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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 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 met
hoofdkantoor in Montréal, Canada. 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 hoogspanningsinfrastructuur, 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|WSP 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 § 7.3 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 in Nederland.

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.
Scope 2 betreft indirecte CO2-emissies waar Lievene|WSP wel invloed op heeft maar waar de uitstoot op een
andere locatie plaatsvindt. Een voorbeeld: wanneer het licht aangaat komt de grijze stroom van een
energiecentrale, waar de uiteindelijke uitstoot plaatsvindt. 
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. Organisatiestructuur 
De Lievense Holding bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen. Dit is weergegeven in onderstaande figuur (stand 2
april 2020).

Per 1 januari 2019 is Petersburg Consultants uit Doorwerth onderdeel geworden van de Lievense Groep. Petersburg is
een ingenieursbureau op het gebied van engineering, consultancy en advies binnen de energiesector. De specialist op
het gebied van hoogspanning in Nederland. Petersburg maakt vanaf 1 januari 2019 onderdeel uit van de certificering
voor de CO2 Prestatieladder van Lievense. Vrijwel alle benodigde informatie wordt hiervoor namelijk al bijgehouden en
is opgenomen in deze rapportage. Het proces zal in 2020 verder verbeterd worden doordat gedeclareerde kilometers
met een privé auto centraal zal worden geadministreerd.

Lievense Infra Leeuwarden B.V. is per 1-7-2019 gefuseerd met Lievense Infra B.V. De vestiging in Leeuwarden aan de
Archimedesweg valt daarmee voortaan onder Lievense Infra.

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 3.0 zoals gepubliceerd in juni 2015 door SKAO. De emissiefactoren conform het handboek 3.0 zijn geldig
m.i.v. l 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. 

3.3. Uitsluitingen 
Zoals beschreven bij de organisatorische afbakening worden alle onder de Lievense Holding behorende bedrijven
meegenomen. Dit betekent dat alle dochterbedrijven van Lievense|WSP worden meegenomen zoals beschreven in het
vorige hoofdstuk. Uitzondering hierop vormt het Lievense Arabia Partnership in Saudi Arabië. Dit omwille van het feit dat
er geen ‘operational control’ is over deze dochter en Lievense|WSP daarom niet kan sturen op CO2 reductie bij dit
bedrijf. 

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. 375 medewerkers en is gevestigd in Apeldoorn, Breda, Doorwerth, Eindhoven, Elst, Hoogvliet,
Leeuwarden (2x), Nieuwegein en Maastricht (stand per 31-12-2019). De gecombineerde bruto marge van
Lievense lnfra, Lievense Milieu, Lievense Bouw en Petersburg Consultants bedraagt rond de 36 miljoen euro. Hiermee
is Lievense één van de grotere Nederlandse advies- en ingenieursbureaus. Sinds 1 juli 2019 maakt Lievense onderdeel
uit van het wereldwijd opererende advies- en ingenieursbureau WSP, gevestigd in Montreal, Canada.

4.2. Verantwoordelijkheden 
Eindverantwoordelijke 

Dhr. ir. Eric van den Broek 

Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM)

Dhr. Theo van de Wetering 

Contactpersoon CO2 Prestatieladder 

Dhr. Jonas Geise MSc

Mevr. Ing. Carolien van Rijen

4.3. Basisjaar 
Het basisjaar is 2018. Het startjaar van de CO2 Prestatieladder binnen Lievense is 2013.

4.4. Rapportage periode 
Deze rapportage beschrijft de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 

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 & 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%

Het halen van de totale doelstelling is leidend. Per jaar wordt gestreefd naar een daling van de CO2 uitstoot, ten
opzichte van het voorgaande jaar, met 1%.
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5. Emissies
Hier volgen nu de absolute emissie gegevens. Let op: de kleuren van de diagrammen verschillen en hangen af van de
grootte en niet van de functie. 

5.1. Footprint startjaar 2013
In 2013 startte Lievense|WSP met het in kaart brengen van de CO2 uitstoot.

5.2. Footprint basisjaar 2018
Het basisjaar dat als referentie geldt voor de periode 2019-2023 is het jaar 2018. 

CO2e (1.369 ton)
2013

35.4%35.4%

27.4%27.4%

16.0%16.0%

15.3%15.3%

5.9%5.9%

Wagenpark: 484,84 ton
Elektriciteit: 374,72 ton
Gedeclareerde kilometers: 218,73 ton
Verwarming: 209,28 ton
Vliegverkeer: 81,08 ton

CO2e (1.086 ton)
2018

41.6%41.6%

21.9%21.9%

17.3%17.3%

17.2%17.2%

2.0%2.0%

Wagenpark: 452,07 ton
Elektriciteit: 237,95 ton
Verwarming: 187,48 ton
Gedeclareerde kilometers: 186,89 ton
Vliegverkeer: 21,75 ton
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5.3. Footprint 2019
Onderstaande uitstoot heeft plaatsgevonden in het huidige rapportage jaar.

