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1. Inleiding
Lievense|WSP is een nationaal en internationaal opererend bureau met 10  locaties in Nederland. 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 tien inhoudelijke vakgroepen. Met 375 medewerkers en een
bruto marge van rond de €36 miljoen per jaar behoren wij tot een van de grotere advies- en ingenieursbureaus in
Nederland.

Sinds 1 juli 2019 zijn wij onderdeel van WSP, een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau. 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. Sinds begin 2019 maakt Petersburg Consultants,
gespecialiseerd hoogspannings- en leidingeninfrastructuur, onderdeel uit van het bedrijf. Het oudste onderdeel is
Lievense, in 1964 opgericht door ir. Luc 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|WSP 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|WSP 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 §9.3.1 van de ISO14064. 
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2. Afbakening 
2.1. Scope 
De organisatorische grens van Lievense|WSP is bepaald volgens de GHG-methode (methode 1 in het CO2-
Prestatieladder handboek). Lievense|WSP is op holdingniveau gecertificeerd, met daaronder alle onderliggende
werkmaatschappijen en dochterondernemingen. 

De energieverbruiksgegevens van bedrijven worden voor het berekenen van een CO2 footprint onderverdeeld in een
drietal scopes (scope 1, 2 en 3). De scopes onderscheiden zich door de mate waarin een organisatie invloed heeft op
de uitstoot. Zie ook onderstaande afbeelding.

Scope 1 betreft directe CO2-emissies waar Lievense|WSP invloed op heeft. Een voorbeeld: op het moment dat de
verwarming aangaat, wordt er aardgas verbruikt en wordt er direct CO2 uitgestoten. Het gaat hier om gasverbruik
en gebruik van lease auto's.
Scope 2 betreft indirecte CO2-emissies waar Lievene|WSP invloed op heeft maar waar de uitstoot op een andere
locatie plaatsvindt. Een voorbeeld: wanneer het licht aangaat komt de stroom van een energiecentrale, waar de
uiteindelijke uitstoot plaatsvindt. Business travel (per auto of vliegtuig) voor projecten wordt ook meegenomen in
scope 2, zoals beschreven in het handboek van de CO2 Prestatieladder.
Scope 3 betreft indirecte CO2-emissies waar Lievense|WSP beperkt invloed op kan uitoefenen. Een voorbeeld is
het woon-werkverkeer van werknemers. Lievense|WSP is (indirect) verantwoordelijk voor het reisgedrag, maar
kan hier niet direct op sturen.

2.2. Organisatie structuur 
De Lievense Holding bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen. Dit is weergegeven in onderstaande figuur (stand op
25 september 2020).

Zoals eerder besproken is Petersburg Consultants uit Doorwerth sinds 1 januari 2019 onderdeel van Lievense|WSP.
Petersburg is een ingenieursbureau op het gebied van engineering en advies binnen de energiesector. De specialist op
het gebied van hoogspanning in Nederland. Petersburg maakte meteen onderdeel uit van de certificering voor de CO2
prestatieladder van Lievense. Vrijwel alle benodigde informatie werd hiervoor al bijgehouden. Dit proces is in 2019
verbeterd, waardoor nu alle benodigde informatie beschikbaar is.

Zoals gezegd is de Lievense Holding sinds 1 juli 2019 onderdeel van WSP. WSP is een wereldwijd advies- en
ingenieursbureau met hoofdkantoor in Montréal, Canada. Met de overname zet WSP voet op de Nederlandse markt.
WSP kenmerkt zich door een vrij decentrale organisatie, waardoor de afzonderlijke bedrijfsonderdelen grote autonomie
en eigen verantwoordelijkheid hebben.
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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 3.1 zoals gepubliceerd op 22 juni 2020 door SKAO. Dit vernieuwde handboek kent enkele wijzigingen ten
opzichte van handboek 3.0. Het handboek is met name tekstueel aangepast, maar deels ook inhoudelijk. De toelichting
bij de eisen is namelijk aangepast. Daarnaast is ook de score voor een paar onderdelen veranderd. 

Gegevens met betrekking tot CO2 uitstoot van de organisatie worden ingevoerd in de applicatie Smarttrackers. Hier
worden ook de emissiefactoren automatisch actueel gehouden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de website
co2emissiefactoren.nl.

