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2 Bedrijf- en basisgegevens 

2.1 Activiteiten 

De werkzaamheden van de Peek Bouw & Infra bestaan uit het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van infrastructurele 

projecten alsmede bouwwerkzaamheden in de burger- en utiliteitssector en (water) bodemsaneringen. 

In het eerste kwartaal 2018 is de BV Meijer Groen verkocht, hierdoor worden er geen activiteiten omtrent groenonderhoud 

uitgevoerd.  
 

2.2 Organisatorische grenzen 

De organisatorische grenzen zijn bepaald met behulp van de operationele zeggenschapsmethode en de uittreksels van de 

Kamer van Koophandel.  

Organisatiestructuur 

 

Organisatorische grenzen 

Het uittreksel KvK is opgenomen in het KAM managementsysteem. 

2.3 Verantwoordelijkheden 

• Eindverantwoordelijke (directie-verantwoordelijke): de heer G. Peek en H. Peek 

• Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM-coördinator): mevrouw M. Glorie  

• Contactpersoon emissie-inventaris : mevrouw M. Glorie 

 

2.4 Bedrijfsonderdelen 

In tabel 1 zijn de bedrijfsonderdelen van Peek Bouw & Infra (verder Peek) vermeld. Deze onderdelen geven inzicht in de 

grootte van de bedrijfsinrichting en gewerkte uren.  

Tabel 1: Bedrijfsonderdelen  

Onderdeel Vloeroppervlak [m2] Bedrijfstijd  

[uren per jaar] 

Toelichting 

Kantoren 776 2400 Kantoor Houten 

Werkplaats 280 1600 1 chef werkplaats 

Magazijn 150 1600 1 werf/ magazijnbeheerder 

Projectlocaties PM PM PM 

Totaal 1.206 5.600  

 

Houdstermij. 

Peek B.V.

Peek Bouw & Infra B.V.
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2.5 Projecten met gunningsvoordeel 

In deze periode zijn de volgende projecten met gunningsvoordeel actief en vormen onderdeel van deze rapportage: 

• Geen. 

 
2.6 Operationele grenzen 

Bij het bepalen van de operationele grenzen wordt onderscheid gemaakt tussen Scope 1, 2 & 3 categorieën. In de scope-

indeling van de CO2- Prestatieladder houdt dit het 

 volgende in: 

Scope 1 is alle directe CO2-uitstoot van het 

bedrijf.  

Scope 2 is alle indirecte CO2-uitstoot die direct 

te  

beïnvloeden is, namelijk uitstoot door  

elektriciteit, vliegreizen en zakelijke  

kilometers met privé-auto’s. 

Scope 3 is alle overige indirecte uitstoot. 

Als onderdeel van het 

energiemanagementsysteem worden de 

energiegebruikers binnen de organisatie 

beschreven en wordt een overzicht van de 

emissiebronnen weergegeven. Als er binnen de 

organisatie door veranderde organisatiegrenzen 

of de aankoop van nieuwe kapitale goederen sprake is van nieuwe emissiestromen dan worden deze opgenomen in de 

emissie inventaris en onderliggende jaarbeoordeling. 

De actuele emissiestromen binnen de operationele grenzen zijn: 

• Scope 1: 

– Verwarming kantoor en overige bedrijfsgebouwen; 

– Brandstofverbruik wagenpark (bedrijfswagens); 

– Brandstofverbruik materieel. 

 

• Scope 2: 

– Elektriciteit kantoor en overige bedrijfsgebouwen; 

– Zakelijke kilometers in privé auto’s. 

 

• Scope 3: 

– Geluidsschermen.  

 

2.7 Energieverbruikers 

Jaarlijks worden in onderliggende jaarbeoordeling de energieverbruikers van de organisatie herzien. Deze 

energieverbruikers hebben veel invloed op de CO2 uitstoot binnen Peek.  

De wijzigingen binnen de emissiestromen- en of energieverbruikers in de afgelopen periode zijn: 

• Aanschaf nieuwe mobiele kranen; 
• Aanschaf diverse nieuwe personenauto’s. 
 
