaand overzicht is ook af te lezen dat het aandeel uitstoot door brandstof-
verbruik iets is gedaald. Toch blijft dit een aandachtspunt, evenals het verder ver-
duurzamen van het wagenpark. 
 

 
Figuur 7: ontwikkeling van de CO2-uitstoot naar bron.  

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2013 2014

Servicis

Timmermans

VFT

Mobilis

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014

Scope 2 - Vliegverkeer

Scope 2 - Priveauto's

Scope 2 - Ingekochte

stadsverwarming

Scope 2 - Ingekochte

elektriciteit

Scope 1 - Bedrijfswagens en

leaseauto's

Scope 1 - Brandstofverbruik



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Blad 

11 van 24 
Datum opgesteld 

23 april 2014 
Datum gewijzigd 

30 oktober 2014 
Referentie 

1510-2065 

 

3.3 Voortgang reductiebeleid 
 
De ondernemingen van TBI Infra hadden in het verleden allen een individueel re-
ductiedoel bepaald en waren individueel verantwoordelijk voor het behalen van de 
gestelde doelen. Aangezien TBI Infra gezamenlijk gecertificeerd is zal de nadruk nu 
worden gelegd op de doelstelling op TBI Infra-niveau. Om de CO2-prestatie inzich-
telijk te maken wordt er gerapporteerd aan de hand van ‘emissie-indicatoren‘. Hierin 
wordt de totale uitstoot gerelateerd aan de totale omzet. Zie onderstaande tabel.  
 
Voor verdere uitwerking zie bijlage 1. 
 
Tabel 1: Geprognoticeerde reductiedoelstellingen CO2 uitstoot TBI Infra 2014. 

Omschrijving  2013 2014 Verschil 

CO2 Scope 1  Doelstelling 29,94 29,34 -2,00% 

Emissie-indicator 29,94 29,44 -1,7% 

CO2 Scope 2  Doelstelling 2,54 2,49 -2,0% 

Emissie-indicator 2,54 1,45 -42,9% 

CO2 totaal Doelstelling 32,48 31,83 -2,0% 

Emissie-indicator 32,48 30,89 -4,9% 

 

In de onderstaande tabel zijn de individuele doelen en behaalde reductie weerge-
geven. 
 
Tabel 2: Rerductiedoelstellingen per onderneming. 

Bedrijf Basisjaar Doeljaar Doelstelling Relatief aan Behaald het 

eerste halfjaar 

van 2014 H1 

Mobilis 2013 2020 -14% Bedrijfsomzet - 19% 

VPB 2013 2020 -14% Aantal m3 beton -15% 

VFT 2013 2020 -14% Productie uren + 14% 

Servicis 2013 2020 -14% Bedrijfsomzet + 75% 

Timmermans 2013 2020 -14% Bedrijfsomzet + 13% 

 
In het eerste halfjaar van 2014 hebben niet alle TBI Infra ondernemingen de vooraf 
vastgestelde reductiedoelstellingen behaald. Dit is voornamelijk te wijten aan een 
teruglopende omzet en productie en een ongelijk afnemend energieverbruik.  
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3.3.1 Status doelstellingen 

 
In de onderstaande figuur is bovenstaande informatie grafisch weergegeven. Te 
zien is dat TBI Infra in de 1e helft van 2014 de CO2 Scope 1 reductiedoelstelling niet 
heeft behaald. Dit is voornamelijk te wijten aan de geringe afname in uitstoot door 
bedrijfswagens en leaseauto’s. TBI Infra gaat naar aanleiding van het niet behalen 
van de reductiedoelstelling het leasewagenparkbeleid evalueren.  
 

    
 

        
Figuur 8: ontwikkeling realitieve CO2-uitstoot (blauwe lijn) ten opzichte van de doelstelling (rode lijn).  
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4 Ontwikkeling energieverbruik 

Van elektriciteit, aardgas, stadverwarming en alle brandstoffen zijn de specifieke 
calorische waarden bekend, waardoor het totale energieverbruik omgerekend kan 
worden tot één totale calorische waarde. Deze waarde gebruikt TBI Infra om haar 
energieverbruik inzichtelijk te maken. In bijlage A is een tabel opgenomen met een 
overzicht van de gehanteerde calorische waarden en dichtheden van de gebruikte 
energiebronnen en brandstoffen. 

4.1 Energieverbruik het eerste halfjaar van 2014 
 
Het totale energieverbruik van TBI Infra over het eerste halfjaar van 2014 was 
32.958 GJ. Onderstaande figuur geeft inzage in de totstandkoming van het totale 
energieverbruik naar onderneming.  
 

 
Figuur 9: energieverbruik over het eerste halfjaar van 2014 verdeelt naar aandeel bedrijf. 

