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De mensen en het milieu. Dat vinden wij bij Trebbe belang-
rijk. Onze omgang met de mensen en het milieu, dat doen 
we op de best mogelijke manier. Wij nemen onze verant-
woordelijkheid. Ook wanneer het gaat om milieueffecten. 
Dit doen we door de milieueffecten van onze processen 
exact te kennen. En we doen er alles aan om de negatieve 
impact van ons werk op het milieu tot het absolute mi-
nimum te beperken. Eén van de belangrijkste onderdelen 
die we daarin kunnen doen is het beheersen en verkleinen 
van onze CO2-uitstoot.

Elke dag iets beter
Elke dag weer werken we hard met ons hart om onze producten en 
processen duurzaam en energie-efficiënt uit te voeren. En dat willen 
we elke dag weer net iets beter doen dan de dag ervoor. We volgen 
alle ontwikkelingen, en die gaan op dit moment snel, op de voet en 
daar waar ze leiden tot nieuwe, veilige, milieuverantwoordelijke en 
duurzame materialen en werkwijzen passen we ze zonder twijfel toe.

Samen werken aan beter
Het is onze ambitie om Nederland mooier te maken door het creë-
ren van duurzame en gezonde leefomgevingen. Verduurzamen is één 
van de vier speerpunten in het ondernemingsplan (2019-2022) van 
Trebbe: Samen werken aan beter. Het inzichtelijk maken van onze 
CO2-footprint en deze verkleinen draagt bij aan onze ambitie. 

Hoogste trede CO2-Prestatieladder
Als praktisch instrument gebruiken we hiervoor onder 
andere de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaat-
vriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De CO2-Pres-
tatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat 
uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie 
aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en 
alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk 
gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en de sector. 
Trebbe is in 2010  voor het eerst gecertificeerd voor de 
CO2-Prestatieladder (niveau 3). In 2015 werd niveau 4 be-
haald en afgelopen jaar heeft Trebbe het hoogste niveau 
bereikt, niveau 5.

CO2-portfolio
Bijna ieder jaar zien we dat onze CO2-uitstoot daalt en 
daar zijn we best trots op, hoewel we ons ook realiseren 
dat verdere reductie mogelijk en noodzakelijk is. Hoe we 
hier het afgelopen jaar aan hebben gewerkt en het ko-
mende jaar handen en voeten aan geven, dat hebben we 
in dit CO2-portfolio verwerkt. In dit portfolio beschrijven 
we alle aspecten die nodig zijn voor de CO2-prestatielad-
der en we maken inzichtelijk hoe het klimaatbewustzijn 
binnen Trebbe is georganiseerd. Dat doen we ieder jaar. 

Inleiding



 CO2- portfolio
 

6 7

2.1. Organisatorische grenzen
De entiteit waarop de certificering voor de CO2-Presta-
tieladder betrekking heeft is Trebbe Groep B.V met de 
onderliggende bedrijven Trebbe Bouw B.V., Trebbe Wo-
nen B.V. en Trebbe Materieel B.V. Trebbe Groep B.V. is een 
dochteronderneming van Trebbe Holding B.V. en houdt 
zich bezig met projectontwikkeling en realisatie van uti-
liteitsbouw, woningbouw, renovatie en groot onderhoud.

De zusterbedrijven Bouwbedrijf Van den Hengel B.V., Dijk-
ham Bouw B.V. en Giesbers Groep Ontwikkelen en Bou-
wen B.V. vallen buiten de organisatorische grens waarop 
de certificering betrekking heeft.

 

2.2. Omvang van de organisatie
De CO2-Prestatieladder maakt onderscheid in grootte 
van organisaties. Er wordt onderscheid gemaakt in klei-
ne, middelgrote en grote organisaties op basis van de 
berekende CO2-uitstoot die binnen de organisatorische 
grens valt. De omvang bepaalt vervolgens aan welke ei-
sen moet worden voldaan.

Op basis van de groottecategorieën van de CO2-Presta-
tieladder valt Trebbe Groep B.V. onder de categorie kleine 
organisaties. De totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten van Trebbe bedraagt maximaal (≤) 500 
ton per jaar, en de totale CO2-uitstoot van alle bouw-
plaatsen en productielocaties bedraagt maximaal (≤) 
2.000 ton per jaar.

Gebruik

R1. Refuse & 
Rethink

R2. Reduce

R6. Recover

R5. Recycling

  Innovatie in:
• Productontwerp
• Technologie
• BusinessmodelR1. Afzien van producten 

of producten intensiever 
gebruiken.

R2. Producten efficiënter 
fabriceren of efficiënter 
maken in het gebruiken.

R6. Energie terugwinnen 
uit materialen.

R5. Verwerken en 
hergebruiken van 
materialen.

R4. Reparatie en 
hergebruik van 
productonderdelen.

R3. Hergebruik van 
een product.

R4. Repair, 
refurbish, rema-

nufacturing & 
repurpose

R3. Reuse

Trebbe Bouw B.V. Trebbe Wonen B.V.

Trebbe Groep B.V.

Trebbe Materieel B.V.

2. Grenzen en omvang
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3. Inzicht

Inzicht in de eigen CO2-prestatie en de risico’s en kansen 
die de eigen CO2-uitstoot veroorzaakt, biedt Trebbe infor-
matie die gebruikt wordt bij het formuleren van effectieve 
doelstellingen en maatregelen om de CO2-uitstoot verder 
te reduceren. Ook geeft het richting aan de communicatie 
en waar de samenwerking zich op moet richten

3.1 Kwaliteitsmanagementplan
Ieder half jaar stelt Trebbe de CO2-footprint vast. Hierin 
worden alle CO2-bronnen en -emissies in het kader van 
de CO2-Prestatieladder weergegeven. In dit CO2-Portfo-
lio wordt de CO2-footprint gepubliceerd over een volledig 
rapportagejaar. Wij werken met een kwaliteitsmanage-
mentplan voor de CO2-emissie inventaris. Het doel hier-
van is om zo nauwkeurig mogelijk de emissies in de foot-
print te rapporteren. Daarnaast streven we ernaar om 
continu en systematisch de data verbeteren.  Ook staat 
in dit kwaliteitsmanagementplan beschreven op welke 
wijze we dat binnen Trebbe bereiken. Iedere dag het weer 
net een stukje beter doen dan de dag ervoor. Daar gaan 
we voor. We gebruiken hiervoor de verbeter-cyclus (cir-
kel van Deming) uit ons managementsysteem. 

Plan
Jaarlijks wordt er door de KAM-manager een (KAM-) jaar-
plan opgesteld.

Do
De directie beoordeelt de voorstellen en besluit over de 
doelstellingen en de te nemen maatregelen. De verant-
woordelijken voeren de te nemen maatregelen uit.

Check
De KAM-manager maakt een KAM jaarverslag en stelt de 
CO2-footprint op. De resultaten worden besproken met 
de directie (directiebeoordeling).

Act
Aan de hand van de directiebeoordeling wordt een nieuw 
jaarplan opgesteld.

 

Act Plan

DoCheck

Continue verbetering
Borgen

Taak Directie 
Trebbe 
Groep

Directie 
kenniscentra / 

vestigingen

Team Techniek
 & 

Duurzaamheid 

Afdeling 
Communicatie

Afdeling KAM

Energiebeleid V V, U A A
Wettelijke eisen A V, C
Doelen en uitvoe-
rings-programma

V V,U A A

Communicatie in -en 
extern

A V, U

Controle uitvoeren 
maatregelen

U A C

Monitoren energie-
cijfers

U A C

Acties bij afwijkingen U A C
Verslaglegging V, U U

V = verantwoordelijk, U = uitvoeren, A = adviseren, C = controleren
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3.2 Absolute CO2-uitstoot
In deze paragraaf geven we de CO2-uitstoot in absolute 
hoeveelheden weer. Om een realistischer beeld te schet-
sen van de CO2-uitstoot, die in lijn is met de groei van de 
organisatie, rapporteren we de CO2-uitstoot ook gerela-
teerd aan de omzet in de volgende paragraaf. Naast de 
totale hoeveelheid geven we de CO2-uitstoot ook weer 
per scope, per bron, per categorie en brengen we het ver-
loop van de afgelopen jaren in beeld. In de bijlage is de 
totale CO2-footprint opgenomen.

