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1. Inleiding
Lievense is een nationaal en internationaal opererend bureau met 9 locaties in Nederland en 3 in het buitenland. Wij
zijn multidisciplinair, op gebied van bouw, infra, water en milieu. Het bedrijf is onderverdeeld in de sector Stad &
Omgeving en de sector Water & Infra. Daaronder vallen negen inhoudelijke vakgroepen. Met 350 medewerkers behoren
wij tot een van de grotere advies- en ingenieursbureaus in Nederland. Ons bureau is in handen van management en
medewerkers.  

Wij zijn ontstaan uit fusies en samenwerkingen tussen verschillende bedrijven. In 2013 fuseerden Lievense en CSO
tot LievenseCSO en in 2015 werd Bartels toegevoegd aan het bedrijf. Het oudste bedrijf is Lievense, in 1964 opgericht
door ir. Luc Lievense.  Vanaf 1 september 2018 gaan wij verder onder de naam Lievense.

Wij hechten grote waarde aan de relatie met onze klanten en partners. Daarom krijgt men bij ons altijd een expert aan
tafel. Want daar staan we voor. Onze mensen zijn vakspecialisten en werken op basis van onze 7 zekerheden.
Daardoor hebben zij grip op ieder project. Met onze transparante en doelgerichte werkwijze weet je precies waar je aan
toe bent. Voor elk vraagstuk, klein of groot, hebben wij een oplossing die werkt. Met Lievense ben je in control. 

Vanuit het persoonlijke contact met onze klanten, tonen onze betrokken en vakkundige experts elke dag eigenaarschap
in het creëren van realiseerbare oplossingen. Klanten werken in een dynamische maatschappij. De snelheid waarin
ontwikkelingen zich voordoen is groot. Voorop lopen, anticiperen en elke keer weer state-of-the-art oplossingen
aanbieden maakt het verschil voor onze klanten. De symbiose van onze verschillende kennisvelden biedt meerwaarde
in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen, vanaf de beginfase tot de uitvoeringsfase. Met name in de beginfase van
initiatieven en projecten willen we onze kennis inzetten om te zorgen voor een duurzame en gezonde leefomgeving.  

De zorg voor duurzaamheid zien wij als Lievense Groep als een belangrijke bedrijfsverantwoordelijkheid, zowel in de
eigen bedrijfsvoering als in het onderzoeks- en advieswerk voor haar klanten. In dat licht zien we 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 een verdergaande CO2 emissiereductie heeft Lievense Groep gekozen voor een certificering op de
CO2 Prestatieladder. 

Voorliggende rapportage geeft de benodigde formele (technische) informatie voor de CO2 Prestatieladder. Het CO2-
dossier op intranet, het MVO-jaarverslag en de internetpagina www.lievense.com 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 ISO14064. 
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2. Afbakening 
2.1. Organisatorische grens 
De organisatorische grens van Lievense is bepaald volgens de GHG-methode (methode 1 in het CO2-Prestatieladder
handboek). Lievense is op holdingniveau gecertificeerd, met daaronder alle onderliggende werkmaatschappijen en
dochterondernemingen. 

Uitzondering hierop zijn Lievense Arabia, Bartels Polska Sp. Z O.O. en Bakkala Consulting Engineers Ltd.
Aangezien Lievense geen 'operational control' heeft over deze bedrijfsonderdelen kan zij weinig invloed uitoefenen op
het bedrijfsbeleid van deze dochterondernemingen. 

 

2.2. Organisatie structuur 
De Lievense Holding bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen. Dit
zijn Lievense Milieu, Lievense Infra, Lievense Bouw en Lievense Infra Leeuwarden te Leeuwarden. Lievense Infra
heeft ook nog een dochteronderneming, Lievense Adriaens te Hoogvliet. De bedrijfsonderdelen hebben elk
verschillende vestigingen. Hieronder is dit schematisch weergegeven, dikgedrukt de BV’s met daar onder de vestigingen
(stand 20-06-2018).  

2.3. Toekomstige wijziging organisatie 
Vanaf 1 september 2018 wijzigt de statutaire naam van alle  bedrijfsonderdelen. LievenseCSO wordt
Lievense. LievenseCSO Milieu wordt Lievense Milieu en LievenseCSO Infra wijzigt naar Lievense Infra. Bartels wordt
hernoemd naar Lievense Bouw en Bartels Infra naar Lievense Infra Leeuwarden. De naam Lievense Adriaens blijft
ongewijzigd.  