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

3.3. Uitsluitingen 
Zoals beschreven bij de organisatorische afbakening worden alle onder de Lievense|WSP behorende bedrijven
meegenomen. In het verleden waren er buitenlandse vestigingen behorend bij Lievense|WSP, maar dit is sinds 2019
niet meer het geval.

3.4. Opname van CO2 
Binnen de organisatiegrenzen van Lievense|WSP vindt geen verwijdering van broeikasgassen plaats. 
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4. Basisgegevens 
4.1. Beschrijving van de organisatie 
Lievense|WSP heeft ca. 375 medewerkers en is gevestigd in Apeldoorn, Breda, Doorwerth, Eindhoven, Elst, Hoogvliet,
Leeuwarden (2x), Nieuwegein en Maastricht (stand per 30-06-2020). De gecombineerde bruto marge van
Lievense lnfra, Lievense Milieu, Lievense Bouw en Petersburg Consultants bedraagt rond de 36 miljoen euro.

4.2. Omvang van de organisatie
Volgens de definitie van de CO2 Prestatieladder behoort Lievense|WSP tot de categorie 'Middelgrote organisatie',
aangezien de organisatie enkel diensten levert en in deze categorie niet meer dan 2.500 ton CO2 uitstoot per jaar. Voor
middelgrote organisaties gelden de eisen 4.C, 4.D, en 5.D in het handboek niet. Aan deze eisen is derhalve (fictief)
voldaan, wat 90% van de maximale score oplevert.

4.3. Verantwoordelijkheden 
Eindverantwoordelijke (Algemeen directeur)

Dhr. ir. Eric van den Broek 

Verantwoordelijke stuurcyclus (KVGM)

Dhr. Theo van de Wetering 

Contactpersoon CO2 Prestatieladder 

Dhr. Jonas Geise MSc

Mevr. Ing. Carolien van Rijen

4.4. Basisjaar 
Het basisjaar is 2018. Het startjaar, waarin is begonnen met de emissies in kaart te brengen middels de CO2
Prestatieladder, is 2013.

4.5. Rapportage periode 
Deze rapportage beschrijft de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. 

4.6. Verificatie 
De footprint is niet extern geverifieerd. 

4.7. Doelstellingen CO2 reductie
Lievense streeft naar een reductie van haar totale CO2 uitstoot (in scope 1 & 2 & 3) van 5% in de periode van 2019 tot
2023, gerelateerd aan de brutomarge ten opzichte van het basisjaar 2018. Uitgewerkt naar scopes verwachten wij de
volgende besparing te realiseren: 

- Scope 1 besparing (eigen wagenpark, gasverbruik): 5%

- Scope 2 besparing (elektriciteit, gedeclareerde kilometers, vliegverkeer): 5%

- Scope 3 besparing (woon-werkverkeer privé auto): 5%

Het halen van de totale doelstelling is leidend. Per jaar wordt gestreefd naar een daling van de CO2 uitstoot gerelateerd
aan de bruto marge, ten opzichte van het voorgaande jaar, met 1%.
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5. Emissies
Hier volgen de emissie gegevens van het basisjaar en de gerapporteerde periode. In het hierop volgende hoofdstuk
staat de analyse van de gepresenteerde gegevens.

5.1. Footprint startjaar 2013 (1e halfjaar)
In 2013 is gestart met de CO2 emissies in kaart brengen. Dit wordt ook wel het startjaar genoemd. Let op: de kleuren in
de diagrammen variëren afhankelijk van grootte en niet van de categorie uitstoot. Zie de legenda bij elk diagram.

5.2. Footprint 1e halfjaar 2018
Het basisjaar 2018 geldt als referentie voor de periode 2019-2023. De reductie doelstellingen worden gebaseerd op
basis van de uitstoot in dit jaar.