Totaal
In het rapportagejaar 2021 bedroeg de absolute CO2-uit-
stoot van Trebbe 1.395 ton. In absolute zin is dit een lichte 
stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (1.258 ton).

Per scope
Omdat Trebbe gecertificeerd is voor de CO2-Prestatielad-
der moet de CO2-footprint gerapporteerd worden in drie 
scopes. Deze scopes bestaan uit onder andere het ge-
bruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, transport, 
productie van elektriciteit, verwarming et cetera. In de 
bijlage is een overzicht opgenomen van deze verplichte 
scope-indeling.

Per bron
Naast dat we de CO2-uitstoot in scopes rapporteren, ge-
ven we ook inzicht in de bronnen waaruit deze CO2-uit-
stoot ontstaat.

Per categorie
Om nog specifieker inzicht te geven, worden de bronnen 
verder onderscheiden in categorieën.

3. Inzicht

Meerjarentrend
Met behulp van een meerjarentrend zien we het verloop 
van de CO2-emissie in de afgelopen jaren. 
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3.3 CO2-uitstoot gerelateerd aan de omzet
Trebbe is de afgelopen jaren fors gegroeid. Om een rea-
listisch beeld te geven van de CO2-uitstoot relateren we 
deze aan de, meegroeiende, omzet. In de volgende pa-
ragrafen geven we inzicht in de CO2-uitstoot per miljoen 
omzet van Trebbe in het afgelopen rapportagejaar. Dit 
geven we ook weer per scope, per bron, per categorie en 
we brengen het verloop van de afgelopen jaren in beeld.

Totaal
In het rapportagejaar 2021 bedroeg de CO2-uitstoot ge-
relateerd aan de omzet van Trebbe 4,83 ton CO2 / €xmio. 
Dit is een forse daling ten opzichte van het voorgaande 
jaar (5,33 ton CO2 / €xmio).

Per scope

Per bron

Per categorie

3. Inzicht

Meerjarentrend
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3. Inzicht

3.4 Alternatieve brandstoffen en groene stroom
Alternatieve brandstoffen
Het wagenpark heeft het grootste aandeel in de CO2-uit-
stoot van Trebbe. Daarom zijn we altijd op zoek naar de 
mogelijkheid om alternatieve brandstoffen toe te passen 
en bevorderen we de inzet van zuinigere voertuigen. De 
grootste winst is te behalen in het brandstofverbruik van 
leaseauto`s.

Groenste stroom
Vanaf 1 januari 2018 gebruiken we op ieder Trebbe-pro-
ject waar wij de levering aanvragen en onze kantoren in 
Enschede en Zwolle groene stroom (zon- / windenergie 
opgewekt in Nederland). Voor deze stroom zijn garanties 
van oorsprong (GVO’s) beschikbaar.
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3.5. Energiebeoordeling
Op basis van de identificatie van de energiestromen en 
de bijbehorende CO2-emissie voeren we een energiebe-
oordeling uit. De energiebeoordeling omvat het proces 
van identificatie (voorgaande paragraaf) en evaluatie 
van het energiegebruik binnen de organisatie.

Hoewel de absolute CO2-uitstoot is gestegen (+11%), is 
de CO2-uitstoot per miljoen omzet (-9%) fors gedaald. 
De omzet (+22%) is ten opzichte van het voorgaande jaar 
gestegen.

De stijging van de absolute CO2-uitstoot in scope 1 (+10%) 
wordt met name veroorzaakt door een toename van het 
aardgasverbruik op kantoren (+51%) en een verhoogde 
emissiefactor voor aardgas (van 1,890 naar 2,085). 

De stijging van de absolute CO2-uitstoot in scope 2 
(+28%) wordt veroorzaakt door een toename van het 
aantal (+78%) en het gebruik van elektrische auto’s 
waarbij een emissiefactor voor grijze stroom toegepast 
dient te worden.

De stijging van de absolute CO2-uitstoot in scope 3 (+10%) 
is veroorzaakt door een toename van het gebruik van pri-
véauto`s voor woon-werk verkeer. Het aantal gereden ki-
lometers is toegenomen met 11% en is te verklaren door 
de groei van het aantal medewerkers. 

De stijging van de absolute en relatieve CO2-uitstoot op 
kantoren is te verklaren door een toename van het ver-
bruik van aardgas. Deze toename is grotendeels toe te 
schrijven aan de relatief koude winterperiode. 

De stijging van de absolute CO2-uitstoot van het wagen-
park is met name te verklaren door het feit dat er 13% 
meer leaseauto`s (meer medewerkers) worden ingezet. 
Gerelateerd aan de omzet zien we juist een dalende trend 
die mede te verklaren is door een toename van de inzet 
van zuinigere leaseauto`s (elektrische en hybride auto`s 
/ betere energielabels).

De daling van de absolute en relatieve CO2-uitstoot op 
onze bouwplaatsen is te verklaren door het feit dat er 
op bouwplaatsen vrijwel geen aardgas meer wordt ver-
bruikt. 

3. Inzicht

CO2 categorie Percentage 
van de CO2-
footprint 2020

Percentage 
van de CO2-
footprint 2021

Invloed Toekomst

Kantoren Elektriciteit 2,3% 2,6%
Verlichting, apparatuur, 
koeling, gedrag 
medewerkers

Mogelijke daling 
door groene stroom 
kantoor Nieuwegein 
en bewustwording

Kantoren 
Verwarmingsbrandstof 9,7% 14,6%

Verwarming, 
installaties, gedrag 
medewerkers

Geen significante 
wijziging

Wagenpark Brandstof 
leaseauto’s 47,6% 48,8%

Brandstofsoort, 
energielabel, gerag 
medewerkers

Mogelijke daling 
door inzet schonere 
leaseauto’s en 
bewustwording

Wagenpark Privéauto’s woon-
werk 18,3% 18,2%

Brandstofsoort, 
energielabel, gerag 
medewerkers

Mogelijke 
daling door 
thuiswerkregeling

Wagenpark Privéauto’s werk-
werk 1,5% 1,0%

Brandstofsoort, 
energielabel, gerag 
medewerkers

Geen significante 
wijziging

Wagenpark Brandstof 
bedrijfsauto’s / busjes 17,3% 14,8%

Brandstofsoort, 
energielabel, gerag 
medewerkers

Geen significante 
wijziging

Bouwplaatsen Elektriciteit 0,0% 0,0%
Verlichting, apparatuur, 
koeling, gedrag 
medewerkers

Geen significante 
wijziging

Bouwplaatsen 
Verwarmingsbrandstof 3,3% 0,0%

Verwarming, 
installaties, gedrag 
medewerkers

Geen significante 
wijziging
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3.6. Ketenanalyse
Een aantal jaren geleden is er in samenwerking met Zi-
energie (adviesbureau duurzaamheid) een eerste kete-
nanalyse uitgevoerd. Deze analyse is uitgevoerd volgens 
de vier stappen uit het Green House Gas (GHG) Protocol.
Deze vier stappen zijn:
• een beschrijving van de waardeketen;
• het bepalen van de relevante categorieën uit scope 3; 
• identificatie van partners in de waardeketen; 
• kwantificeren van de emissies.