Doordat de CO2 gegevens vanaf 2013 zijn opgenomen in het CO2-managementsysteem hebben de organisatorische
wijzigingen hier geen invloed op. Het basisjaar is daarom voor alle onderdelen 2013.
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3. Berekeningsmethodiek 
3.1. Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren 
Deze periodieke rapportage is tot stand gekomen op basis van het reglement van de CO2 Prestatieladder conform
handboek 3.0 zoals gepubliceerd in juni 2015 door SKAO. De emissiefactoren conform het handboek 3.0 zijn geldig
m.i.v. 1 januari 2015. De emissiefactoren zijn vastgesteld op basis van de website CO2 emissiefactoren.nl, waarbij
de wijzigingslijst van SKAO als leidend wordt beschouwd. Deze lijst is gelijktijdig gepubliceerd met handboek 3.0 waarin
enerzijds de uitzonderingen bepaalt zijn t.o.v. een aantal emissiefactoren in vergelijking met CO2 emissiefactoren.nl en
anderzijds aangeeft of een factor wel dan niet met terugwerkende kracht in de tijd dient te worden doorgerekend. 

 

3.2. Wijzigingen berekeningsmethodiek 
Er zijn geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek ten opzichte van 2013. 

Een belangrijke wijziging is wel dat de meters van vliegen, wagenpark en gedeclareerde kilometers zoals eerder
gebruikt in SmartTrackers gewijzigd zijn. Deze meters worden nu niet meer per vestiging ingevuld maar voor de gehele
Holding. Dit is overzichtelijker en logischer, aangezien er niet gestuurd wordt op bijvoorbeeld auto gebruik per vestiging,
maar voor de Holding als geheel.  

 

3.3. Uitsluitingen 
Zoals beschreven bij de organisatorische afbakening worden de dochters Lievense Arabia, Bartels Polska Sp. Z O.O.
en Bakkala Consulting Engineers Ltd uitgesloten. Dit omwille van het feit dat er geen ‘operational control’ is over deze
dochters en Lievense daarom niet kan sturen op CO2 reductie bij deze bedrijven. 

 

3.4. Opname van CO2 
Binnen de organisatiegrenzen van Lievense vindt geen verwijdering van broeikasgassen plaats. Artikel 7.3 lid g van de
NEN-1SO14064-1 is derhalve niet van toepassing op de onderhavige CO2-emissie inventarisatie. 

 

3.5. Biomassa 
Binnen de organisatiegrenzen van Lievense vindt geen verbranding van biomassa plaats. Artikel 7.3 lid f van de NEN-
|SO14O64-t is derhalve niet van toepassing op de onderhavige CO2-emissie inventarisatie. 
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4. Basisgegevens 
4.1. Beschrijving van de organisatie 
Lievense heeft ca. 350 medewerkers en is gevestigd in Apeldoorn, Bunnik, Breda, Eindhoven, Elst, Hoogvliet,
Leeuwarden (2x), Utrecht en Maastricht (stand per 01-09-2018). De gecombineerde jaaromzet van Lievense lnfra,
Lievense Milieu en Lievense Bouw bedraagt rond de 38 miljoen euro. Hiermee is Lievense één van de grotere
Nederlandse advies- en ingenieursbureaus welke in particuliere handen is. 

 

4.2. Verantwoordelijkheden 
Eindverantwoordelijke: 

Dhr. ir. Eric van den Broek 

Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): 

Dhr. Theo van de Wetering 

 

Contactpersoon CO2 Prestatieladder: 

Mevr. Heike Gaasbeek MSc 

 

4.3. Basisjaar 
Het basisjaar is 2013. 

 

4.4. Rapportage periode 
Deze rapportage beschrijft de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. 

 

4.5. Verificatie 
De footprint is niet extern geverifieerd. 

4.6. Doelstellingen 
Lievense streeft naar een reductie van haar totale CO2 uitstoot (in 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% 

 Het halen van de totale doelstelling is leidend. 
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5. Emissies
5.1. Footprint basisjaar 2013
Let op: de kleuren van de diagrammen verschillen en hangen af van de grootte en niet van de functie. 