CO2e (693 ton)
S1 2013

35.4%35.4%

26.2%26.2%

17.2%17.2%

16.4%16.4%

4.8%4.8%

Wagenpark: 245,3 ton
Elektriciteit: 181,48 ton
Verwarming: 119,37 ton
Gedeclareerde kilometers: 113,61 ton
Vliegverkeer: 32,91 ton

CO2e (556 ton)
S1 2018

40.4%40.4%

22.5%22.5%

18.4%18.4%

17.1%17.1%

1.6%1.6%

Wagenpark: 224,69 ton
Elektriciteit: 125,18 ton
Verwarming: 102,04 ton
Gedeclareerde kilometers: 95,14 ton
Vliegverkeer: 8,81 ton
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5.3. Footprint 1e halfjaar 2020

5.4. Footprint 2013-2020 tabel
CO2e (ton) S1

2013
S2

2013
S1

2014
S2

2014
S1

2015
S2

2015
S1

2016
S2

2016
S1

2017
S2

2017
S1

2018
S2

2018
S1

2019
S2

2019
S1

2020

Elektriciteit 181,48 193,25 133,09 136,31 135,8 143,3 75,15 141,6 116,72 85,59 125,18 112,78 95,31 56,56 4,66

Gedeclareerde
kilometers

113,61 105,12 102,66 102,78 111,62 90,36 88,91 76,22 89,99 96,75 95,14 91,75 100,07 98,26 64,12

Verwarming 119,37 89,92 80,48 69,45 93,84 89,39 101,26 108,38 119,88 87,08 102,04 85,44 89,23 76,86 88,22

Vliegverkeer 32,91 48,17 34,27 21,85 17,33 33,03 18,17 15,87 14,72 11,76 8,81 12,94 9,02 1,61 0,39

Wagenpark 245,3 239,54 247,51 209,47 234,94 202,73 228,05 188,1 240 234,35 224,69 227,38 240,25 219,35 168,41

Totaal 692,67 675,99 598,01 539,86 593,52 558,81 511,54 530,18 581,31 515,54 555,86 530,28 533,89 452,65 325,8

CO2e (326 ton)
S1 2020

51.7%51.7%

27.1%27.1%

19.7%19.7%

1.4%1.4%

0.1%0.1%

Wagenpark: 168,41 ton
Verwarming: 88,22 ton
Gedeclareerde kilometers: 64,12 ton
Elektriciteit: 4,66 ton
Vliegverkeer: 0,39 ton
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6. Trendanalyse 
6.1. Trend in absolute hoeveelheden
De absolute CO2-footprint van Lievense, over de eerste helft van het jaar 2020 gemeten, bedraagt 326,0 ton CO2
equivalent. Dit is 39% % lager ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (534,5 ton) en 41,1% lager dan het eerste
halfjaar van 2018. Ten opzichte van het startjaar 2013 is zelfs 53,0% reductie bereikt.

Het is duidelijk dat 2020 een zeer bijzonder jaar is, vanwege het corona virus. Het virus heeft vanaf half maart grote
impact gehad op de uitstoot, met name vanwege de scherpe daling in het reisverkeer. De grootste effecten waren te
zien direct na de strenge maatregelen half maart. Vanaf mei werd langzaamaan meer gewerkt op kantoor en werd er
weer meer gereisd voor projecten, waardoor de uitstoot weer toenam. Nog steeds ligt de uitstoot echter fors onder de
cijfers van vorig jaar, zodat de verwachting is dat het tweede halfjaar van 2020 ook een flink lagere uitstoot laat zien.

Het wagenpark is en blijft de grootste uitstoter van CO2, ondanks een daling van 30% vergeleken met dezelfde periode
vorig jaar. Doordat andere categorieën nog meer zijn gedaald is de totale uitstoot zelfs gestegen tot 51,7% van het
totaal. Het wagenpark is in omvang gelijk gebleven met 77 lease auto's.

De tweede grootste categorie van CO2 uitstoot is de verwarming van kantoorpanden met gas. Deze categorie is in
absolute aantallen gelijk gebleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen een significante daling te noteren
viel door het betrekken van nieuwe energie zuinigere kantoren. Door een daling bij andere categorieën is het aandeel in
het totaal echter fors gestegen: van 18,4% in 2019 naar 27,1% in 2020. Het feit dat er geen daling in de uitstoot heeft
plaatsgevonden, ondanks corona, is te verklaren door het feit dat kantoren open zijn gebleven en ongeacht de
bezettingsgraad verwarmd moeten worden. Daarbij komt dat het meeste gasverbruik heeft plaatsgevonden voordat het
corona virus grootschalig thuiswerken noodzakelijk maakte. Overigens was de winter van 2020 net zoals in 2019
bijzonder zacht, waardoor er relatief minder gas werd verbruikt. Deze winter was zelfs de op één na zachtste winter
sinds het begin van de metingen in 1901 (bron: KNMI). 