De KAM-coördinator beschikt over de energieverbruiksoverzichten van de meest materiele emissies. Gedurende het jaar 
worden deze overzichten bijgewerkt en indien nodig aangevuld met accuratere gegevens.  
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2.8 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 

In deze jaarbeoordeling wordt het energieverbruik gerelateerd aan factoren die het energieverbruik waarschijnlijk hebben 

beïnvloed. Het voordeel van het beschouwen van het specifieke energieverbruik is dat het verbruik op deze manier als het 

ware wordt gecorrigeerd voor allerlei invloeden. In het geval van Peek wordt het energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed 

door de omzet.  
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3 Berekeningsmethodiek 
Het berekenen en beoordeling van de CO2 van de organisatie is onderdeel van het Energiemanagementsysteem dat in het 

kader van de CO2-prestatieladder is ingevoerd. Om deze reden is het meest recente Handboek (3.0) CO2-prestatieladder 

zoals uitgegeven door de Stichting Klimaatneutraal Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) leidend binnen de 

berekeningsmethodiek. 

3.1 Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren 

Het meest recente Handboek CO2-prestatieladder zoals uitgegeven door de SKAO vormt de basis voor de berekeningen 

binnen emissie inventaris en jaarbeoordeling. De emissiefactoren zoals genoemd op de website www.co2emissiefactoren.nl 

worden aangehouden. Voor de onderliggende rapportage zijn de conversiefactoren gebruikt geldend op de datum van 

onderliggend rapport.  

3.2 Basisjaar 

Het basisjaar is 2014. 

 

3.3 Rapportageperiode 

Deze jaarbeoordeling is opgesteld conform ISO14064 en beschrijft de CO2-emissies van 2018 (01-01-2018 tot 31-12-2018). 

 

3.4 Verificatie 

De emissie inventaris is niet geverifieerd. 

 

3.5  Berekening / allocatie van emissies binnen projecten met gunningvoordeel 

Zie paragraaf 2.5. 

 

3.6 Wijzigingen berekeningsmethodiek 

Er zijn geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek. 

3.7 Herberekening basisjaar & historische gegevens 

Er zijn in januari 2018 zijn nieuwe conversiefactoren gepubliceerd, deze factoren zijn gebruikt voor alle jaren om een goede 

vergelijking te kunnen maken.  

3.8 Uitsluitingen 

Het verbruik van gasflessen is uitgesloten, deze emissiestroom is zeer klein binnen de organisatie.  

 

3.9 Opname van CO2 

Er heeft in de afgelopen periode geen opname van CO2 plaatsgevonden binnen de bedrijfsactiviteiten. 
 

3.10 Biomassa 

Er is in de afgelopen periode geen gebruik gemaakt van biomassaverbranding. 
 
  

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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4 Analyse van de voortgang 

4.1 Emissies en significant energieverbruik 

In 2018 bedroeg de totale CO2-footprint van Peek 405 ton CO2.  

Uit de emissie inventaris blijkt dat de volgende energiestromen het meest significant zijn: 

• Diesel 

– Brandstofverbruik door materieel, 47% (kranen, graafmachines en kleiner materieel) 

– Brandstofverbruik door autoverkeer 34% (bedrijfsauto’s en bedrijfsbussen). 

 

Naar de onderstaande grafiek en tabel gekeken is te zien dat 85% van de uitstoot wordt veroorzaakt door het 

brandstofverbruik (diesel en benzine) van de machines en bedrijfsauto’s. De meeste CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door 

de projecten (85%). Gezien het type organisatie dat Peek is, valt te verwachten dat de overhead-activiteiten een zeer kleine 

plaats innemen. Het nemen van maatregelen op dit gebied levert dan ook de meeste milieuwinst op. De maatregelen zijn 

hier voor een groot deel op gericht. 
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4.1.1 Jaarverbruik 

Energiestroom Eenheid 2014 2015 2016 2017 2018 

Elektra Houten kWh 50.566 52.548 55.815 52.939 59.907 

Elektra 

Beukbergen 

kWh 0 10.925 23.936 

 