 
In de volgende figuur is het energieverbruik naar bron zichtbaar. Er is duidelijk te 
zien dat het meeste energieverbruik heeft plaatsgevonden door het verbruik van 
brandstoffen en door transportmiddelen.  
 

 
Figuur 10: energieverbruik over het eerste halfjaar van 2014 verdeeld naar bron. 
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4.2 Trendanalyse  
 
In de trendanalyse wordt gekeken naar de ontwikkeling van het energieverbruik. In 
de volgende figuur is de ontwikkeling van het energieverbruik weergegeven. Het 
totale energieverbruik in de 1e helft van 2014 was (vermenigvuldigd met 2) lager 
dan in de voorgaande jaren. Dit is deels te verklaren door de afname van verbruik 
bij Mobilis en VFT. Binnen deze bedrijven zijn minder projecten in uitvoering en 
minder personeel werkzaam. Dat is terug te zien aan het verbruik. 
 

 
Figuur 11: ontwikkeling van het energieverbruik naar onderneming.  

 
In de onderstaande figuur is het energieverbruik naar bron weergegeven. Hier valt 
op dat het aandeel brandstofverbruik is gedaald. Het verbruik door bedrijfswagens 
en leaseauto’s is juist toegenomen. De overige bronnen zijn qua aandeel min of 
meer gelijk gebleven. 
 

 
Figuur 12: ontwikkeling van het energieverbruik naar bron.  
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4.3 Voortgang reductiebeleid 
 
De ondernemingen van TBI Infra streven allen naar het verminderen van het rela-
tieve energieverbruik met 2% per jaar en zijn individueel verantwoordelijk voor het 
behalen van de gestelde doelen. Om de energieprestatie inzichtelijk te maken wordt 
er gerapporteerd aan de hand van ‘energieprestatie’ indicatoren. Hierin wordt het 
totale energieverbruik gerelateerd aan andere bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld omzet 
en productie uren. Zie resultaten in onderstaande tabel.  
 
Tabel 3: Geprognoticeerde reductiedoelstellingen energie 2014. 

Omschrijving  2013 2014 Verschil 
Energie  Doelstelling 467,98 458,62 -2,00% 

Emissie-
indicator 

467,98 421,18 -9,13% 

 

4.3.1 Status doelstellingen 

In de onderstaande figuren is de energieprestatie van de TBI Infra ondernemingen 
inzichtelijk gemaakt. Te zien is dat in de 1e helft van 2014 de energiereductiedoel-
stelling is behaald.  
 

 
Figuur 13: Grafische weergave geprogn. energie-efficiëntie (paarse lijn) tov de doelstelling (groene lijn). 
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5 Ontwikkeling leasewagenpark 

5.1 Voortgang reductiebeleid 
 
TBI Infra streeft naar een gemiddelde CO2-uitstoot 116 g CO2 per kilometer in 
2014. Hieronder zijn de resultaten weergegeven 
 
Tabel 4: Reductiedoelstelling leasewagenpark 

Omschrijving  2013 2014 Verschil 
Leasewagenpark Doelstelling  116,00 -2,00% 

Emissie-
indicator 

 119,59 +3,09% 

5.1.1 Status doelstellingen 

In de onderstaande figuur is het verloop per bedrijf weergegeven. Te zien is dat TBI 
Infra in de 1e helft van 2014 de doelstelling niet heeft behaald.  
TBI Infra zal de normuitstoot van haar wagenpark blijven monitoren en zal naar 
aanleiding van het niet behalen van de reductiedoelstelling de doelstelling evalue-
ren.  
 
 

2014 Q1 2014 Q2 
Mobilis 115,2 114,2 
VFT 126 126 
Servicis 165 155 
Timmermans 88 88 
TBI Infra 119,85 119,33 
½  jaar  119,59 
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6 Invloedsfactoren 

In dit hoofdstuk worden de invloedsfactoren op het energieverbruik en de CO2-
uitstoot van het eerste halfjaar van 2014 beschreven. Hierbij word onderscheid 
gemaakt naar projecten, marktontwikkelingen en het klimaat. 
 

6.1 Projecten 
 
Projecten hebben een vaststaande doorlooptijd waarin werkzaamheden uitgevoerd 
worden. De aard van de projecten en de werkzaamheden/technieken variëren in tijd 
wat invloed heeft op de CO2-uitstoot. Ook afstanden tot de projectlocaties hebben 
invloed op de CO2-uitstoot.  
 
Bij Mobilis zijn veel projecten in 2013 afgerond terwijl een serie nieuwe projecten 
nog in voorbereiding zijn of pas net opgestart zijn met de uitvoering. Hierdoor is het 
energieverbruik en CO2 uitstoot relatief laag. 
 