5.2. Footprint 1e halfjaar 2017

5.3. Footprint 1e halfjaar 2018

CO2e (1.372 ton)
2013

35.3%35.3%

27.6%27.6%

15.9%15.9%

15.3%15.3%

5.9%5.9%

Wagenpark: 484,84 ton
Elektriciteit: 378,24 ton
Gedeclareerde kilometers: 218,73 ton
Verwarming: 209,28 ton
Vliegverkeer: 81,08 ton

CO2e (589 ton)
S1 2017

40.7%40.7%

20.9%20.9%

20.7%20.7%

15.3%15.3%

2.5%2.5%

Wagenpark: 240 ton
Verwarming: 122,93 ton
Elektriciteit: 121,75 ton
Gedeclareerde kilometers: 89,99 ton
Vliegverkeer: 14,72 ton
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5.4. Footprint 2013 - 2018 
Ton CO2e (ton) uitstoot per categorie, voor de jaren 2013 - 2018 eerste helft.  

CO2e (ton) S1
2013

S2
2013

S1
2014

S2
2014

S1
2015

S2
2015

S1
2016

S2
2016

S1
2017

S2
2017

S1
2018

Elektriciteit 183,24 195,01 134,74 137,97 141,76 149,26 80,37 147,97 121,75 91,91 135,99

Gedeclareerde kilometers 113,61 105,12 102,66 102,78 111,62 90,36 88,91 76,22 89,99 96,75 95,14

Verwarming 119,37 89,92 80,48 69,45 93,84 89,39 101,26 108,38 122,93 90,13 98,95

Vliegverkeer 32,91 48,17 34,27 21,85 17,33 33,03 18,17 15,87 14,72 11,76 8,81

Wagenpark 245,3 239,54 247,51 209,47 234,94 202,73 228,05 188,1 240 234,35 224,69

Totaal 694,43 677,75 599,66 541,52 599,48 564,77 516,75 536,54 589,39 524,89 563,58

CO2e (564 ton)
S1 2018

39.9%39.9%

24.1%24.1%

17.6%17.6%

16.9%16.9%

1.6%1.6%

Wagenpark: 224,69 ton
Elektriciteit: 135,99 ton
Verwarming: 98,95 ton
Gedeclareerde kilometers: 95,14 ton
Vliegverkeer: 8,81 ton
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6. Trendanalyse 
6.1. Algemeen 
De CO2-footprint van Lievense over het eerste halfjaar van 2018 is 564 ton CO2 equivalent. Dit is 4,2 % lager ten
opzichte van de footprint van het eerste halfjaar van 2017 (589 ton) en 18,7 % lager ten opzichte van de eerst helft van
het basisjaar 2013 (694 ton).

Zoals in het Plan van Aanpak beschreven wordt de uitstoot gerelateerd aan de bruto marge, om betere vergelijkingen te
kunnen doen. In de eerste helft van 2013 was de uitstoot 46,6 ton/miljoen bruto marge, dit is in de eerste helft van 2018
licht gedaald naar 43,6 ton/miljoen bruto marge. Dit is een daling van ongeveer 6,3 %. De doelstellingen zoals
geformuleerd in 2013 net niet behaald wanneer alleen gekeken wordt naar het eerste helft van 2018. De doelstelling
over geheel 2018 is wel gehaald.

De doelstelling is hoogstwaarschijnlijk niet gehaald door aannames die we moesten doen ten aanzien van de
aardgascijfers. De locatie Eindhoven is voor deze periode overgegaan van verwarming op aardgas naar elektrisch
verwarmen. Hierdoor neemt dit verbruik toe. Daarentegen zijn de cijfers voor aardgas voor deze periode niet bekend
waardoor we genoodzaakt waren de cijfers van 2017 hiervoor te gebruiken. Hierdoor is er nog geen reductie in de
aardgascijfers en neem de verwarming van het pand in Eindhoven dubbel mee in de uitstoot.  

