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1 Inleiding

LievenseCSO is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van infrastructuur en omgevings
vraagstukken met specialisaties in water, transportleidingen, ondergrond en ruimtelijke planvorming.
Onze missie is om maatschappelijke activiteiten op een verantwoorde manier in te passen in onze
leefomgeving en op duurzame wijze te onderhouden en te beheren. Het goed afstemmen van de diverse
vormen van ruimtegebruik, gebruik maken van de juiste technieken en rekening houden met
omgevingskenmerken zien wij als basisvoorwaarden daarvoor. Door ruimte en voorzieningen te delen,
gebruik te maken van de nieuwste inzichten en waar mogelijk te werken met de natuur in plaats van
daar tegen in, wordt het gebruik van grondstoffen en niet vervangbare energiebronnen beperkt, ruimte
bespaard en de kans op calamiteiten geminimaliseerd.   

Een verantwoorde inpassing van infrastructurele voorzieningen en een goede inrichting en beheer van
onze omgeving vraagt om deskundigheid op het gebied van civiele techniek, bodem, water, milieu,
ecologie, planologie, omgevingsrecht en tal van specialistische zaken. De gecombineerde expertise van
onze ingenieurs en omgevingsspecialisten maakt dat wij klanten kunnen ondersteunen in het gehele
traject van ideevorming en planontwikkeling tot aan de realisatie. Daarbij zoeken wij naar een goede
balans tussen economische, sociaal-maatschappelijke, planologische en milieukundige belangen. Hoe
vroeger wij betrokken zijn bij de planvorming, hoe beter dat gaat.

De zorg voor duurzaamheid ziet LievenseCSO als een belangrijke bedrijfsverantwoordelijkheid, zowel in
haar eigen bedrijfsvoering, als in het onderzoeks- en advieswerk voor haar klanten. In dat licht zien wij
het als onze plicht om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen, onder andere om CO₂-
emissies te minimaliseren. Voor een blijvende zorg voor verdergaande CO₂-emissiereductie hebben wij
gekozen voor certificering op de CO₂-prestatieladder. De emissie van onze bedrijfsvoering is de afgelopen
jaren al flink gereduceerd door een zuiniger wagenpark, maatregelen voor energiereductie in onze
panden, meer gebruik van openbaar vervoer, gebruik van videoconferencing voor overleggen tussen
vestigingen et cetera. Met behulp van de CO₂-Prestatieladder werken wij aan verdere reductie. De
afzonderlijke werkmaatschappijen, Lievense en CSO, bezitten beiden het CO₂-bewust Certificaat op niveau
5. Begin 2014 beschikken wij naar verwachting over een gezamenlijke certificaat. 

Voorliggende rapportage geeft de benodigde formele (technische) informatie voor de CO₂-
Prestatieladder. Het CO₂-dossier op intranet en de internetpagina www.lievensecso.nl geven verdere
informatie over onze prestaties. Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de
stuurcyclus binnen het energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO₂-prestatieladder is
ingevoerd. Deze periodieke rapportage beschrijft alle zaken zoals beschreven in § 7.3 van de ISO 14064.
Een koppelingstabel is opgenomen als onderdeel van de inleiding.
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2 Basisgegevens

2.1 Beschrijving van de organisatie
LievenseCSO heeft ruim 200 medewerkers en is gevestigd in Bunnik, Breda, Deventer, Hoogvliet,
Leeuwarden, Groningen en Maastricht. In het buitenland heeft LievenseCSO vestigingen op Sint-Maarten
en in Riaad (Saoedi Arabië). De gecombineerde jaaromzet van Lievense en CSO bedraagt 22 miljoen
euro. Hiermee is LievenseCSO één van de grootste Nederlandse advies- en ingenieursbureaus dat in
particuliere handen is.

2.2 Verantwoordelijkheden

Organisatie Eindverantwoordelijke
Verantwoordelijke
stuurcyclus (KAM)

Contactpersoon
emissie inventaris

CSO Directie LievenseCSO dhr. drs. C.A. Kil mw. H.C. van
Kruijsbergen MSc.