• Op het project Sluiskiltunnel is veel elektriciteit verbruikt. Dit komt met name door 

de inzet van de (elctrisch aangedreven) boormachine. 
• Op het project Spoorzone Delft werd er in het eerste halfjaar van 2014 ook veel 

elektriciteit verbruikt. Dit kwam ook onder meer ook door ondergrondse werk-
zaamheden in de tunnelbak.  

 
Bij Voorbij Funderingstechniek worden er steeds vaker technieken, zoals boortech-
nieken, toegepast die per draagvermogen meer energie vragen. 

6.2 Marktontwikkelingen 
 
De (financiële) crisis in Nederland blijft een negatieve invloed hebben op de omzet 
en/of productie van de ondernemingen. Om in te spelen op de lastige markt hebben 
er zowel binnen TBI Infra als de TBI Infra ondernemingen wijzigingen plaatsgevon-
den. Timmermans en Servicis zijn toegevoegd aan TBI Infra en binnen alle heeft 
reorganisatie plaatsgevonden. 
 

6.3 Klimaat 
 
De winterse periode in januari/februari was redelijk zacht. Dit is terug te zien in het 
lagere energieverbruik voor verwarming van kantoren en keten. 
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7 Ketenanalyse  

Voor het in kaart brengen van de scope 3 CO2-emissie zijn twee ketenanalyses 
uitgevoerd door TBI Infra. De eerste analyse bracht in kaart hoeveel CO2 vrijkwam 
door de productie en aanvoer van grondstoffen voor beton. De tweede analyse 
bracht in kaart hoeveel CO2 vrijkwam door transport van betonproducten. Voor zo-
wel analyse 1 als analyse 2 streeft TBI Infra in de periode tot eind 2015 naar een 
jaarlijkse reductie van 1% ten opzichte van het basisjaar 2009 en gemeten door de 
emissie indicatoren 1 en 2 (zie hieronder). De totale reductie in 2015 bedraagt hier-
door 6,0%. 

7.1 Uitstoot 
 
Hieronder zijn de resultaten van 2009 (basisjaar) en 1e half jaar 2014 weergegeven. 
 

Analyse Emissie 2009 Emissie 1 e half jaar 2014 

1. Grondstoffen productie beton 26.682 t CO2 7.664 t CO2 

2. Transport betonproducten 1.970 t CO2 1.346 t CO2 

TOTALEN: 32.934 t CO2  9.010 t CO2 

Figuur 14: Absolute scope 3 emissie.  

 
Uit beide analyses blijkt dat de absolute uitstoot is gedaald. 

7.2 Voortgang reductiebeleid 
 
Om de reductie inzichtelijk te maken heeft TBI Infra twee indicatoren opgesteld om 
de voortgang te meten en rekening te houden met geproduceerde hoeveelheden. 
Deze twee indicatoren kunnen als volgt berekend worden: 
 
• Indicator 1 “Ketenemissie grondstoffen productie beton” [kg CO2/m3] = 

Totale emissie grondstoffen beton [kg CO2] / Volume productie beton [m3]  
• Indicator 2 “Ketenemissie transport betonproducten” [kg CO2/t] =  

Totale emissie transport betonproducten [kg CO2] / Gewicht producten [t] 
 

Zie de resultaten hieronder. 
 
 Waarden ketenemissie.  

Jaar Emissie 

Analyse 1 [t] 

Emissie 

Analyse 2 [t] 

Volume  

Beton [m 3] 

Gewicht  

Producten [t] 

2009 26.682 1.970 47.000* 167.916 

2010 29.599 1.544 56.512 149.851 

2011 23.758 1.490 54.747 121.661 

2012 35.110 1.879 86.414 175.399 

2013 30.794 2.185 73.092 192.989 

2014 – H1 7.664 1.346 36.447 97.908 

2015     

* Schatting op basis van de CO2-emissie van de ingekochte grondstoffen uit analyse 1. 
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De volgende tabel geeft een overzicht van de berekende waarden voor de indicato-
ren, de doelstelling waar TBI Infra naar streeft en de behaalde resultaten.  
 
Tabel 5: indicatoren ketenemissies.  

Jaar Indicator 1 Doel Indicator 2 Doel 

2009 567,68 567,68 0% 12.50 12,50 0% 

2010 523,77 562,00 -1% 10,76 12,38 -1% 

2011 433,97 556,33 -2% 12,25 12,25 -2% 

2012 406,30 550,65 -3% 10,72 12,13 -3% 

2013 421,30 544,97 -4% 11,75 12,00 -4% 

2014 210,28 539,30 -5% 12,45 11,88 -5% 

2015  533,62 -6%  11,75 -6% 

 
In de onderstaande figuren is de tabel grafisch weergegeven. 
 