De uitkomst van de eerste analyse was dat de meeste 
CO2 emissies in de gebruiksfase van een woning zit. Om 
de emissie verder terug te dringen, heeft Trebbe vervol-
gens de verkoop van energieneutrale woningen gestimu-
leerd. Een energieneutrale woning stoot minder CO2 uit, 
dan een woning die voldoet aan het bouwbesluit. In 2017 
leidde de stimulans tot de verkoop van 177 energie neu-
trale woningen (EPC 0,0). Ieder jaar wordt de ketenanaly-
se beoordeeld en verder aangevuld.

De belangrijkste aanvullingen zijn:
• Verder onderzoek naar de milieubelasting van mate-

riaal gebruik bij de woningen die wij ontwikkelen en 
bouwen met ons concept BasisWonen. De grootste 
milieubelasting komt voort uit onder andere de toe-
passing van beton. Samen met de leverancier van 
onze betoncasco’s zijn we op zoek gegaan naar mo-
gelijkheden om de milieubelasting te verkleinen. Dit 
heeft geresulteerd in de toepassing van een ander 
toeslagmateriaal Cem2 (vermalen hoogovenslak in 
plaats van Cem1( zuiver cement) Dit levert een CO2 
reductie op van 30%.

• Ook hebben we gesprekken gevoerd met de leveran-
cier van onze prefab casco’s. Onderwerp van gesprek 
was het verlagen van de CO2 uitstoot van onze leve-
rancier (gecertificeerd volgens de CO2 prestatielad-
der, niveau 3). Naast de samenstelling van het beton, 
kijken zij of de CO2 uitstoot die veroorzaakt wordt 
door de levering van grondstoffen, zoals zand, ver-
der gereduceerd kan worden.

• Wij verkleinen onze emissie door het toepassen 
van kant-en-klare gevels. Deze gevels bestaan uit 
steenstrips op onze prefab casco’s. Hoe groot de re-
ductie exact is ten opzichte van traditioneel bouwen, 
dat is nog niet te berekenen omdat de toepassing van 
steenstrips nog niet is opgenomen in de nationale 
milieu database.   

• Wij werken intensief samen met onze afvalverwer-
ker om de uitstoot per afvalsoort in kaart te brengen. 
Het uiteindelijke doel hiervan is om afval nog beter 
te scheiden en te verminderen. Daarmee neemt ook 
onze CO2 uitstoot verder af. 

De volledige ketenanalyse is beschikbaar en inzichtelijk 
bij de KAM-afdeling.

3. Inzicht
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Door het formuleren van ambitieuze reductiedoelstellin-
gen creëert Trebbe kansen voor het terugdringen van de 
CO2-uitstoot en bevordert het de samenwerking zodat de 
meest efficiënte opties voor reductie in de keten worden 
aangepakt.

4.1 Energiemanagement actieplan
Het energiemanagement actieplan bestaat bij Trebbe uit 
het plan van aanpak CO2-reductie dat is voortgekomen 
uit de monitoring, meting, analyse en beoordeling van 
de CO2-emissie inventaris en eerder vastgestelde doel-
stellingen en genomen maatregelen. In de bijlage is een 
beschrijving opgenomen van de totstandkoming van het 
actieplan inclusief een referentietabel volgens ISO 50001.

4.2 Resultaat CO2-doelstellingen
Afgelopen jaar heeft Trebbe twee hoofddoelstellingen 
geformuleerd, deze waren:
• het reduceren van de CO2-uitstoot (gerelateerd aan 

de omzet) in 2021 met 5% ten opzichte van het voor-
gaande jaar;

• het behalen van het hoogste niveau (5) van de 
CO2-Prestatieladder.

Wij zijn er trots op dat beide doelstellingen in 2021 zijn 
behaald; de CO2-uitstoot is met maar liefst 9% gedaald in 
2021 en in september ontvingen we het niveau 5 certifi-
caat van de CO2-Prestatieladder.

4.3 Genomen maatregelen
Het wagenpark heeft binnen Trebbe het grootste aandeel 
in de CO2-uitstoot. Daarom lag daar de prioriteit en waren 
de maatregelen met name gericht op het wagenpark en 
het brandstofverbruik. Om de CO2-reductiedoelstelling 
van 5% te behalen zijn echter wel in alle scopes (1, 2 en 3) 
maatregelen genomen:

2021
• wij vergroenden ons wagenpark verder en zetten 

meer hybride en elektrische auto’s in;
• bij kantoor Zwolle is een elektrische deelauto in ge-

bruik genomen;
• er is een laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst 

bij ons kantoor in Zwolle;
• er zijn middelen beschikbaar gesteld (vanuit ICT) om 

het thuiswerken verder te faciliteren;
• we stellen een thuiswerkregeling op (uitrol in 2022);
• het aanbod van energiezuinige LED-verlichting op de 

bouwplaatsen is verder uitgebreid.

4.4 Terugblik op eerder genomen maatregelen
Om onze CO2-footprint te verkleinen, hebben we al ver-
schillende acties en reductiemogelijkheden doorgevoerd. 
Hieronder geven we een overzicht van de maatregelen 
die we de voorgaande drie jaar hebben getroffen.

2020
• wij plaatsten pv-panelen op onze werkplaats in 

Zwolle;
• onze afdeling Verbouw & Beheer nam een volledige 

elektrische deelauto in gebruik;
• er is een laadpaal voor elektrische auto’s geplaatst 

bij Trebbe Materieel en Verbouw & Beheer in Ensche-
de;

• kantoormedewerkers kunnen thuis werken. Thuis-
werkplekken zijn voorzien van alle ICT- benodigdhe-
den;

• verdere vergroening van ons wagenpark;
• op bouwplaatsen waar de elektra-aansluiting nog 

ontbreekt maken we gebruik van groene aggregaten.

2019
• wij vergroenden ons wagenpark verder en zetten hy-

bride en elektrische auto’s in;
• we hebben onze werkplaats in Zwolle voorbereid op 

plaatsing van pv-panelen;
• we plaatsten laadpalen voor elektrische auto’s bij 

onze kantoren in Zwolle en Enschede;
• de samenstelling van het beton van onze betoncas-

co’s voor BasisWonen is aangepast en stoot daar-
door minder CO2 uit;

• we blijven duurzame, energiezuinige en gezonde op-
lossingen ontwikkelen binnen onze kenniscentra. 

• In 2019 startten we met Verbouw & Beheer. Door ge-
degen onderhoudsplannen aan te bieden, houden we 
gebouwen langer in de juiste conditie.

2018
• we sloten een contract af met een energieleverancier 

voor de levering 100% groene Nederlandse stroom;
• we hebben energiezuinige eco-units ingezet op een 

aantal van onze projecten;
• we zijn gestart om de bouwplaatsen te voorzien van 

energiezuinige LED-verlichting;
• deelname aan de mobiliteitsbattle, waarbij Trebbe 

als tweede uit de bus kwam wanneer het gaat om 
CO2-reductie;

• we voerden een pilot met afvalreductie uit;
• we blijven duurzame, energiezuinige en gezonde op-

lossingen ontwikkelen binnen onze kenniscentra. 

4. Reductie
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4. Reductie

4.5. Plan van aanpak
Op basis van de inzichten en ontwikkelingen van afgelo-
pen jaar heeft Trebbe voor komend jaar nieuwe reductie-
doelstellingen en -maatregelen voor scope 1, 2 en 3 vast-
gesteld. Deze doelstellingen zijn verwerkt in een plan 
van aanpak waarmee we onze CO2-footprint verder wil-
len verkleinen. Ook inventariseren we het ambitieniveau 
en de haalbaarheid van mogelijke toekomstige CO2-re-
ductiemaatregelen.