De zakelijk gedeclareerde kilometers lieten een behoorlijke daling zien van 36% ten opzichte van dezelfde periode
vorig jaar. De daling is nog veel groter als rekening wordt gehouden met het feit dat de eerste twee maanden van 2020
er nog ‘normaal’ reisverkeer was met de privé auto. De daling is rechtstreeks het gevolg van het corona virus en de
beperkingen die dit oplegde aan bijvoorbeeld project overleggen en locatie bezoeken. Het overgrote deel van de
overleggen vond vanaf half maart online plaats waardoor er beperkt kilometers werden gedeclareerd voor projecten.

De categorie elektriciteit is sterk gereduceerd ten opzichte van het voorgaande jaar en bijna verwaarloosbaar. Dit ligt
niet zozeer aan het verbruik van elektriciteit, dit is namelijk redelijk constant gebleven, maar aan het feit dat er groene
stroom is afgenomen voor de locaties Nieuwegein en Breda. Nieuwegein gebruikt het meeste stroom van alle locaties,
Breda is de derde grootste. Hierdoor hebben deze verandering een grote impact gehad. Op dit moment blijft er nog een
locatie over waar geen groene stroom wordt afgenomen. Dit is de locatie in Hoogvliet.

Tot slot, zoals in eerdere rapportages opgemerkt is het reizen per vliegtuig in de afgelopen jaren gestaag gedaald. In
het begin van het jaar is nog enkele keren gevlogen binnen Europa, maar vanwege het corona virus is dit volledig tot
stilstand gekomen. Bij het vliegen is daarom een daling van 75% te noteren en is het aandeel in de totale uitstoot
verwaarloosbaar te noemen.

6.2. Footprint 2013-2020 grafiek
In onderstaande grafiek is de uitstoot sinds het startjaar weergegeven. Doorgaans is de uitstoot in het 1e halfjaar hoger
dan in het 2e halfjaar. De algehele dalende lijn is echter duidelijk waarneembaar.
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6.3. Trend per bruto marge
Zoals in het Plan van Aanpak voor de CO2 Prestatieladder beschreven wordt de CO2 uitstoot gerelateerd aan de bruto
marge, om betere vergelijkingen te kunnen doen door de jaren heen. Het kan immers zo zijn dat er nieuw personeel
wordt aangenomen, waardoor de uitstoot stijgt vanwege extra verkeersbewegingen. Echter blijft de uitstoot gerelateerd
aan de bruto marge dan relatief stabiel. 

In 2013 was de uitstoot nog 44,5 ton CO2/miljoen bruto marge. Dit daalde gestaag: 2018 noteerde 37,3 en 2019 28,7 ton
CO2/miljoen bruto marge. De eerste helft van 2020 kent een CO2 uitstoot van 17,4 ton CO2/miljoen bruto marge. 

De daling van de uitstoot lijkt te versnellen. Dit komt deels doordat de uitstoot in absolute hoeveelheid is gedaald, zoals
we in de vorige paragraaf hebben kunnen zien. Daarnaast is echter de bruto marge ook gestegen. De doelstellingen
zoals geformuleerd in het Plan van Aanpak 2019-2023 waren al behaald in de vorige rapportage.
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6.4. Trend per categorie
De uitstoot is in de grafiek hieronder uitgesplitst per categorie en gerelateerd aan de Bruto Marge. De groene lijn laat de
doelstelling zien. Daaronder een tabel met de bijbehorende cijfers.

Wat opvalt is dat sommige categorieën fors zijn afgenomen in omvang. Vliegverkeer is nauwelijks nog waarneembaar in
de grafiek en ook het aandeel van elektriciteitsverbruik in de totale CO2 uitstoot is fors gekrompen en maakt een zeer
klein deel uit van de uitstoot. De grootste categorieën zijn het gasverbruik (27,1% van totaal) en mobiliteit (70,4%),
waaronder zowel lease auto's als privé auto's vallen. 