     
Figuur 15: grafisch verloop emissie indicatoren.  

 

7.2.1 Status doelstellingen 

Uit de grafieken blijkt dat de CO2-emissie door de productie van beton (indicator 1) 
sterk is gedaald t.o.v. basisjaar 2009. Een van de oorzaken is de toepassing van 
Portlandslakcement in plaats van normaal Portlandcement. De emissie door 
transport van betonproducten (indicator 2) is juist boven de doelstellinglijn uitgeko-
men. De afname is 0,4% terwijl het doel -5% was. Een oorzaak is de grotere af-
standen (toename gemiddelde rit 12,5%). Ook is er minder per schip getranspor-
teerd aangezien dit niet altijd mogelijk was.  
 
Om verdere reductie te kunnen realiseren is het belangrijk om met de ketenpartners 
in gesprek te blijven om samen reductiemogelijkheden te bespreken en elkaar te 
ondersteunen bij een CO2-verlaging in de keten. In hoofdstuk 7 gaan we dieper in 
op de maatregelen. 
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8 Voortgang reductiemaatregelen 

TBI Infra werkt aan het structureel verlagen van haar energieverbruik en CO2-
uitstoot. Om dit te bereiken hebben de ondernemingen reductiedoelstellingen be-
paald en worden reductiemaatregelen geïmplementeerd om deze doelstellingen te 
bereiken. In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de voortgang van de reductie-
maatregelen. 

8.1 Status maatregelen TBI Infra 

Sco-

pe 
Nr. Doelstelling Maatregelen om doelstellingen te behalen 

Status 

 

Alge-

meen 

A.1 
Opstellen KPI  TBI Infra wil in 2014 nader onderzoek doen naar relevante kental-

len (KPI’s) waarop gestuurd kan worden om effectiviteit van de 

maatregelen te monitoren. (zie bijlage 2) 

  

A.2 
Bewustzijn medewerkers TBI Infra stimuleert en traint haar medewerkers en derden om 

energiebewust te handelen. 

  

A.3 
Aanschaf CO2 management  TBI Infra gaat in 2013 over op nieuwe software van CO2-

management wat registratie en energiebeheersing gaat verbete-

ren 

  

1 

1.1 

Duurzaam leasewagenpark 

Maximum gemiddelde emissienorm leasewagenpark opgesteld 

(<116 g in 2014) 

  

1.2 
TBI Infra wil haar medewerkers inzage geven in de effecten van 

hun rijgedrag. Hier wordt nader op gestudeerd hoe dit het beste 

vormgegeven kan worden. 

  

2 

2.1 Groene stroom inkopen Inkopen van groene stroom. (100% in 2015) Lopend beleid 

waardoor er geen extra maatregelen genomen worden. 

  

2.2 Aanschaf nieuwe apparatuur TBI Infra let bij het aanschaffen van nieuwe (kantoor) apparatuur 

op het energieverbruik en de mogelijkheden om deze te reduce-

ren. 

  

 

Doelstelling niet behaald   

Doelstelling behaald  

8.2 Aanvullende maatregelen TBI infra  

Hieronder staan de aanvullende maatregelen per vestiging vermeld indien de doel-
stelling niet is behaald.  

Bedrijf Nr Aanvullende maatregel  

Algemeen A.1 Zie bijlage 2  
Scope 1 1.1 Leaseregeling evalueren en eventueel aanpassen  
Scope 2 2.1 Timmermans en Servicis gaan over op groene stroom  

 2.2  
Energie E.1 Zie punt 1.1 
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8.3 Mobilis 
 
Om de doelstellingen voor energiereductie (-2% per jaar) en CO2 uitstoot (-14% in 
2020 gerelateerd aan de omzet) te behalen, implementeert Mobilis diverse maatre-
gelen in haar organisatie. In het eerste halfjaar van 2014 betrof het de maatregelen 
zoals deze in onderstaande paragrafen zijn toegelicht.  

8.3.1 Energie bewustzijn personeel vergroten 

Mobilis wil het bewustzijn van haar werknemers vergroten. In het eerste halfjaar van 
2014 is er speciale aandacht besteed aan het inzetten van de ESaver op de daar-
voor geschikte projecten. Ook wordt er voortdurend gekeken naar huisvesting in 
bestaande gebouwen als alternatief voor een projectkeet.  