Scope 1
CO2-reductiedoelstelling 2022: 
5% verlaging van de CO2-uitstoot gerelateerd aan de om-
zet (referentiejaar 2021).

CO2-reductiemaatregelen in scope 1:
• vaststellen van beleid ten aanzien van de juiste ba-

lans tussen werken op kantoor en thuis. Ervaringen 
van de afgelopen (corona-) periode  dienen als input. 
Kwantitatieve indicatie van de beoogde bijdrage aan 
de doelstelling: 2%

• gesprekken voeren met de leasemaatschappij (2x 
per jaar) ten aanzien van het aanbieden van scho-
nere leaseauto`s (minder CO2-uitstoot), de inzet 
van hybride en/of elektrische auto`s. Kwantitatieve 
indicatie van de beoogde bijdrage aan de doelstel-
ling: 2%;

• stimuleren van Het Nieuwe Rijden. Kwantitatieve 
indicatie van de beoogde bijdrage aan de doelstel-
ling: 1%.

Inventarisatie van mogelijke toekomstige CO2-reductie-
maatregelen in scope 1:
• inventariseren welke mogelijkheden de leasemaat-

schappij kan bieden ten aanzien van het stimuleren 
van Het Nieuwe Rijden;

• inventariseren van de mogelijkheden voor het toe-
passen van groen gas (lagere CO2-emissiefactor);

• inventariseren van de mogelijkheden van fietsplan / 
inzetten van leasefietsen.

Scope 2
CO2-reductiedoelstelling 2022:
1% verlaging van de CO2-uitstoot gerelateerd aan de om-
zet (referentiejaar 2021).

CO2-reductiemaatregelen in scope 2:
• vaststellen van beleid ten aanzien van de juiste ba-

lans tussen werken op kantoor en thuis. Ervaringen 
van de afgelopen (corona-) periode dienen als input.
Kwantitatieve indicatie van de beoogde bijdrage aan 
de doelstelling: 0,5%;

• stimuleren van het gebruik van video conferencen / 
digitaal vergaderen. Kwantitatieve indicatie van de 
beoogde bijdrage aan de doelstelling: 0,5%.

Inventarisatie van mogelijke toekomstige CO2-reductie-
maatregelen in scope 2:
• inventariseren van de mogelijkheden om, in over-

leg met de verhuurder, het elektriciteitsverbruik 
van kantoor Nieuwegein om te zetten van grijs naar 
groen (lagere CO2-emissiefactor);

• inventariseren van de mogelijkheden om zonnepa-
nelen te plaatsen op het kantoor in Enschede;

• inventariseren van de mogelijkheden om het gebruik 
(de duur) van video conferencen / digitaal vergade-
ren in kaart te brengen (bewustwording en stimule-
ren).;

• inventariseren van de mogelijkheden om energiezui-
nigere ICT-apparatuur in te kopen (printers, laptops, 
beeldschermen etc.).
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Scope 3
CO2-reductiedoelstelling 2022:
2% verlaging van de CO2-uitstoot gerelateerd aan de om-
zet (referentiejaar 2021).

CO2-reductiemaatregelen in scope 3:
• Vaststellen van beleid ten aanzien van de juiste ba-

lans tussen werken op kantoor en thuis. Ervaringen 
van de afgelopen (corona-) periode dienen als input. 
Kwantitatieve indicatie van de beoogde bijdrage aan 
de doelstelling: 1%

• Stimuleren van het gebruik van videoconferencen / 
digitaal vergaderen. Kwantitatieve indicatie van de 
beoogde bijdrage aan de doelstelling: 0,5%

• Stimuleren van Het Nieuwe Rijden. Kwantitatieve in-
dicatie van de beoogde bijdrage aan de doelstelling: 
0,5%

Inventarisatie van mogelijke toekomstige CO2-reductie-
maatregelen in scope 3:
• Inventariseren van de mogelijkheden van fietsplan / 

inzetten van leasefietsen.

Ketenanalyse scope 3

Upstream Productieafval

CO2-reductiedoelstelling 2022:
5% afvalvermindering en 30% betere scheiding van 
bouw- en sloopafval (referentiejaar 2021).

CO2-reductiemaatregelen ketenanalyse (scope 3):
• In samenwerking met de leverancier inzicht creëren 

in de CO2-uitstoot van afvalstromen.
• Kwantitatieve indicatie van de beoogde bijdrage aan 

de doelstelling: 0%
• Het stimuleren van betere afvalscheiding (o.a. ge-

bruik van afvaldashboards).
• Kwantitatieve indicatie van de beoogde bijdrage aan 

de doelstelling: 30%
• Afspraken maken met de vijf leveranciers die het 

meeste afval op een project produceren om geza-
menlijk afvalvermindering te bespreken.

• Kwantitatieve indicatie van de beoogde bijdrage aan 
de doelstelling: 5%

• Bij elk nieuw werk standaard inventariseren (door 
Trebbe Materieel B.V.) wat de maximale hoeveelheid 
te onderscheiden afvalstromen kunnen zijn op de 
bouwplaats. 

• Kwantitatieve indicatie van de beoogde bijdrage aan 
de doelstelling: 0%

Aanvullende doelstellingen met betrekking tot de kete-
nanalyse worden nader bepaald.

4. Reductie

0,86

Alternatieve brandstoffen en groene stroom
Omschreven doelstellingen:
• uitfaseren (lease-) dieselauto’s en het stimuleren 

van de  inzet van hybride en elektrische auto’s;
• het gebruik van 100% groene stroom (zon- / wind-

energie opgewekt in Nederland) gebruiken op alle 
kantoren.

4.6 Ambitieniveau en waarschijnlijkheid
Bij het bepalen van de reductiedoelstellingen is onder-
zocht welke maatregelen en doelstellingen sectorge-
noten nastreven. Vergelijkbare bedrijven hebben res-
pectievelijk minder ambitieuze en meer ambitieuze 
doelstellingen. Trebbe schat zichzelf daarom in als mid-
denmoter op het gebied van CO2-reductie in vergelijking 
met sectorgenoten.

Door middel van het plan van aanpak en de ingeslagen 
weg met betrekking tot meer thuiswerken en digitaal 
vergaderen, verwacht Trebbe dat het waarschijnlijk is dat 
de CO2-reuctiedoelstellingen gehaald worden. Natuurlijk 
monitoren wij het slagen van de gestelde reductiedoel-
stellingen tussentijds om, wanneer nodig, tijdig bij te 
kunnen sturen. 
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5. Transparantie

Door transparant te zijn, stimuleren we de creatieve be-
trokkenheid van medewerkers, zijn onze branchegeno-
ten en andere bedrijven op de hoogte van onze en elkaars 
inspanningen op het gebied van CO2-reductie en kunnen 
we elkaar aanspreken op de ambities en vorderingen.

5.1. Communicatieplan
Het ontwikkelen, vastleggen en naleven van ons CO2-be-
leid vinden we belangrijk bij Trebbe. Minstens zo belang-
rijk is de interne en externe communicatie hierover. Wat 
de vastgestelde taken, verantwoordelijkheden en wijzen 
van communicatie zijn, hebben we opgenomen in dit 
communicatieplan.

Het doel van de communicatie over het CO2-beleid is de 
bewustwording en de betrokkenheid van onze collega’s 
en externe belanghebbenden op het gebied van CO2 te 
vergroten. Met onze externe communicatie werken we 
aan de reputatie van Trebbe. We willen dat onze stake-
holders zien dat wij onze maatschappelijke verantwoor-
delijkheid nemen, we roepen op tot duurzame samen-
werking en we laten zien dat we aandacht hebben voor 
een schonere, gezondere en betere wereld.