In de vorige rapportage werd al aangegeven dat het aandeel van mobiliteit is toegenomen. We kunnen concluderen dat
deze trend is doorgezet. In het startjaar 2013 was mobiliteit immers nog voor ongeveer 51% verantwoordelijk voor de
CO2 uitstoot. De absolute uitstoot is weliswaar afgenomen, maar relatief gezien minder dan andere onderdelen. Dit
betekent dat nieuwe maatregelen om de uitstoot te reduceren zich in toenemende mate zullen richten op het aspect
mobiliteit. Bij gasverbruik is nog steeds een daling waarneembaar, maar is het de vraag in hoeverre dit nog verder kan
dalen. De huidige kantoorpanden hebben immers vrijwel allemaal energielabel A. Hier moeten dus verdergaande
maatregelen getroffen worden.

ton CO2 per miljoen bruto marge (ton/miljoen EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Elektriciteit 11,77 8,8 9,17 7,4 6,8 8,18 4,3 0,25

Gedeclareerde kilometers 6,87 6,71 6,64 5,64 6,27 6,42 5,62 3,43

Verwarming 6,57 4,9 6,02 7,16 6,95 6,44 4,71 4,72

Vliegverkeer 2,55 1,83 1,65 1,16 0,89 0,75 0,3 0,02

Wagenpark 15,23 14,93 14,38 14,21 15,93 15,54 13,03 9,01

Totaal 42,99 37,18 37,86 35,58 36,85 37,33 27,96 17,43

Doelstelling ton CO2 per miljoen bruto marge 42,56 42,13 41,92 41,27 40,84 36,96 36,59
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6.5. Trend per scope
Opgeteld vormen de scope 1 (directe uitstoot) en scope 2 (indirect) de totale CO2 uitstoot van Lievense|WSP. Conform
de SKAO definities valt onder scope 2 emissies ook zakelijk verkeer (per auto of vliegtuig), hoewel dit strikt genomen
een scope 3 emissie is. Scope 3 emissies worden niet kwantitatief bijgehouden.

6.6. Vergelijking met concurrenten
Om een vergelijking te kunnen maken met andere advies- en ingenieursbureaus in Nederland is het noodzakelijk om de
CO2 uitstoot per FTE te rekenen. Dit is namelijk de meest gebruikte methode voor het relateren van de CO2 emissies
aan de grootte van een organisatie. Hiervoor is uitgegaan van de meest recente cijfers van andere bureaus, namelijk uit
2019. Cijfers van de 1e helft van 2020 waren nog niet beschikbaar.

In onderstaande grafiek is te zien dat Lievense|WSP redelijk gemiddeld presteert ten opzichte van haar concurrenten en
dat de uitstoot in 2019 lager was per FTE dan in 2018 en in 2020 zelfs zeer fors is gedaald. Dit heeft een drietal
oorzaken. Ten eerste is de absolute uitstoot afgenomen met 36%, zoals we eerder hebben gezien, waarmee ook de
uitstoot per FTE is afgenomen. Ten tweede is het personeelsbestand op natuurlijke wijze gegroeid door het aannemen
van nieuw personeel, waardoor de uitstoot per FTE verder is gedaald. Tot slot wordt voortaan het totale aantal fulltime
medewerkers meegenomen in de registratie voor de CO2 Prestatieladder. Tot nog toe werd ingehuurd personeel,
stagiairs en oproepkrachten niet meegerekend. Echter maken deze ook gebruik van de kantoren en reist het ingehuurd
personeel met de auto naar projecten en dergelijke. Omdat het niet altijd goed is in te schatten hoeveel werknemers in
deze categorie werken, worden collega's in deze categorie voor 0,5 FTE meegenomen. De stijging van het aantal FTE
is voor ongeveer 45% te relateren aan natuurlijke groei en voor 55% door de veranderde administratie.

De variatie in prestaties van de verschillende ingenieursbureaus geeft weer dat er veel mogelijkheden zijn om de CO2
uitstoot vergaand te verminderen. Zoals gezien vormt mobiliteit bij Lievense|WSP de grootste bron van CO2 emissies.
Dit geldt ook voor andere advies- en ingenieursbureaus. Maatregelen op het gebied van mobiliteit hebben daarom een
groot effect. We kunnen daarmee concluderen dat het ook voor Lievense|WSP van belang blijft om CO2 emissies door
energieverbruik in kantoren verder terug te dringen, naast maatregelen rondom mobiliteit. De maatregelen zijn
beschreven in het Plan van Aanpak CO2 Prestatieladder en in het volgende hoofdstuk.
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7. Reductie inspanningen 
Het verminderen van de CO2 uitstoot van Lievense is iets wat continu wordt meegenomen in beslissingen over de
bedrijfsvoering . Er geldt wel dat de resultaten meestal niet direct effect sorteren maar soms pas (jaren) later merkbaar
zijn in de metingen. Hieronder een overzicht van de genomen maatregelen en de communicatie.