8.3.2 Duurzaam leasewagenpark 

Mobilis wil haar wagenpark verduurzamen. Behalve de financiële leasenorm wor-
den de werknemers ook gehouden aan een CO2-norm. Hiermee stapt Mobilis af van 
het eerder vastgestelde beleid om alleen nog maar energielabel categorie A en B 
auto’s te leasen. Per leaseklasse geldt een maximaal toelaatbare CO2-uitstoot uit-
gedrukt in gram per km. Indien de werknemer een auto uitkiest die 5% minder uit-
stoot dan de CO2-norm, dan wordt de leasenorm met 5% verhoogd. Kiest de werk-
nemer voor een auto die 5% meer uitstoot dan geldt een eigen bijdrage van 5% van 
de leasenorm. Hiermee wordt het leasen van energiezuinige auto’s door werkne-
mers nog verder gestimuleerd. Er is duidelijk een groene ontwikkeling zichtbaar.  

8.3.3 Aanpassen sta-rij-regeling 

In 2011 heeft Mobilis in navolging van het leasereglement de CO2-norm voorwaar-
den in haar sta-rij-regeling opgenomen. Door middel van deze regeling kunnen 
werknemers een privéauto zakelijk rijden. Met ingang van 1 januari 2015 moet ie-
dereen die gebruik maakt van de sta-rij-regeling voldoen aan de dan geldende CO2-
norm voor de categorie wat bijdraagt aan continue verdere reductie.  

8.3.4 Inkopen groene stroom 

In 2011 is Mobilis overgestapt op windenergie van Essent (Windkracht220). Deze 
duurzaam opgewekte stroom reduceert de CO2-uitstoot per verbruikte kWh van 
circa 455 gram CO2 (grijze stroom uit 2010) naar 15 gram CO2. Een reductie van 
96,7% op CO2-uitstoot op het elektriciteitsverbruik. In totaal heeft Mobilis voor 
1.500.000 kWh aan groencertificaten ingekocht. Ook in het eerste halfjaar van 2014 
zijn de effecten hiervan zichtbaar.  

8.3.5 Het bouwstroomloket en Esaver 

In 2011 is binnen TBI het bouwstroomloket opgericht; Mobilis had zitting in de 
stuurgroep. Doel van het bouwstroomloket is om voordeliger bouwstroom in te ko-
pen, door een inkoopcollectief te vormen en de ingezette bouwstroom te vergroe-
nen middels Wind220 certificaten van Essent. Op veel projecten van Mobilis worden 
nog aggregaten ingezet. Mobilis wil waar mogelijk meer gebruik gaan maken van 
netstroom, omdat dit duidelijk minder milieubelasting oplevert dan het inzetten van 
aggregaten.  

8.3.6 Stimulatie individuele maatregelen 

Mobilis hecht grote waarde aan individuele bijdragen door haar personeel aan 
energiereductie en wil dit waar mogelijk stimuleren. Daartoe heeft Mobilis een mail-
box geopend (duurzaamheid@mobilis.nl) en een Coördinator Duurzaamheid aan-
gesteld.  
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8.4 Voorbij Funderingstechniek 
 
Om de doelstellingen voor energiereductie (-2% per jaar) en CO2-uitstoot (-14% in 
2020 gerelateerd aan de arbeidsuren op projecten) te behalen implementeert Voor-
bij Funderingstechniek diverse maatregelen in haar organisatie. In het eerste half-
jaar van 2014 betrof het de maatregelen zoals deze in onderstaande paragrafen zijn 
toegelicht.  

8.4.1 Energiebewustzijn personeel vergroten 

Door middel van presentaties, bijeenkomsten, toolboxen, intranet en andere midde-
len wordt het personeel gestimuleerd om zuiniger met energie om te gaan en om 
zelf met ideeën en tips voor energiebesparing te komen. Doel hiervan is een cultuur 
te creëren waarin medewerkers zich bewust zijn van het energieverbruik en zich 
inzetten om het energieverbruik waar mogelijk te verminderen.  

8.4.2 Inkopen groene stroom 

Voorbij Funderingstechniek is sinds  2011 overgestapt op windenergie van Essent 
(Windkracht220). Deze duurzaam opgewekte stroom reduceert de CO2-uitstoot per 
verbruikte kWh van circa 455 gram CO2 (grijze stroom uit 2010) naar 15 gram CO2. 
Een reductie van 96,7% op CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik. 

8.4.3 Duurzaam leasewagenparkbeleid invoeren 

Steeds meer Nederlandse leasemaatschappijen, verenigd in Cleaner Car Con-
tracts, willen een versnelde introductie van zuinige auto’s. Zij hebben met initiatief-
nemer Natuur & Milieu een contract ondertekend om veel meer zuinige auto’s aan 
te schaffen zodat hun wagenpark zuiniger en schoner wordt. De coalitie pleit bij 
autofabrikanten en de Europese instituties voor fors efficiëntere auto’s zodat perso-
nenauto’s in 2020 gemiddeld niet meer dan 95 gram CO2/km uitstoten.  
 