Het verkleinen van onze CO2-footprint is onderdeel van 
één van de vier speerpunten uit het ondernemingsplan. 
Dit ondernemingsplan diende als handvat voor de af-
delingsplannen en de jaarplannen, opgesteld door de 
kenniscentra en stafafdelingen. Zo wordt door elk ken-
niscentrum en iedere afdeling invulling gegeven aan de 
ambitie van Trebbe. ‘Het mooier maken van Nederland 
door het creëren van duurzame en gezonde leefomge-
vingen.’ Ideeën en doelen beschrijven en vastleggen in 
jaarplannen is mooi, maar er moet ook daadwerkelijk 
uitvoering aan gegeven worden. Om dit te borgen wordt 
ieder half jaar door de afdelingen en kenniscentra naar 
de directie gerapporteerd over de voortgang van de plan-
nen.

In het kader van de CO2-prestatieladder worden alle 
acties die nodig zijn ingezet en gecoördineerd door de 
KAM-afdeling. Daarnaast geeft de KAM-afdeling advies 
over het beleid op het gebied van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen, de implementatie hiervan en de 
communicatie hierover. De voortgang en de resultaten 
worden met directie doorgenomen. Ons team Techniek & 
Duurzaamheid verricht onderzoek naar duurzame alter-
natieve materialen.

5.2 Interne communicatie
Interne belanghebbenden
• Directieleden
• UTA-medewerkers
• Bouwplaatsmedewerkers
• Stagiaires/afstudeerders
• Ondernemingsraad
• Eigen medewerkers in bouwcombinaties

Interne communicatiemiddelen
• ondernemingsplan
• jaarplannen
• diverse overlegvormen op team-, functie-, afde-

lings-, of directieniveau zoals:
• directieoverleg
• productie-overleg
• projectleidersoverleg
• uitvoerdersoverleg
• afdelingsoverleg
• projectteamoverleg
• toolboxmeeting

• Trebbenet
• CO2-portfolio
• Juist
• Infolunch
• Trebbe Nieuwsflits
• E-mail

Communicatiemiddel Boodschap Planning Verantwoordelijke(n)

Ondernemingsplan Beleid Vierjaarlijks Directie

Jaarplannen Beleid, maatregelen Jaarlijks Directie
Afdelingshoofden

Diverse overlegvor-
men

Nieuws, beleid, maatregelen,  
CO2-footprint, stand van zaken, 
individuele bijdrage

Conform jaarlijkse planning Directie
Afdelingshoofden
Leidinggevenden
KAM-afdeling
Team Techniek & Duur-
zaamheid

Trebbenet Nieuws, beleid, maatregelen,  
CO2-footprint, stand van zaken, 
individuele bijdragee

Regelmatig Team Techniek & Duur-
zaamheid
Communicatie-afdeling
KAM-afdeling

CO2-portfolio Nieuws, beleid, maatregelen,  
CO2-footprint, stand van zaken, 
individuele bijdrage

Jaarlijks Communicatie-afdeling
KAM-afdeling

Juist Nieuws, beleid, maatregelen,  
CO2-footprint, stand van zaken, 
individuele bijdrage

Twee keer per jaar Communicatie-afdeling
KAM-afdeling

Infolunch Nieuws, beleid, maatregelen,  
CO2-footprint, stand van zaken, 
individuele bijdrage

Maandelijks Communicatie-afdeling

Trebbe Nieuwsflits Nieuws, beleid, maatregelen,  
CO2-footprint, stand van zaken, 
individuele bijdrage

Tweewekelijks Communicatie-afdeling

E-mail Nieuws, beleid, maatregelen,  
CO2-footprint, stand van zaken, 
individuele bijdrage

Bij aanleiding KAM-afdeling
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5.3. Externe communicatie

Externe belanghebbenden
• Opdrachtgevers
• Ontwikkelaars
• (Institutionele) beleggers
• Architecten
• Adviesbureaus
• Onderaannemers / co-makers
• Leveranciers
• Makelaars / Notarissen
• (Potentiële) kopers / huurders
• Omwonenden
• Concurrenten
• Onderwijsinstellingen
• Overheden
• Vakbonden
• Brancheorganisaties

Externe communicatiemiddelen
• Website Trebbe
• Social media
• CO2-portfolio
• Website Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 

Ondernemen (SKAO)
• Brochure Trebbe Duurzaam

Communicatiemiddel Boodschap Planning Verantwoordelijke(n)

Website Trebbe Nieuws, beleid, maatregelen,  
CO2-footprint, stand van zaken, 
individuele bijdrage

Regelmatig Communicatie-afdeling

Social media Nieuws, beleid, maatregelen,  
CO2-footprint, stand van zaken, 
individuele bijdrage

Regelmatig Communicatie-afdeling

CO2-portfolio Nieuws, beleid, maatregelen,  
CO2-footprint, stand van zaken, 
individuele bijdrage

Jaarlijks Communicatie-afdeling
KAM-afdeling

Website SKAO Communicatie-eisen conform 
handboek CO2-Prestatieladder

Jaarlijks KAM-afdeling

Brochure Trebbe Duur-
zaam

Nieuws, beleid, maatregelen Jaarlijks Team Techniek & Duur-
zaamheid
Communicatie-afdeling

 CO2- portfolio
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Door deel te nemen aan initiatieven op het gebied van 
CO2-reductie investeert Trebbe in samenwerking, het 
delen van kennis en waar mogelijk gebruik te maken van 
kennis die ergens anders opgedaan is. 

Bij Trebbe hebben we daarom verschillende teams, cer-
tificeringen en samenwerkingen om duurzame moge-
lijkheden en initiatieven te ontwikkelen in de primaire en 
ondersteunende processen, in de sector en in de keten.

6.1 Trebbe teams
Team Technie k & Duurzaamheid
Doelstelling:
• MVO en duurzaamheid binnen de organisatie stimu-

leren en kennisoverdracht vergroten en borgen
• Adviseren over doelstellingen en het bewaken van 

ambities

Team standaardisatie bouwplaats
Doelstelling:
• Afvalreductie
• Duurzame bouwplaats

Kernteam concepten
Doelstelling:
• Continu doorontwikkelen van onze woonconcepten
• Verduurzamen en prefabriceren van onze wooncon-

cepten

6.2 Certificeringen
FSC en PEFC
Deze certificeringen hebben betrekking op de toepassing 
van houtsoorten uit duurzaam beheerste bossen.

ISO 14001
De ISO 14001-certificering heeft betrekking op ons mili-
eumanagementsysteem en geeft aan dat Trebbe op een 
systematische wijze werkt om haar milieuprestaties te 
verbeteren. Trebbe verbindt zich aan continue verbete-
ring en het voorkomen van milieuvervuiling.

Bewuste Bouwers
De Bewuste Bouwers-gedragscode richt zich op de 
bouwplaats en op de omgeving van de bouwplaats. Een 
drukke omgeving, mondige buren, hoge verwachtingen, 
kwetsbare natuur en compactere werkterreinen vragen 
steeds meer van bouwbedrijven tijdens de uitvoering. De 
gedragscode biedt Trebbe concrete handvatten om be-
wust te kunnen werken met oog voor:
• de omgeving waar mensen wonen, werken en recre-

eren;
• het milieu bij het uitvoeren van het werk;
• goede zorg voor de bouwplaatsmedewerkers tijdens 

de uitvoering van het project.

Op basis van de bouwlocatie in combinatie met het be-
lang voor de omgeving wordt bepaald welke projecten 
worden aangemeld voor Bewuste Bouwers.