De verdeling in verhoudingen tussen functies blijft door de jaren ongeveer gelijk. Het wagenpark is en blijft de grootste
uitstoter van CO2 met 39,9 %. Er is een lichte daling te zien in de totale uitstoot van deze categorie. Nummer twee
elektriciteit, met 24,1%, laat een aanmerkelijke stijging zien van de uitstoot. Dit is te relateren aan het feit dat de
vestiging in Eindhoven geen gas meer verbruikt en enkel elektrisch.

De ton CO2 per miljoen bruto marge zakelijk gedeclareerde kilometers stijgen ligt. Van 6,8 ton/miljoen EUR in het
eerste half jaar van 2017 naar 7,4 ton/miljoen EUR in het eerste half jaar van 2018. Doordat gasverbruik is gedaald
(mede vanwege een relatief milde winter) wisselen beide in aandeel in de totale CO2 uitstoot. Tot slot, het relatief
beperkte vliegverkeer dat heeft plaats gevonden in het eerste helft van 2018 draagt voor 1,6 % bij met 0,7 ton/miljoen
EUR. Dit is erg vergelijkbaar met het voorgaande jaar.

Hier volgen de grafieken met daarin de verschillende trends in CO2 uitstoot

6.2. Trend per bruto marge 
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6.3. Trend per categorie

6.4. Trend per scope
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7. Reductie inspanningen 
Het verminderen van de CO2 uitstoot van Lievense is iets wat continue wordt meegenomen in beslissingen en waar
grote aandacht naar uitgaat. Er geldt wel dat de resultaten meestal pas later in het jaar of in het komende jaar goed
merkbaar zijn in de resultaten. Hieronder een overzicht van de genomen maatregelen en communicatie die in de eerste
helft van 2018 hebben plaatsgevonden en tevens een doorkijk naar maatregelen in de tweede helft van 2018 en begin
2019.

  

7.1. Acties uit 2017 
De volgende acties zijn uitgevoerd in de eerste helft 2018 of zijn later uitgevoerd. Dat is dan specifiek aangegeven. Het
betreft de acties die nog niet waren afgerond in 2017: 

Er is een energie label toegekend aan het pand van de vestiging in Leeuwarden van Infra. 

Carpoolen wordt zo veel mogelijk gestimuleerd. Bij project matige en bedrijfsbrede ontmoetingen komen
verschillende vestigingen bij elkaar en aan carpoolen wordt dan aandacht geschonken. 

Bij de verbouwing in Breda is duurzamere verlichting toegepast wat een positief effect heeft op het energie
verbruik. 

Herhuisvesting kantoren Utrecht, Bunnik en Maastricht, in duurzamer pand. Zie onderstaande alinea bij 'Kantoren'. 

Meldt projecten met gunningsvoordeel obv CO2-prestatieladder altijd aan milieufunctionaris, attendeer
projectleiders hierop. Dit heeft Heike Gaasbeek opgepakt in het najaar van 2018 en zal nadrukkelijker aandacht
krijgen in 2019. 

 

7.2. Kantoren  
Lievense heeft in 2018 toegewerkt naar het samenvoegen van de vestigingen in Bunnik en Utrecht op een nieuwe
locatie in Nieuwegein, begin 2019. Dit werkt efficiënter en het nieuwe kantoor heeft een beter energielabel dan dat de
oude kantoren hadden. Dit is positief voor de reductie van de toekomstige CO2 uitstoot. 

Hetzelfde geldt voor de locatie in Maastricht, welke ook is verhuisd begin 2019. Het voormalige kantoor in Maastricht
Noord had een slechte energieprestatie. De nieuwe locatie geeft werknemers en bezoekers een
betere mogelijkheid om te reizen met de trein naar het dichtbijgelegen Maastricht Randwyck station.  

Genoemde maatregelen zullen pas in 2019 effect sorteren, omdat dan de besparingen pas worden bereikt. Het zijn
echter zeer belangrijke veranderingen geweest waar veel aandacht en energie in is gestoken binnen de organisatie. 

Tot slot, het pand in Leeuwarden van Lievense Infra Leeuwarden heeft een energielabel gekregen, waaruit duidelijke
verbeterpunten naar voren zijn gekomen. Dit vormt de input voor actief ten aanzien van het verduurzamen van het
pand. Dit is onderwerp van discussie en zal in 2019 verder worden opgepakt. 