Sinds de introductie van Cleaner Car Contracts in 2010 heeft al ongeveer 60% van 
de Nederlandse leasemarkt zich aangesloten bij de coalitie, zoals Athlon Car Lease 
Nederland, Alphabet Car Lease Nederland, Arval en Bussinesslease. Sinds mei 
2011 neemt Voorbij Funderingstechniek deel aan het Cleaner Car Contract. Daarin 
heeft zij zich gecommitteerd aan de doelstelling van hun leasemaatschappij Athlon. 
De doelstelling is een gemiddelde van 120 gram CO2/km (Gold Fleet).  
 
Voorbij Funderingstechniek heeft de maximaal toegestane CO2-uitstoot per kilome-
ter bij de aanschaf van nieuwe leasewagens verlaagd van 150 gram CO2/kilometer 
naar 135 gram CO2/kilometer 

8.4.4 Energiezuinig materieel aanschaffen 

Het grootste deel van de totale emissie van Voorbij Funderingstechniek komt door 
brandstofverbruik door materieel op projecten. Door bij nieuwe investeringen mate-
rieel aan te schaffen dat voldoet aan de dan geldende Europese emissienormen 
kan een reductie behaald worden. In 2011 is de eerste nieuwe kraan toegevoegd 
aan het machinepark. Het is een Woltman 7528 met een TIER 3 motor. In de twee-
de helft van 2011 is er nog een kraan bijgekomen die voldoet aan de laagste emis-
sie-eisen. Dit is een Woltman 1000 FR met een C9 motor.  
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8.4.1 Meer inzicht  

Er is door het plaatsen van tussenmeters een beter beeld ontstaan in het energie-
verbruik van de verschillende gebruikers op de locatie in Amsterdam. 

8.4.2 Bezettingsgraad auto’s 

Om de emissie door transport omlaag te brengen wordt er gekeken naar een effici-
entere inzet van bouwplaats medewerkers door de bezettingsgraad per auto te 
verhogen.  

8.4.3 Stimulatie individuele maatregelen 

Voorbij Funderingstechniek hecht grote waarde aan individuele bijdragen door haar 
personeel aan energiereductie en wil dit waar mogelijk stimuleren. Daartoe heeft 
Voorbij Funderingstechniek een mailbox geopend: 
duurzaamheid@voorbijfunderingstechniek.nl 

 

8.5 Voorbij Prefab Beton 
 
Om de doelstellingen voor energiereductie (-2% per jaar) en CO2-uitstoot (-2%) in 
het eerste halfjaar van 2013 gerelateerd aan de geproduceerde hoeveelheid beton) 
te behalen, implementeert Voorbij Prefab Beton diverse maatregelen in haar orga-
nisatie. Naast de door Mobilis beschreven maatregelen waar Voorbij Prefab Beton 
zich aan conformeert, worden er ook voor Voorbij Prefab Beton specifieke maatre-
gelen genomen. In het eerste halfjaar van 2013 betrof het de maatregelen zoals 
deze in onderstaande paragrafen zijn toegelicht. 

8.5.1 Energiebewustzijn personeel vergroten 

Voorbij Prefab Beton wil het bewustzijn van haar werknemers vergroten. Dit wordt 
onder meer gedaan door aandacht aan het onderwerp te besteden in bijeenkom-
sten, posters, intra- en internet.  

8.5.2 Verbetert registratiewijze energieverbruik 

Gedurende het jaar worden de meterstanden vergeleken met factuurgegevens. 
Door een beter inzicht te hebben in het verbruik per bedrijf en per proces, kunnen 
beide bedrijven doelgerichte reductie maatregelen treffen. 

8.5.3 Energiezuinig en duurzaam inkopen 

Het grootste deel van de totale emissie van Voorbij Prefab Beton komt door brand-
stofverbruik. Energiezuinig en duurzaam inkopen van interne transportmiddelen en 
materieel blijft een aandachtspunt voor dit jaar.  
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8.5.4 Toepassing betongranulaat 

Vanuit verschillende kanten wordt Voorbij Prefab Beton benaderd om betonpuin-
granulaat te gebruiken in beton in plaats van grind. Dit levert een gedurende het 
productieproces een besparing op van de CO2-uitstoot. In 2011 zijn de eerste proe-
ven met goede resultaten uitgevoerd. In het eerste halfjaar van 2013 is betonpuin-
granulaat als substituut toegepast in de heipalen (20% vervanging) en bouwele-
menten (10% vervanging) voor het project CO-Green. Net als bij diverse proeven, 
zijn beide producten met gewenste resultaten geproduceerd en geleverd. 