23.936 0 

Gas Houten m3 16.130 15.219 15.220 13.069 13.695 

Diesel wagenpark L 48.126 50.271 46.414 48.429 42.728 

Diesel materieel L 76.370 97.768 71.770 65.661 60.146 

Zakelijke km met 

privé auto’s 

KM 31.919 30.575 31.247 5.892 1.223 

CO2 uitstoot Ton 435 503 411 445 405 

CO2/€ Gram 53,00 49,62 27,14 31,53 34,67 

CO2/€ scope 1 Gram 52,14 48,95 26,67 27,67 31,32 

CO2/€ Scope 2 Gram 0,86 0,66 0,47 3,86 3,35 

Emissies Scope 1 Ton 428 496 403 391 366 

Emissies Scope 2 Ton 7 7 7 54 39 

Uitstoot Projecten  Ton 397 467 375 382 340 

Uitstoot overhead Ton 30 29 29 59 65 
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4.2 Trends 

 
 

De CO2 uitstoot van 2018 is lager dan in het basisjaar 2014 en het voorgaande jaar. Deze daling is te verklaren door de 

aanschaf van nieuwe middelen en meer aandacht voor duurzaamheid, milieu en zuinige omgang met middelen. Tijdens 

projectinspecties blijken steeds meer medewerkers bewuster om te gaan met hun materieel. Directie is tevreden met deze 

daling. 

 

4.3 Voortgang reductiedoelstellingen 

 

4.3.1 Scope 1 & 2 doelstellingen  

De reductiedoelstelling van  Peek 8% CO2 reductie per euro omzet in 2020 ten opzichte van 2014. 

In 2018 is een zeer duidelijke daling te zien ten opzichte van het basisjaar 2014. De daling is ruim 34%. Ten opzichte van 

2017 is een lichte stijging te zien gekeken naar de uitstoot per omzet. De verklaring hiervoor is dat Meijer Groen is verkocht 

in 2018. In deze BV werd relatief weinig CO2 uitgestoten ten opzichte van de infrawerken, maar deze omzet is ook niet 

meegerekend in dit jaar. Hierdoor is er minder CO2 uitgestoten, maar ook minder omgezet. Peek is zeer tevreden met de 

genomen maatregelen en blijft aandacht besteden aan de reductie van de uitstoot.   
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Doelstelling Scope 1: 

8% CO2 reductie per euro omzet in 2020 ten opzichte van 2014. 

 

Ook in scope 1 is een ruime reductie geconstateerd van ruim 39% ten opzichte van het basisjaar. Zoals hierboven als is 

weergegeven is de uitstoot wel gestegen ten opzichte van 2017. Dit komt voornamelijk door de nieuwe organisatorische 

inrichting. Komend jaar zal worden overwogen of de doelstelling bijgesteld dient te worden en ook een nieuw basisjaar 

nodig is om de reductie goed in kaart te blijven brengen.  

 
Doelstelling Scope 2: 

10% CO2 reductie per euro omzet in 2020 ten opzichte van 2014. 

 

De doelstelling van scope 2 is niet behaald, dit was reeds bekend. Er is een zeer grote stijging geconstateerd ten opzichte 

van het basisjaar. De oorzaak hiervan ligt bij de inkoop van groene stroom. Per abuis is een meerjarig contract afgesloten 

met vergroende stroom in plaats van groene stroom uit Nederland. Verwacht wordt dat er voor 2020 overgestapt kan 

worden naar een nieuw contract en de doelstelling alsnog behaald kan worden. 
 

4.4 Scope 3 

In 2018 is een project aangenomen waarbij een Wacerwall gezet gaat worden. Peek heeft dit aan de opdrachtgever 

voorgesteld is deze stond open voor deze duurzame geluidswal. Het betreft een project waarbij 14 ton CO2 uitgestoten zou 

worden voor een regulier scherm en nu wordt er 4 ton uitgestoten. Dit is een reductie van 70% ten opzichte van een 

regulier scherm. De Wacerwall zal in 2019 daadwerkelijk worden geplaatst. 