7.3. Auto’s 
Een drietal poolauto’s, type Volkswagen up!, waren in 2018 aan vervanging toe. Er is gekeken naar verschillende
mogelijkheden voor nieuwe auto’s. Met het oog op duurzamer vervoer zijn zes verschillende elektrische auto’s bekeken
en deze met elkaar (en de huidige poolauto) vergeleken. Er is gekozen voor de volledig elektrische Nissan Leaf. Twee
auto’s zijn begin 2019 geplaatst bij de vestiging in Nieuwegein, de andere in Leeuwarden. Hiermee zijn 3 van de 7
poolauto’s op deze locaties elektrisch. 

Daarnaast is de eerste volledig elektrische lease auto van het bedrijf sinds najaar 2018 onderweg en is een volgende
auto besteld.

7.4. Werken 
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Ook in 2019 zijn meer en meer collega’s overgestapt op laptops in plaats van desktop computers. Dit maakt het
mogelijk voor werknemers om het werk flexibeler in te delen. Dit scheelt reizen en daarmee CO2 uitstoot. 

7.5. Acties vanuit interne audit 
Vanuit de interne audit in december 2018 zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn als volgt
aangepakt: 

Organisatie wijzigingen (naam, logo, medewerkers) doorgevoerd op SmartTrackers. 

Organisatie wijzigingen doorgevoerd op Intranet 

Document geschreven dat beter weergeeft wie welke data beheren en hoe dit vervolgens ingevuld wordt. De
rolverdeling is zo helderder, wat het maken van fouten in de toekomst zal verminderen. Dit wordt verder opgepakt
in 2019, waar met meerdere verantwoordelijken om de tafel zal worden gezeten om het proces verder te
optimaliseren. 
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8. Communicatie  
Op communicatiegebied zijn er verschillende acties uitgevoerd.  

Het MVO jaarverslag 2017 is uitgebracht waarna de stand van zaken op CO2-gebied met de medewerkers
gecommuniceerd is via intranet en via de eigen website lievense.com. 

Per 1 september 2019 heeft Lievense een uitgebreidere fietsregeling. Dit is meerdere keren gecommuniceerd via het
intranet en ook via communicatie vanuit de directie per mail en tijdens besprekingen. De fietsregeling heeft ten doel om
werknemers te stimuleren de fiets te gebruiken voor (een deel van) hun woon-werkverkeer, en niet zozeer zakelijk
verkeer. Lievense vergoed onbelast een (gedeelte van het aankoopbedrag voor een) fiets als werknemer op meer dan
de helft van het aantal dagen dat hij naar het werk reist (naar rato van het percentage dienstverband) van de fiets
gebruik maakt. Het gaat hier niet enkel om gewone fietsen maar ook elektrische fietsen en pedelec fietsen, zodat de
fiets voor een steeds grotere groep werknemers interessant is. Samen met de fietsvergoeding vanaf 1 km afstand
draagt dit duidelijk bij aan het reduceren van de CO2 uitstoot en positief voor de bewustwording rondom de effecten van
mobiliteit. 

Er is duidelijk gecommuniceerd over de nieuwe elektrische deel auto’s, zoals eerder beschreven, die beschikbaar zijn
voor alle werknemers. 

9. Vervolg 
De periode 2013- eerste helft 2018 is met deze rapportage afgesloten. Dit document heeft laten zien dat de
inspanningen die zijn verricht binnen Lievense om de CO2 te reduceren effect hebben gehad. Vele maatregelen zijn
echter van een lange adem en zullen daarom pas in de komende jaren grotere effecten sorteren. Voorbeelden zijn de
verhuizingen van kantoren die hebben plaatsgevonden, alsook het beleid rondom elektrische lease auto’s. Ook is
gebleken dat aandacht voor CO2 reductie maatregelen continue aandacht verdienen en moeten worden geïntegreerd in
alledaagse werkzaamheden en processen. 

In 2019 wordt een nieuw plan van aanpak geschreven voor de komende 5 jaar, met daarin nieuwe doelstellingen om de
CO2 uitstoot van het bedrijf te reduceren. 2018 zal daarin als basisjaar dienen voor de komende jaren, waarin Lievense
zich weer zal laten certificeren voor de CO2 Prestatieladder om een bijdrage te leveren aan de
maatschappelijk zeer belangrijke CO2 reductie. 
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