8.5.5 Toepassing hoogovenslak  

Aansluitend op de productiewijze, verbetert VPB continu de kwaliteit van de beton-
mengsels. Een goed voorbeeld hiervan is, is het toepassen van een hoger aandeel 
hoogovenslak in diverse betonrecepturen. Hoogovenslak is een restproduct dat 
ontstaat bij de verbranding van kolen. Het toepassen van vliegas draagt enerzijds 
aan bij een hogere eindsterkte van het prefab beton product en anderzijds aan een 
positieve invloed op de CO2 reductie. 

8.5.6 Aanpassen omvang leasewagenpark 

Mede naar aanleiding van de integratie van Voorbij Betonsystemen binnen Voorbij 
Prefab Beton is het leasewagenpark opnieuw geëvalueerd. De conclusie hieruit is 
dat het omvang van het wagenpark niet meer aansluit op de doelstelling van het 
bedrijf. Ook vanuit het milieuoogpunt is wenselijk om het leasewagenpark te ver-
kleinen. Eén van de maatregelen hieruit is dat Voorbij Prefab Beton tot 2015 het 
wagenpark stapsgewijs gaat verkleinen.  
 
 

8.6 Timmermans 

8.6.1 Inkopen groene stroom 

Timmermans wil in 2014 ook overstappen op windenergie van Essent (Wind-
kracht220). Deze duurzaam opgewekte stroom reduceert de CO2-uitstoot per ver-
bruikte kWh van circa 455 gram CO2 (grijze stroom uit 2010) naar 15 gram CO2. 
Een reductie van 96,7% op CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik. 

8.6.2 Reduceren gasverbruik 

Er wordt in Hoenbroek nog gebruik gemaakt van een verouderde CV installatie. 
Deze wordt in 2014 vervangen waardoor het gasverbruik aanzienlijk zal afnemen. 

8.6.3 Aanschaf nieuw materieel 

Bij het vernieuwen van het machinepark zal ook gekeken worden naar het energie-
verbruik van de machines. Door de verbeterde technieken is het effectief vermogen 
van speciale machines significant hoger dan bij traditionele machines. Hierdoor kan 
er een brandstofbesparing optreden tot 50%.  

8.6.4 Energiezuinige verlichting toepassen in kantoorpand 

Door het vervangen van de bestaande TL armaturen in LED wordt de lichtopbrengst 
aanzienlijk hoger en zal het energieverbruik dalen.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Blad 

25 van 24 
Datum opgesteld 

23 april 2014 
Datum gewijzigd 

30 oktober 2014 
Referentie 

1510-2065 

 

8.7 Servicis  
 

8.7.1 Inkopen groene stroom 

Servicis wil in 2014 ook overstappen op windenergie van Essent (Windkracht220). 
Deze duurzaam opgewekte stroom reduceert de CO2-uitstoot per verbruikte kWh 
van circa 455 gram CO2 (grijze stroom uit 2010) naar 15 gram CO2. Een reductie 
van 96,7% op CO2-uitstoot door elektriciteitsverbruik. 

8.7.2 Reduceren gasverbruik 

Servicis zal een bewustwordingscampagne opstarten “deuren dicht”. Deze cam-
pagne heeft als doel om de medewerkers energiebewust opmerkzaam te laten 
worden. 

8.7.3 Energiezuinige verlichting 

Door het vervangen van de bestaande TL armaturen in LED wordt de lichtopbrengst 
aanzienlijk hoger en zal het energieverbruik dalen.  

8.7.4 Transport 

Servicis gaat de planning en ploegindeling van de betonreparatie herschikken om 
de rijafstanden te beperken. Kijken naar woon/werkverkeer 
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9 Samenvatting 

TBI Infra is er in de 1e helft van 2014 in er niet in geslaagd om alle herziene doel-
stellingen ten aanzien van de reductie van haar energieverbruik en de resulterende 
CO2-uitstoot te behalen.  
 
De TBI Infra bedrijven zijn naar aanleiding van het niet behalen van alle reductie-
doelstellingen, een onderzoek gestart naar een betere samenwerking om met el-
kaar op een hoger niveau te komen. Ook omdat er in 2013 twee bedrijven zijn toe-
gevoegd aan TBI Infra. De focus ligt daarbij op samenwerking en het bepalen van 
Kritische Prestatie Indicatoren. Dit traject is de 1e helft van 2014 gestart en zal naar 
verwachting resulteren in een meer gestructureerde aanpak en daardoor een reduc-
tie in energieverbruik en CO2-uitstoot. 
 