De tweede geluidswal die geplaatst is in 2018 is de Greenwall, dit is een duurzaam alternatief voor het reguliere 

geluidsscherm. Dit geluidsscherm geeft geen extra bijdrage qua CO2 reductie, maar is meer gericht op meer groen en 

diversiteit biedt.  

In 2017 en 2018 is een ander type geluidscherm gebouwd waarbij beduidend minder grondstoffen nodig waren. Dit heeft 

geresulteerd tot een CO2 reductie van 604 ton ten opzichte van de bouw van een regulier geluidscherm. De directie van 

Peek is zeer tevreden over dit resultaat.  

Met deze maatregelen is de doelstelling van een reductie van 50% CO2 uitstoot bij de aanleg van geluidsschermen 

ruimschoots behaald. De directie is zeer tevreden met het resultaat.  

Peek ziet zich als koploper / middenmoter, door nieuwe innovaties en initiatieven wordt koploper gezegd en door status 

van maatregelen middenmoter.  

4.5 Onzekerheden 

• Geen. 

 

4.6 Medewerker bijdrage 

Peek maakt het op de volgende manier mogelijk voor medewerkers om bij te dragen aan en mee te denken over CO2-

reductie: 

 

- Medewerkers kunnen contact op nemen met de KAM-coördinator voor ideeën met betrekking tot de  CO2-

reductie. 

- Medewerkers kunnen letten op het brandstof- en elektriciteitsverbruik door hier bewust mee om te gaan en 

anderen te wijzen op de bewust omgang hiervan. 

 

De medewerkers hebben in deze periode de volgende acties ondernomen: ze zijn bewust omgegaan met  het verbruik van 

brandstof. Medewerkers hebben deelgenomen aan diverse toolboxmeetings ten aanzien van milieu en CO2-reductie. 
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4.7 Verbeterpunten 

Er zijn geen verbeterpunten vanuit de vorige ladderbeoordeling, energiebeoordeling of interne controle beschikbaar. Indien 

er actiepunten uit bovengenoemde beoordelingen worden geconstateerd zal de KAM-coördinator deze zo snel mogelijk 

afhandelen. 
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5 Maatregelen en initiatieven 

Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO2-reductie. Het nemen van maatregelen die het 

energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het behalen van de CO2-reductiemaatregelen. In het onderstaande 

overzicht staan de maatregelen die al getroffen zijn. 

5.1 Al getroffen maatregelen 2015 - 2017 

• Stimuleren minder gebruik van aggregaten; 
• Opvangen hemelwater voor het gebruik van water bij zagen; 
• Aanschaf nieuwe kranen met boardcomputer; 
• Aanschaf nieuwe personenauto’s; 
• Inzetten onderaannemers uit de omgeving; 
• Stimuleren bewuste omgang water flesjes door verstrekken dopper; 
• Stimuleren bewuste omgang plastic tasjes door verstrekken kunststof tas; 
• Analyse verbruiksgegevens kranen; 
• Analyse inzet zonnepanelen; 
• Stimuleren carpoolen; 
• Aanschaf nieuw zuiniger materieel; 
• Inhuur zuiniger materieel; 
• Gebruik fietsen op projecten; 
• Milieubewustere omgang papier; 
• Ondersteunen bij vraagstukken CO2 Prestatieladder voor SKAO en MKB Infra; 
• Verkiezen duurzame medewerker; 
• Instructies het nieuwe rijden / draaien; 
• Projectinstructies zuinige omgang materialen en materieel; 
• Werkplekinspecties zuinige omgang materialen en materieel; 
• Gebruik particuliere stroom in plaats van aggregaten; 
• Inhuur lokale inhuurpartijen in plaats van vaste partijen. 

 
Overige genomen maatregelen zijn opgenomen in de maatregelenlijst van SKAO. 
 