Lievense Directie LievenseCSO dhr. P.C.M. Meesters dhr. ing. A.C.M.
Marijnissen

LievenseCSO dhr. drs. M.C. Rang & dhr.
Ir. A. Mol

CSO: Controller, dhr.
drs. C.A. Kil Lievense:
Hoofd Administratie,
dhr. P.C.M. Meesters

mw. H.C. van
Kruijsbergen MSc.

2.3 Basisjaar
Het basisjaar is 2013

2.4 Rapportageperiode
Deze periodieke rapportage beschrijft de CO -emissies in de periode 1 januari t/m 30 juni 2013

2.5 Verificatie
Aangezien het basisjaar 2013 nog niet afgerond is, is verificatie daarvan nog niet aan de orde.
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3 Afbakening

3.1 Organisatorische grenzen
 

LievenseCSO
CSO

Bunnik
Deventer
Groningen - Outline
Leeuwarden
Maastricht

Lievense
Breda
Hoogvliet
Sint Maarten

De organisatorische grens van de nieuwe organisatie LievenseCSO is bepaald volgens de GHG-methode
(methode 1 in het CO2-Prestatieladderhandboek). LievenseCSO wordt op holdingniveau gecertificeerd,
met daaronder alle onderliggende Bv’s en dochterondernemingen, uitgezonderd Lievense Arabia.
Aangezien LievenseCSO slechts 30% van de aandelen van Lievense Arabia (Riaad) in handen heeft, kan
zij weinig invloed uitoefenen op het bedrijfsbeleid van deze dochteronderneming.

3.2 Wijzigingen organisatie
Sinds juni 2013 zijn Lievense en CSO gefuseerd tot LievenseCSO. Beide organisaties zijn gecertificeerd op
niveau 5 op de CO₂-Prestatieladder. Vanaf begin 2013 zijn de gegevens van Lievense opgenomen in het
CO₂-managementsysteem. Met het samenvoegen van beide registraties is 2013 het nieuwe
referentiejaar geworden. Eind 2013 is het gezamenlijke plan van aanpak, incl. nieuwe doelstellingen,
vastgesteld.

Vanaf januari 2012 is Outline Consultancy overgenomen door CSO en daarom sindsdien ook opgenomen
in de CO₂-database. 
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4 Berekeningsmethodiek

4.1 Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren
Omdat deze Periodieke rapportage onderdeel is van een CO₂-prestatieladder certificaat wordt de
methodiek aangehouden zoals voorgeschreven in het Handboek 2.1, geldig m.i.v. 18 juli 2012, zoals
uitgegeven door de SKAO. Deze methode schrijft voor om ‘business air travel’ en ‘personal cars for
business travel’ tot Scope 2 te rekenen. De gebruikte conversiefactoren zijn afkomstig uit het SKAO
Handboek 2.1 bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. 18 juli 2012.

4.2 Wijzigingen berekeningsmethodiek
Voor CSO is het jaar 2013 op dezelfde wijze berekend als 2012. Lievense is sinds 2013 toegevoegd aan
het CO₂-managementsysteem. Daarbij is de methode van CSO aangehouden. Door Lievense werden in
het verleden woon-werkkilometers auto als scope 1 en woon-werkkilometers en dienstreizen met de trein
als scope 2 meegenomen. CSO beschouwt deze als scope 3, zoals voorgeschreven in het handboek van
de CO₂-Prestatieladder.

4.3 Uitsluitingen
Zoals beschreven bij de organisatorische afbakening wordt de dochter Lievense Arabia uitgesloten.

4.4 Opname van CO2
Binnen de organisatiegrenzen van LievenseCSO vindt geen verwijdering van broeikasgassen plaats.
Artikel 7.3 lid g van de NEN-ISO14064-1 is derhalve niet van toepassing op de onderhavige CO2-emissie-
inventarisatie.

4.5 Biomassa
Binnen de organisatiegrenzen van LievenseCSO vindt geen verbranding van biomassa plaats. Artikel 7.3
lid f van de NEN-ISO14064-1 is derhalve niet van toepassing op de onderhavige CO2-emissie
inventarisatie.
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Totale uitstoot:

5 Directe en indirecte emissies

5.1 Herberekening basisjaar en historische gegevens
Onderstaand is de eerste helft van het basisjaar 2013 weergegeven, berekend op basis van de meest
actuele conversiefactoren is.
In de footprint zijn de onderliggende entiteiten met een aandeel van meer dan 50% meegenomen:
Breda, Bunnik, CSO, Deventer, Groningen - Outline, Hoogvliet, Leeuwarden, Lievense, Maastricht, Sint
Maarten.