Verder zullen er bij Timmermans en Servicis naar verwachting reductieslagen ge-
maakt worden. De overstap op groene stroom zal bijvoorbeeld een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan de reductie bij deze bedrijven en daarmee bij TBI Infra.  
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Bijlage(n) 
 
Bijlage 1 : Rekenmodel  

 
Bijlage 2 : Voorbeelden Kritische Prestatie Indicat oren  

Kritische prestatie indicator 

Aantal keurmerk “Bewust Bouwers” 1e half jaar 2013 [aantal] 
Aantal keurmerk “Bewust Bouwers” 1e half jaar 2014 [aantal] 
Gemiddelde emissie wagenpark 1e half jaar 2013 [g CO2/km] 
Gemiddelde emissie wagenpark 2e half jaar 2013 [g CO2/km] 
Aantal zakelijk kilometers werknemers privé auto 1e half jaar 2013 
Aantal zakelijk kilometers werknemers privé auto 1e half jaar 2014 
Electraverbruik 1e half jaar 2013  
Electraverbruik 1e half jaar 2014  
Aantal keren duurzame aggregaat 1e half jaar 2013 ingezet  
Aantal keren duurzame aggregaat 1e half jaar 2014 ingezet 
Totaal brandstofverbruik (gas) projecten 1e helft 2013  
Totaal brandstofverbruik (gas) projecten 1e helft 2014 
Aantal mails dat is binnengekomen mailbox duurzaamheid @mobilis.nl 1e helft  2013 

Aantal mails dat is binnengekomen mailbox duurzaamheid @mobilis.nl 1e helft  2014 

Aantal middelen dat is ingezet om het CO2 bewust zijn personeel te vergroten in 2013 
Aantal middelen dat is ingezet om het CO2 bewust zijn personeel te vergroten in 2014 
Overzicht Athlon car lease : hoeveelheid CO2 uitstoot per lease auto 1e half jaar 2013 
Overzicht Athlon car lease : hoeveelheid CO2 uitstoot per lease auto 1e half jaar 2014 
Aantal vervangen materieel 1e half jaar 2013 
Aantal vervangen materieel 1e half jaar 2014 
Overzicht energieverbruik per deelgebied ( Kantoor / TD / overig ) 1e half jaar 2013 
Overzicht energieverbruik per deelgebied ( Kantoor / TD / overig ) 1e half jaar 2014 
Inventarisatie TL verlichting kantoor  
Overzicht werkploegindeling 1e half jaar 2013 
Overzicht werkploegindeling 1e half jaar 2014 
Aantal bijgewoonde overleggen / bijeenkomst Haven Amsterdam in 1e half jaar 2013  
Aantal bijgewoonde overleggen / bijeenkomst Haven Amsterdam in 1e half jaar 2014 
Aantal mails dat is binnengekomen mailbox duurzaamheid@voorbijfunderingstechniek.nl 

1e half jaar 2013 
Aantal mails dat is binnengekomen mailbox duurzaamheid@voorbijfunderingstechniek.nl 

1e half jaar 2014 
 
 
 
Aantal middelen dat is ingezet om het CO2 bewustzijn personeel te vergroten in  
1e half jaar 2013 
Aantal middelen dat is ingezet om het CO2 bewustzijn personeel te vergroten in  
1e half jaar 2014 
Gasverbruik carrousel 1e half jaar 2013 
Gasverbruik carrousel 1e half jaar 2014 
Aantal vervangen transportmiddelen en materieel 1e half jaar 2013 
Aantal vervangen transportmiddelen en materieel 1e half jaar 2014  
CO2 uitstoot materialen 1e half jaar 2013 
CO2 uitstoot materialen 1e half jaar 2014 
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CO2 uitstoot grondstoffen 1e half jaar 2014 
CO2 uitstoot grondstoffen 1e half jaar 2013 
CO2 uitstoot elektra 1e half jaar 2013 
CO2 uitstoot elektra 1e half jaar 2014 
Aantal vervangen transportmiddelen 1e half jaar 2013 
Aantal vervangen transportmiddelen 1e half jaar 2014 
Aantal vervangen machines 1e half jaar 2013 
Aantal vervangen machines 1e half jaar 2013 
Overzicht aantal middelen dat is ingezet om het CO2 bewust zijn personeel te  
vergroten 1e half jaar 2013  
Overzicht aantal middelen dat is ingezet om het CO2 bewust zijn personeel te  
vergroten 1e half jaar 2014 
Overzicht gasverbruik kantoor 1e half jaar 2013 
Overzicht gasverbruik kantoor 1e half jaar 2014 
CO2 uitstoot elektra 1e half jaar 2013 
CO2 uitstoot elektra 1e half jaar 2014 
Inventarisatie TL verlichting kantoor  
Overzicht werkploegindeling 1e helft 2013 
Overzicht werkploegindeling 1e helft 2014 

 
 
 