  

7.1. Acties in 2020
De volgende acties zijn in de eerste helft van 2020 uitgevoerd om de CO2 uitstoot te verminderen:

In overleg met de gebouwenbeheerder van het kantoor in Nieuwegein wordt voortaan groene stroom afgenomen.
Aangezien dit ons grootste kantoor is qua elektriciteitsverbruik betekent dit een belangrijke verbetering. Daarnaast
is ook contact geweest met de beheerder van het kantoor in Breda. Hier werd echter aangegeven dat groene
stroom duurder is en daarom niet zomaar kan worden afgenomen, aangezien andere verhuurders hier ook mee
moeten instemmen. Breda is qua verbruik de derde grootste verbruiker van onze kantoren, waarmee hier een
grote slag kan worden geslagen. Het gesprek met de verhuurder zal daarom worden voortgezet. Voor de locatie in
Hoogvliet geldt dat hier nog groene energie kan worden afgenomen. Echter doordat wij hier maar een kleinere
huurder zijn in het gebouw is het lastig gebleken om hier nieuwe afspraken te maken met betrekking tot de
energie afname. Zie ook onderstaande tabel met overzicht van groene stroom afname en energie labels.

Met betrekking tot de energie labels van kantoren geldt dat voor het kantoor in Leeuwarden (Infra) de nodige
aanpassingen moeten worden gedaan om het energie efficiënter te maken. Het kantoor is intussen verkocht (07-
10-2020) en geen eigendom meer van Lievense|WSP. De nieuwe eigenaar heeft nog niet concreet gemaakt op
welke wijze hij zal gaan voldoende aan minimaal label C in 2023.

Entiteit

 

Adres

 

Plaats

 

Energie
label Geldig tot

 

Groene elektra?
(J/N)

Milieu Gaetano Martinuslaan 50 Maastricht A 12-9-2028 Ja

Milieu Ringwade 41 Nieuwegein A 20-12-2028 Ja, vanaf 2020

Milieu Orionweg 28 Leeuwarden A 25-10-2026 Ja

Infra Tramsingel 2 Breda A 12-4-2029 Ja, vanaf 2020

Infra Archimedesweg 5 Leeuwarden F 12-10-2028 Ja

Bouw Linie 524 Apeldoorn A 12-5-2024 Ja

Bouw Nijverheidsweg 2B Elst A 15-8-2029 Ja

Bouw Scherpakkerweg 23 (21
e.v) Eindhoven C 01-05-2027 Ja

Petersburg Cardanuslaan 19 Doorwerth A 9-9-2029 Ja

LAdriaens Hoefsmidstraat 41 Hoogvliet B 03-05-2028 Nee

In de winter is een nieuwe elektrische pool auto afgeleverd voor de locatie Apeldoorn. Deze auto kunnen
medewerkers gebruiken voor project bezoeken en afspraken en rijden daarmee volledig elektrisch, waardoor
minder emissies vrijkomen.

Een aantal lease-rijders zijn intussen overgestapt naar een elektrische leaseauto. Bovendien heeft de directie
besloten om de eigen bijdrage voor privé gebruik van de leaseauto per 1 november alleen voor elektrische
leaseauto’s af te schaffen.

7.2. Overige acties
Naast de directe maatregelen zijn er overige acties, welke van belang zijn voor de CO2 Prestatieladder en de
certificering. 
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Vanuit de interne audit van april 2020 zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Het uitvoeren van een
interne audit vraagt voldoende kennis en inzicht in de materie van de CO2 Prestatieladder. Het was daarom
noodzakelijk om de interne audit beter te structureren. Hiervoor is de tabel uitgebreid waarin bevindingen kunnen
worden genoteerd in relatie tot de eisen. Hiermee wordt de auditor beter meegenomen en wordt een overzicht
behouden.