6. Participatie

6.3 Samenwerkingen 
Afvalreductie
Als ontwikkelende bouwer werken we aan de samenle-
ving van morgen. Wij geven vorm aan de maatschappij 
van de toekomst. En dat is een hele verantwoordelijkheid 
om te dragen en dat doen we ook, door oog te hebben 
en te houden voor maatschappelijk verantwoord onder-
nemen en bijdragen aan een circulaire economie. Afval-
reductie is hierin een eerste stap en het levert ook een 
mooie kostenbesparing op. Met onze vaste afvalleveran-
cier Van Dalen Groep werken we samen om de hoeveel-
heid afval die wij produceren te verminderen. Dit doen 
we door onder andere het creëren van inzicht in onze 
afvalstromen (rapportage, stuurmiddel), zoeken we (in 
een zo vroeg mogelijk stadium) naar de meest optimale 
afvalstraten op de bouwplaats, zetten we in op meer be-
wustwording en de gedeelde maatschappelijke verant-
woordelijkheid hierin en optimaliseren we het aan- en 
afroepproces.

Trees for All
Trees for All investeert in een groene en gezonde aarde 
door wereldwijd bos te planten en te herstellen. Bedrij-
ven en particulieren kunnen via de projecten van Trees 
for All hun CO2 compenseren en bomen planten. Zo zetten 
we ons samen in voor een gezonder klimaat, herstel van 
natuur en biodiversiteit en betere leefomstandigheden. 
Trees for All heeft het CBF keurmerk en een ANBI status.

Deelname Stichting Pioneering
Stichting Pioneering staat voor vernieuwing van techno-
logie en ondernemerschap. Ook op het gebeid van duur-
zaamheid.

Lente akkoord -> energiezuinige nieuwbouw
Trebbe is deelnemer van het lente akkoord. Het lente ak-
koord is een afspraak tussen de rijksoverheid en markt-
partijen om op korte termijn steeds energiezuiniger te 
gaan bouwen. Daarmee besparen we:
1. het klimaat
2. eindige brandstoffen
3. woonlasten

Platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) voor de 
klant
Trebbe is deelnemer van het Platform ZEN. Platform ZEN 
is opgezet door de vier brancheverenigingen van het Len-
te akkoord met als doel de ondersteuning naar de nieu-
we Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) welke van 
kracht is met ingang van 2020. Doel van het platform is 
bevorderen dat bouwers, ontwikkelaars, woningcorpo-
raties en beleggers op grote schaal ervaring opdoen met 
het ontwikkelen en realiseren van zeer energiezuinige 
woningen die verregaand tegemoet komen aan de klant-
wens, die inspelen op de klantbeleving en die een zeer 
hoge klantwaardering kennen.

Lente akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen
Het ‘eerste’ Lente akkoord en ZEN is inmiddels gestopt, 
omdat de afgesproken termijn ruimschoots verstreken is 
en de doelen bereikt. (o.a. overgang naar BENG en gas-
loze nieuwbouw onderzoeken en implementeren). In-
middels is er een vervolg ontstaan onder de naam Lente 
akkoord 2.0, die zich meer richt op de materiaaltransitie, 
naar meer circulair en biobased. Ook hier is Trebbe weer 
bij aangesloten met focus op materiaalgebruik binnen 
betaalbare bouw   
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(Gebieds)ontwikkeling en conceptueel bouwen
Trebbe is een ontwikkelende bouwer. Een deel van haar 
projecten ontwikkelt Trebbe zelf. Bij deze ontwikkelingen 
zitten we zelf aan het stuur. UItgangspunten bij onze ge-
biedsontwikkelingen zijn altijd aandacht een oog voor na-
tuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit en langjarige kwa-
liteit. De wijken die we nu ontwikkelen moeten over tig 
jaar nog steeds goed voldoen. De woningen en apparte-
menten ontwikkelen we veelal met onze eigen concepten 
Trebbe heeft BasisWonen (concept voor grondgebonden 
woningen) en HoogWonen (concept voor appartemen-
tencomplexen).Binnen onze concepten zijn een gezond 
binnenklimaat en energiezuinigheid een vanzelfspre-
kendheid. BasisWonen en HoogWonen zijn beschikbaar 
met verschillende energiescenario’s die vol- doen aan de 
laatste BENG-eisen en TO-juli. 

Een goed voorbeeld waarin al onze ambities in de wo-
ningbouw samen komen is Kroon op Leeuwesteyn in 
Utrecht.  In Kroon op Leeuwesteyn is een plek voor ie-
dereen om te wonen. Er komen zowel koopwoningen als 
woningen voor de middenhuur. Kroon op Leeuwesteyn 
wordt een plan met hele hoge woonkwaliteit. Zo komt 
er een verdiepte parkeergarage met daar bovenop en 
gemeenschappelijke binnentuin waar ruimte is voor een 
voedsel-, speel- en fitnesstuin. 
Duurzaam wonen in Kroon op Leeuwesteyn
• De opzet van het plan is zo dat gebuik van de fiets 

wordt gestimuleerd, kopers krijgen er ook één bij 
aankoop van de woning. Past de fiets niet, dan kan er 
gebruik gemaakt worden van deelmboliteit.

• De woningen worden energetisch duurzaam. Ver-
nieuwend in het plan is de inzet van PVT-panelen op 
de daken van de woningen. Deze panelen voorzien de 
warmtepompen van de woningen rechtstreeks van 
energie. Ook komt er een windturbine die energie op-
wekt.

•  Er wordt een Smart dek voor waterberging ingezet. 

• Restmaterialen tijdens de bouw, gaan naar een 
bouwmaterialenkringloop.

• Circulariteit speelt een belangrijke rol. Er is gekozen 
voor verantwoorde materialen. Deze worden gere-
gistreerd in een materialenpaspoort. Hierdoor kun-
nen deze materialen opnieuw gebruikt worden.

• De woningen worden remontabel gebouwd, zodat 
deze in de toekomst gemakkelijk aan te passen zijn 
aan de wensen van morgen.

U-bouw
Ook binnen onze grote, complexe utilitaire projecten 
houden we altijd rekening met onze CO2-uitstoot. Maar 
niet alleen tijdens de bouw. Bij de voorbereiding van deze 
projecten nemen we altijd de gebruiks- en onderhouds-
fase mee in de keuze voor materialen, installaties enzo-
voort. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling en 
bouw van het Isala Meppel. Het eerste gasloze zieken-
huis in Nederland. De uitstoot van dit ziekenhuis is gedu-
rende de gebruiksfase beperkt. Maar ook tijdens de bouw 
maaktenwe bewuste keuzes. Zo werd het ziekenhuis in 
aanbouw verwarmd met pellets in plaats van fossiele 
brandstoffen. 

Bestaand vastgoed toekomstbestendig
BestaandWonen
Met BestaandWonen verduurzamen we In samenwer-
king met diverse opdrachtgevers bestaande woningen. 
Een goed voorbeeld is De Energieproeftuin in Zwolle. 
Een uniek verduurzamingsproject: door de opzet van een 
proeftuin wordt onderzocht op welke wijze de bestaan-
de woningvoorraad het best verduurzaamd kan worden. 
Met ‘best’ wordt bedoeld; betaalbaar voor bewoners en 
corporatie, bewoonbaar tijdens de uitvoering en comfor-
tabel wonen na oplevering, slim en duurzaam omgaan 
met energie.

Transformatie
Met transformatie geven wij bestaand vastgoed een 
duurzaam tweede leven. Trebbe transformeerde een 
voormalig kantoorpand in Den Haag naar een modern en 
aantrekkelijk woongebouw met 64 appartementen en in 
Enschede een voormalig kantoorpand tot zorgeenheden 
voor dementerende ouderen.