Emissiestroom Uitstoot (ton CO₂)

Elektriciteit 44,4

Wagenpark 107,7

Vliegverkeer 44,3

Verwarming 66,7

Gedeclareerde kilometers 70,9

334 ton CO

5.2 Directe en indirecte emissies 1 januari t/m 30 juni 2013
In de footprint zijn de onderliggende entiteiten met een aandeel van meer dan 50% meegenomen:
Breda, Bunnik, CSO, Deventer, Groningen - Outline, Hoogvliet, Leeuwarden, Lievense, Maastricht, Sint
Maarten.
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Totale uitstoot:

Emissiestroom Uitstoot (ton CO₂)

Elektriciteit 44,4

Wagenpark 107,7

Vliegverkeer 44,3

Verwarming 66,7

Gedeclareerde kilometers 70,9

334 ton CO

5.3 Trends
In deze paragraaf wordt voor  één of meerdere entiteiten c.q. bedrijfsonderdelen de tijdslijn getoond van
de werkelijke uitstoot en de verwachte uitstoot op basis van de geplande maatregelen. Daarnaast zijn
indien van toepassing per trendlijn de doelstellingen  vermeld, waarmee het ambitieniveau vergeleken
kan worden met de werkelijke resultaten.

Emissies en voorspellingen Breda
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Emissies en voorspellingen Bunnik

Emissies en voorspellingen CSO

Emissies en voorspellingen Deventer
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Emissies en voorspellingen Groningen - Outline

Emissies en voorspellingen Hoogvliet

Emissies en voorspellingen Leeuwarden
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Emissies en voorspellingen Lievense

Emissies en voorspellingen LievenseCSO

Doelstellingen
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Jaar Scope 1 [%] Scope 2 [%] Scope 3 [%]

2018 0.6 1.4

2017 0.6 1.4

2016 0.6 1.4

2015 0.6 1.4

2014 0.6 1.4

Emissies en voorspellingen Maastricht

Emissies en voorspellingen Sint Maarten

Trendanalyse
Aangezien LievenseCSO in 2013 nieuwe doelstellingen heeft vastgesteld, met 2013 als eerste
gezamenlijke basisjaar, kunnen er nog geen uitspraken worden gedaan over trends.
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5.4 Voortgang reductiedoelstellingen
LievenseCSO streeft naar een reductie van haar totale CO2-uitstoot (scope 1 & 2) van 5% in de periode
van 2013 tot 2018, gerelateerd aan de brutomarge.   
Uitgewerkt naar scopes verwachten wij de volgende besparing te realiseren: 

scope 1 besparing (eigen wagenpark, gasverbruik): 3%;
scope 2 besparing (elektriciteit, gedeclareerde kilometers, vliegverkeer): 7%; 

 waarbij het halen van de totale doelstelling leidend zal zijn.

Aangezien LievenseCSO deze doelstellingen in 2013 heeft vastgesteld, met 2013 als eerste gezamenlijke
basisjaar, kunnen er nog geen uitspraken worden gedaan over het behalen van de nieuwe
doelstellingen.

5.5 Maatregelen komende periode
Maatregel: Verhuren tweede verdieping

Bedrijf: Emissiestroom:

Bunnik Gasverbruik

 Vanaf juli 2013 wordt de bovenste verdieping van
het pand in Bunnik verhuurd aan externen. Zij
zullen minimaal eenderde van de gas en
elektriciteitsrekening op zich nemen. Wellicht meer
door gebruik kantine en vergaderzalen.

Besparingen:  

juli 2013 25.0 %

Streefwaarde bereikt: Ja

Streefdatum
gerespecteerd:

Ja

5.6 Onzekerheden
Niet van toepassing.

5.7 Medewerker bijdrage
Niet van toepassing.
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Bijlage

Niet van toepassing.
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