De externe audit op 14 mei 2020 is goed doorlopen en hieruit zijn geen verbeterpunten naar voren gekomen.

Op 22 juni is het vernieuwde handboek 3.1 uitgegeven door de SKAO. Op basis hiervan zijn wijzigingen
aangebracht in de Werkwijze Handleiding. Dit document dient intern als basis en naslagwerk voor de
werkzaamheden van de CO2 contactpersoon.

Op internationaal niveau wordt de uitstoot van WSP gerapporteerd in het Global Sustainabality report. In 2019
zaten wij nog in de overgangsfase maar vanaf 2020 zullen de gegevens vanuit Nederland meetellen in de totale
uitstoot van WSP Global. In het strategische plan van WSP is het doel gesteld om tussen 2018 en 2030 een
reductie in absolute hoeveelheden van 25% te realiseren, met een tussentijdse doelstelling van 5% reductie in
2021. Deze doelstelling werd vorig jaar al behaald door Lievense|WSP. Het realiseren van een kwart daling 2030
lijkt goed realiseerbaar, ook zonder de effecten vanwege corona is de algemene trend immers een gestage daling
van de uitstoot.

8. Communicatie  
Op communicatiegebied zijn er verschillende acties uitgevoerd in de afgelopen periode. Deels is dit direct te relateren
aan de CO2 Prestatieladder, maar daarnaast zijn er ook andere duurzame initiatieven.

In de vorige rapportage werd beschreven dat Lievense|WSP onderdeel is geweest van een duurzaamheids pilot
binnen het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP) voor het project Grebbedijk. Hieruit is dit eerste
halfjaar een Circulaire Peiler ontwikkeld, wat een eenvoudige tool is om duurzaamheid beter mee te nemen in
dijkversterkingsprojecten. Dit was namelijk een onderbelicht onderdeel in het keuzeproces. Via de tool worden de
verschillende opties beter inzichtelijk gemaakt en zo volwaardig meegenomen in de keuze hoe een dijk te
versterken. Via deze link is hier meer over te lezen: Circulaire Peiler.

Eind 2019 is tijdens een brainstorm sessie gewerkt aan toekomst visie voor de buisleidingstraat van LSNed tussen
Rotterdam en Antwerpen. In de loop van 2020 is dit idee verder uitgewerkt. het idee is om de leidingenstraat zelf
als opslag te gebruiken voor waterstof. Waterstof kan de productie van groene stroom bufferen en een oplossing
bieden voor de fluctuaties in productie van wind en zonne-energie. Een belangrijke stap om de CO2 uitstoot
verder te verminderen. Hier meer informatie: Plan Lievense.

Lievense|WSP wil bij ieder project een expert aan tafel brengen. Wij hebben daarom een aantal actuele thema’s
benoemd, waarin ingaan wordt op hedendaagse vraagstukken. Drie thema's zijn opgestart in 2019. De laatste is
dit jaar opgestart. Doel is om handvatten te geven aan belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en projecten
op een toekomstbestendige en duurzame manier te realiseren. We gaan nog actiever adviseren over
mogelijkheden die goed zijn voor het milieu, alsook voor het project zelf. Lees meer: vier thema's Lievense.

9. Vervolg 
De periode 2019-2023 is met deze rapportage begonnen. Zoals in voorgaande rapportage werd aangegeven zijn vele
maatregelen van een lange adem en zullen daarom pas in de komende jaren effect sorteren. We hebben nu echter al de
eerste effecten van de verhuizingen van kantoren kunnen zien. Het effect van elektrificatie van lease auto’s is nog niet
goed meetbaar, maar door de toename van dit aantal auto's is de verwachting dat dit effect beter zichtbaar zal worden. De
volgende rapportage is de jaarrapportage 2020. Hierin zal uitvoeriger worden stilgestaan bij de verschillende maatregelen
en de effecten daarvan op de uitstoot van CO2 door Lievense.
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https://lievense.com/wp-content/uploads/Civiele-Techniek-Circulaire-Peiler-Grebbedijk.pdf
https://lievense.com/plan-lievense-wsp-buffert-groene-energie-voor-de-deur-van-gebruikers-simpel-betaalbaar-en-snel-te-realiseren/
https://lievense.com/thema/
https://lievense.com/thema/duurzaamheid/
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