Verbouw & Beheer
Om vastgoed waardevast en toekomstbestendig te hou-
den, kunnen wij het planmatig onderhoud voor onze re-
kening nemen. Wij adviseren, verrichten een nulmeting 
en spreken af in welke conditie het vastgoed moet blij-
ven. Aansluitend verstrekken wij een meerjaren onder-
houdsplanning en een meerjaren onderhoudsbegroting, 
met inzicht in total cost of ownership (TCO).

Masterclass cyclus ‘bouw’
Samen met drie andere grote bouwbedrijven verzorgt 
Trebbe masterclasses aan de Saxion Hogeschool En-
schede. Deze kennen als thema’s bijvoorbeeld de toepas-
sing van Lean en BIM maar ook verduurzamen bestaande 
bouw. Ook hebben we bij Saxion en Windesheim meege-
werkt aan een masterclass circulariteit.

Het Technologie Cluster (TNO) 
De afgelopen twee jaar werkten we mee aan een onder-
zoek naar circulariteit. Het resulteerde in de ontwikkeling 
van het circulaire kozijn, dat we inmiddels gevraagd en 
ongevraagd aanbieden. 

Drenthe Woont Circulair
Drenthe Woont Circulair is een unieke samenwerking van 
woningcorporaties en marktpartijen. Samen gaan zij ex-
perimenteren en pionieren in een experimenteerruimte 
met zes verschillende pilotprojecten, sloop en nieuw-
bouw. En in totaal zo’n 110 woningen verspreid door heel 
Drenthe. Kortom: samen ontdekken door te doen. Als in-
dividu, organisatie en gemeenschap. Niet voor één keer, 
maar om blijvende impact te realiseren. Voorbij het nu 
gangbare, naar een circulaire bouweconomie. De cir-
culaire doeners is één van de consortia binnen Drenthe 
Woont Circulair en bestaat uit onder meer Woonservice, 
LKSVDD en Trebbe. Samen werkt dit consortium aan de 
circulaire woning van de toekomst. 

 

6. Participatie
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7.1. Grenzen van de organisatie
Voor het bepalen van de organisatorische grens van 
Trebbe Groep B.V. is gebruik gemaakt van de GHG Protocol 
methode zoals beschreven in het Handboek CO2-Presta-
tieladder 3.1.

7.2. CO2-emissie-inventaris
De rapportage over de CO2-emissie-inventaris is voor 
de CO2-Prestatieladder opgesteld conform ISO 14064-1 
paragraaf 9.3.1. Deze norm beschrijft principes en eisen 
voor organisaties en overheden voor kwantificering en 
rapportage van broeikasgasemissies.
De kruistabel in de bijlage geeft weer op welke wijze de 
onderdelen uit deze ISO-norm verwerkt zijn.

7.3. Scope-indeling
De CO2-emissie-inventaris omvat de directe en indirecte 
emissies ten gevolge van de organisatieactiviteiten, on-
derverdeeld in scope 1, 2 en 3 emissies conform Hand-
boek CO2-Prestatieladder en het GHG-protocol. Het gaat 
hier primair om de materiële (scope 1 en 2) en relevante 
(scope 3) emissies. De indirecte scope 3 emissies kunnen 
zowel upstream als downstream ontstaan. In de bijlage 
is een beschrijving opgenomen van de scope-indeling.

7.4. CO2-emissiefactoren
Voor het berekenen van de CO2-uitstoot worden de ac-
tuele emissiefactoren van de website www.CO2emissie-
factoren.nl gehanteerd, conform Handboek CO2-Presta-
tieladder. Halfjaarlijks wordt beoordeeld of er wijzigingen 
hebben plaatsgevonden. Wanneer er een wijziging op-
treedt in de emissiefactoren of berekeningswijze, wordt 
de impact van de wijziging beschreven in de voortgangs-
rapportage.

7.5. Kwaliteitsmanagement plan
Het kwaliteitsmanagement plan (eis 4.A.2 handboek 
CO2-Prestatieladder) van Trebbe is opgesteld in lijn met 
het GHG Protocol (App C, checklist C1) en wordt ingezet 
om te bereiken dat de emissies op een zo accuraat mo-
gelijke wijze worden gerapporteerd en om continue ver-
betering te waarborgen van verbetering van de data voor 
het opstellen en uitwerken van de emissie-inventaris.

7.6. Energie management actieplan
Het energie management actieplan (eis 3.B.2 handboek 
CO2-Prestatieladder) is opgesteld in lijn met de ISO 50001 
en bestaat bij Trebbe uit het plan van aanpak CO2-reduc-
tie (eis 3.B.1 handboek CO2-Prestatieladder) dat is voort-
gekomen uit de monitoring, meting, analyse en beoor-
deling van de CO2-emissie inventaris. In de bijlage is een 
referentietabel opgenomen naar de ISO 50001.

7.7. Energiebeoordeling
De energiebeoordeling (eis 2.A.3 handboek CO2-Presta-
tieladder) omvat het proces van identificatie en evalua-
tie van het actuele energiegebruik binnen de organisatie. 
De energiebeoordeling is opgebouwd uit een analyse op 
hoofdlijnen van het energieverbruik (voor de organisatie 
als geheel naar verschillende energiebronnen) en ener-
giegebruik en analyse van in meer detail voor het iden-
tificeren van de faciliteiten, apparaten of processen die 
een significante invloed of het energiegebruik hebben. 
Om gerichte maatregelen te kunnen nemen voor het ver-
minderen van het energieverbruik en de daaraan verbon-
den kosten, is het nodig een inzicht te verkrijgen in het 
bestaande energieverbruik, in de verdeling ervan over de 
verschillende organisatiedoeleinden en de oorzaken van 
energieverlies. De energiebeoordeling wordt uitgevoerd 
conform ISO 50001 paragraaf 6.3 (voorheen paragraaf 
4.4.3, zie harmonisatiebesluit ISO 50001:2018).De be-
schrijving van de energiebeoordeling maakt onderdeel 
uit van het kwaliteitsmanagement plan.

7.8. Onafhankelijke interne controle
Trebbe beschikt over een actuele energiebeoordeling (eis 
2.A.3 handboek CO2-Prestatieladder), dit betekent con-
form Handboek CO2-Prestatieladder een automatische 
toekenning van de score voor de onafhankelijke inter-
ne controle (hiermee is voldaan aan eis 1.B.2 handboek 
CO2-Prestatieladder).

7. Uitgangspunten 
en referenties
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2021
Scope

Kantoren Gemeten: Totaal: Eenheid: Eenheid: Eenheid:

Elektriciteit
Elektriciteit grijs 70.024 70.024 kWh 0,523 kg CO2 36,6 ton CO2 Scope 2
Elektriciteit groen 144.474 144.474 kWh 0,000 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 2

Verwarmingsbrandstof
Aardgas 97.788 97.788 m3 2,085 kg CO2 203,9 ton CO2 Scope 1

Wagenpark Gemeten: Totaal: Eenheid: Eenheid: Eenheid:

Brandstof leaseauto`s
Benzine 193.988 193.988 Liter 2,784 kg CO2 540,1 ton CO2 Scope 1
Diesel 35.731 35.731 Liter 3,262 kg CO2 116,6 ton CO2 Scope 1
Elektriciteit 45.427 45.427 kWh 0,523 kg CO2 23,8 ton CO2 Scope 2

Privéauto`s woon-werk
Benzine 0 km 2,784 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 3
Diesel 0 km 3,262 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 3
Elektriciteit 0 km 0,085 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 3
Brandstof onbekend 1.312.514 1.312.514 km 0,193 kg CO2 253,3 ton CO2 Scope 3

Privéauto`s werk-werk
Benzine 0 km 2,784 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 1
Diesel 0 km 3,262 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 1
Elektriciteit 0 km 0,085 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 2
Brandstof onbekend 71.070 71.070 km 0,193 kg CO2 13,7 ton CO2 Scope 1