5.2 Op de hoogte blijven 

Peek Groep blijft op de hoogte van initiatieven die spelen in de markt door: 

• Branchevereniging MKB Infra 

– Belangrijkste ontwikkelingen in de branche; 

– Verschijnt diverse malen per maand; 

• Lidmaatschap SKAO 

– Belangrijkste ontwikkelingen van SKAO; 

• Diverse overleg via MKB infra 

– Ontmoetingsplaats voor collega bedrijven; 

– Diverse malen per jaar. 

• KAM adviseur Nederland 

– Belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van CO2 Prestatieladder; 

– Diverse malen per jaar. 

 

5.3 Initiatieven 

Jaarlijks wordt bekeken welke nieuwe initiatieven binnen de sector interessant zijn voor het behalen van de 

reductiedoelstellingen. In dit beoordelingsverslag wordt bekeken of de initiatieven nog actueel zijn of reeds zijn afgerond. 

In het Energie Management Programma wordt besproken aan welke initiatieven deelgenomen wordt en worden deze 

keuzes verklaard. 

5.4 Afgeronde initiatieven 

• Sponsering Bomenplantdag; 

• Deelname project Bewuste Bouwers; 

• Sponsering Rijn Ruiters, Maak een droom waar, Mo-bel. 
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5.5 Lopende initiatieven 

• Organisator en deelnemer bijeenkomsten KAM-adviseur Nederland B.V. “Initiatief CO2 reductie KAM-adviseur 

Nederland”   

Gezamenlijk te streven naar CO2 reducerende werkwijzen en duurzame methoden. 

o Deelnemers: aannemers uit voornamelijk de infra, bouw en sloopbranche. 

o Minimaal tweemaal per jaar (en indien meer gewenst) worden bijeenkomsten georganiseerd door KAM-

adviseur Nederland B.V. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met diverse bedrijven gesproken over CO2 

reductie, omgang met projecten en CO2, mogelijkheden tot verduurzamen van het bedrijf en eventuele 

ketenpartners. Initiatieven, maatregelen en bevindingen worden gedeeld. Er wordt gekeken naar de kansen 

en bedreigingen binnen diverse werkwijzen. Kennisdeling is een zeer belangrijk aspecten tijdens de 

bijeenkomsten. 

o Het initiatief zal mogelijk leiden tot samenwerking met bedrijven uit dezelfde branche, tot inzicht komen 

nieuwe innovatieve ideeën en informatie en kennis ontvangen door de inzet van verschillende sprekers.  

o Dit initiatief heeft betrekking op alle facetten omtrent milieu en reductie van CO2 uitstoot. Maatregelen zijn 

op alle mogelijke manieren mogelijk. 

• Samenwerking met MKB Infra om MKB bedrijven te stimuleren CO2 Prestatieladder te certificeren. 
Peek Bouw & Infra BV is niet het enige bedrijf dat bezig is met het reduceren van haar CO2-uitstoot. Dat is maar goed 
ook, want hoe meer bedrijven hier actief mee bezig zijn, hoe meer we van elkaar kunnen leren en hoe minder CO2 er 
wordt uitgestoten.  
Binnen branchevereniging MKB Infra heeft directeur Gert Peek (vice voorzitter van de vereniging) het initiatief 
genomen tot een collectieve certificering op de CO2-prestatieladder op minimaal niveau 3. Vanuit MKB Infra is samen 
met mede-bestuurslid de heer M. Stoop onderhandeld met adviesbureau DHV voor een ondersteuningstraject. 
Inmiddels hebben 10 leden hiervan gebruik gemaakt en zijn al 7 bedrijven van deze groep gecertificeerd. 

Betrokkenheid bij overleg werkgroep CO2  van de commissie duurzaamheid MKB Infra      
om inzichten vanuit het bedrijf aan te dragen. 

• Ondersteuning bij CO2 Prestatieladder handboek 3.0 
De KAM-coördinator is benaderd door MKB-Infra en om ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de CO2 

Prestatieladder handboek 3.0. Twee tot driemaal per jaar is er contact om vraagstukken te beantwoorden.  