Brandstof bedrijfsauto`s / -busjes
Benzine 47 47 Liter 2,784 kg CO2 0,1 ton CO2 Scope 1
Diesel 63.238 63.238 Liter 3,262 kg CO2 206,3 ton CO2 Scope 1
Elektriciteit 0 kWh 0,523 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 2
Bio-diesel (HVO) 23 23 Liter 0,314 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 1
AdBlue 1.429 1.429 Liter 0,260 kg CO2 0,4 ton CO2 Scope 1

Bouwplaatsen Gemeten: Totaal: Eenheid: Eenheid: Eenheid:

Elektriciteit
Elektriciteit grijs 0 kWh 0,523 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 2
Elektriciteit groen 3.324.986 3.324.986 kWh 0,000 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 2

Verwarmingsbrandstof
Aardgas 0 m3 2,085 kg CO2 0,0 ton CO2 Scope 1

Personeelsgegevens Gemeten: Totaal: Eenheid: 1.394,7 ton CO2 TOTAAL

Medewerkers 326 326 Aantal
Medewerkers man 275 275 Aantal
Medewerkers vrouw 51 51 Aantal
Fulltime-equivalent 310 310 fte

Omzetgegevens Gemeten: Totaal: Eenheid:

Omzet 289 289 € x mio

Energieverbruik CO2-emissiefactoren CO2-uitstoot

Bijlage 1

CO2-footprint
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Scope-indeling
Rapporteren over de scope 1, 2 en 3 emissies doet een 
organisatie met een rapport over de CO2-emissie-inven-
taris. Onderstaand een omschrijving wat deze emissies 
omvatten.

Scope 1 - directe emissies
Deze emissies worden uitgestoten door installaties die in 
eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de or-
ganisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik door het 
eigen wagenpark.

Scope 2 - indirecte emissies 
Deze emissies ontstaan door de opwekking van elektrici-
teit, warmte en koeling/stoom in installaties die niet tot 
de eigen onderneming behoren, doch die door de organi-
satie worden gebruikt, zoals de emissies die vrijkomen bij 
het opwekken van elektriciteit.

Scope 3 - overige indirecte emissies 
Deze emissies ontstaan als gevolg van de activiteiten van 
de organisatie maar die voortkomen uit bronnen die geen 
eigendom van de organisatie zijn noch beheerd worden. 
Hoewel ‘werk-werk verkeer’ conform het GHG Protocol 
een scope 3 emissie is, wordt dit voor de CO2-Presta-
tieladder meegenomen bij scope 1 en 2.

Bijlage 2
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CO2-emissie-inventaris en referentietabel ISO 14064-1
De rapportage over de CO2-emissie-inventaris is voor de CO2-Prestatieladder opgesteld conform ISO 14064-1 para-
graaf 9.3.1. Deze norm beschrijft richtlijnen voor kwantificering en rapportage van emissies en verwijderingen van 
broeikasgassen op organisatieniveau. Onderstaande referentietabel geeft weer waar de vereiste onderdelen uit ISO 
14064-1 geborgd en / of te vinden zijn.

Criteria Vindplaats

a Beschrijving van de rapporterende organisatie CO2-portfolio H. 2

b Verantwoordelijke persoon/personen CO2-portfolio Colofon

c Periode waarover de organisatie rapporteert CO2-portfolio H. 3

d Documentatie van de organisatorische grenzen CO2-portfolio H. 2

e Documentatie van genoemde organisatorische grenzen en bijbehorende 
criteria

CO2-portfolio H. 2

f Directe GHG-emissies gescheiden in ton CO2 CO2-portfolio H. 3 en Bijlage 1.

g Beschrijving van CO2-uitstoot door biomassa N.v.t.

h GHG verwijderingen in ton CO2 N.v.t.

i Verklaring van weglaten CO2-bronnen en –putten N.v.t.

j Indirecte GHG-emissies gescheiden in ton CO2 CO2-portfolio H. 3 en Bijlage 1.

k GHG-emissie inventarisatie basisjaar CO2-portfolio H. 3

l Verklaring verandering en nacalculaties van basisjaar CO2-portfolio H. 3

m Referentie/beschrijving incl. reden voor gekozen berekenmethode CO2-portfolio H. 3 en Bijlage 1.

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

o Referentie/documentatie van gebruikte GHG emissiefactoren en verwijder-
data

CO2-portfolio H. 3 en Bijlage 1

p Beschrijving impact van onzekerheden op accuraatheid GHG-emissies en 
verwijderdata

CO2-portfolio H. 3

q Onzekerheden van beoordelingsomschrijvingen en uitkomsten CO2-portfolio H. 3

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

CO2-portfolio Bijlage 3

s Opmerking dat emissie inventarisatie is geverifieerd incl. type verificatie CO2-portfolio Bijlage 3 (tijdens 
externe audit)

t De GWP-waarden die bij de berekening zijn gebruikt, evenals hun bron N.v.t.

Bijlage 3 
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Energiemanagement actieplan en referentietabel ISO 50001
Een energiemanagement actieplan gaat samen met monitoring, opvolging en continue verbetering van de ener-
gie-efficiëntie en bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen: 
• het plan van aanpak (eis 3.B.1 handboek CO2-Prestatieladder)
• het gestelde in §6.2 van ISO 50001, en 
• de CO2-reductie per maatregel kwantitatief, en 
• een overzicht van de verantwoordelijken per maatregel.
De implementatie van het volledige management systeem van ISO 50001 is geen vereiste. Er wordt verwacht dat de 
organisatie ten minste voldoet aan onderstaande criteria uit ISO 50001.

Criteria Vindplaats

6.2 Energiedoelstellingen, -taakstellingen en actieplannen voor energiemanage-
ment

Plan van aanpak CO2-reductie 
Kwaliteitsmanagementplan

6.3 Energiebeoordeling CO2-portfolio 
CO2-emissie inventaris

6.6 en 9.1 Monitoring, meting en analyse CO2-portfolio 
CO2-emissie inventaris

10.1 Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen CO2-portfolio 
CO2-emissie inventaris

Bijlage 4
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De kracht van Trebbe
Wij zijn Trebbe. Een familiebedrijf dat ontwikkelt en bouwt. Al 111 jaar solide en 
wendbaar. En dat blijven we. Bovendien staan we stevig in de realiteit van nu en 
straks. We weten wat er speelt in onze branche en de maatschappij, volgen dat 
op de voet en passen ons daar op aan. Zo is Trebbe door de jaren heen een stabiel 
merk gebleven.

Degelijk ondernemen hebben wij hoog in het vaandel staan. Continuïteit komt op 
de eerste plaats, gestage groei op de tweede. Daarmee floreren wij in goede tijden 
en blijven we overeind als onze branche in zwaar weer zit.

Nederland mooier maken door het ontwikkelen en bouwen van duurzame en ge-
zonde leefomgevingen doen we het liefst samen. Of je nu klant, co-maker of leve-
rancier bent; wij werken en vernieuwen graag samen en staan naast je als betrok-
ken partner. We zetten in op langdurige samenwerkingen en werkplezier. Daarbij 
houden we van de menselijk maat. Samen maken we het! En zit het even tegen? 
Dan lossen we het samen op.

De toekomst gaan we vol vertrouwen en met een gezonde portie realiteitszin te-
gemoet. We volgen wat er om ons heen gebeurt en zien we kansen dan pakken we 
die vast. Veranderingen moedigen we aan. Behalve als het om onze cultuur gaat; 
die houden we graag zoals die is. Met een nuchtere kwinkslag en hart voor men-
sen, ons bedrijf en de branche. Dat is typisch Trebbe!