CO2e (1.012 ton)
2019

45.4%45.4%

19.6%19.6%

17.2%17.2%

16.8%16.8%

1.1%1.1%

Wagenpark: 459,61 ton
Gedeclareerde kilometers: 198,33 ton
Elektriciteit: 173,71 ton
Verwarming: 170,06 ton
Vliegverkeer: 10,63 ton
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6. Trendanalyse
6.1. Trend in absolute hoeveelheden 
De CO2-footprint van Lievense, over 2019 is 1012,4 ton CO2 equivalent. Dit is 6,8% lager ten opzichte van de footprint
van 2018 (1086,1 ton) en 26,0% lager ten opzichte van het startjaar 2013 van de CO2 Prestatieladder (1368,7 ton).

Het wagenpark is en blijft de grootste uitstoter van CO2 met 45,4%, zoals te zien in het vorige hoofdstuk. Er is een lichte
stijging van 1,7% te zien in de totale uitstoot van deze categorie, ten opzichte van 2018. Dit komt simpelweg doordat er
meer liters brandstof zijn gebruikt. De ingebruikname van een aantal elektrische leaseauto's en pool-auto's verspreid
over 2019 heeft nog weinig effect gehad op de uitstoot cijfers. De verwachting is dat in 2020 meer effect is te zien van
de stapsgewijze elektrificatie van het wagenpark.

De zakelijk gedeclareerde kilometers kennen een stijging van 6,1% en vormen sinds dit jaar de tweede grootste
categorie van CO2 uitstoot. Er kan daarmee worden geconcludeerd dat mobiliteit met een aandeel 65,0% van grote
invloed is op de totale CO2 uitstoot van Lievense. De groei van het aantal gedeclareerde kilometers is met name te
herleiden tot een flinke toename bij Lievense Adriaens. Voor een kleiner deel komt de groei door het toegenomen
geregistreerde gebruik van huurauto's. Huurauto's werden voorheen alleen bij Infra in beeld gebracht maar nu voor de
gehele holding.

In eerdere jaren was elektriciteit de tweede grootste categorie van CO2 uitstoot. Door allerlei besparingen is de uitstoot
door elektriciteitsverbruik echter met 17,2% gedaald. Dit heeft met name te maken met de nieuwe vestiging in
Nieuwegein welke een stuk minder energie verbruikt dan de voormalige vestigingen van Bouw in Utrecht en Milieu in
Bunnik samen. Hier is een besparing van 74,8% gerealiseerd, ten opzichte van de oude situatie.

Het gasverbruik is in 2019 gedaald met 9,3% en dit heeft met name te maken met de nieuwe kantoorpanden in
Maastricht en Nieuwegein. Deze nieuwe kantoorpanden zijn fors energiezuiniger met betrekking tot verwarming dan de
oude vestigingen. In Maastricht is het verbruik van gas gedaald met -44,3%, in Nieuwegein is dit -54,4% ten opzichte
van de situatie in 2018.

Tot slot, het vliegverkeer is ook dit jaar weer fors gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. De daling bedroeg -
51,4%. Zoals in eerdere rapportages aangegeven heeft dit te maken met het dalend aantal projecten in het buitenland
waarvoor vliegverkeer noodzakelijk zijn. Projecten waaraan Lievense in de Caraïben werkte in het verleden hadden een
relatief grote impact door de grote reisafstand. Nu deze projecten er in mindere mate zijn daalt ook de uitstoot van het
vliegverkeer.

6.2. Footprint 2013 - 2019
In onderstaande tabel is de uitstoot sinds het startjaar weergegeven. Dit is weergegeven in ton CO2, gecategoriseerd
per type uitstoot.

CO2e (ton) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Elektriciteit 374,7 269,4 279,1 216,8 202,3 238 173,7

Gedeclareerde kilometers 218,7 205,4 202 165,1 186,7 186,9 198,3

Verwarming 209,3 149,9 183,2 209,6 207 187,5 170,1

Vliegverkeer 81,1 56,1 50,4 34 26,5 21,8 10,6

Wagenpark 484,8 457 437,7 416,1 474,4 452,1 459,6

Totaal 1.368,7 1.137,9 1.152,3 1.041,7 1.096,8 1.086,1 1.012,3
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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. In 2018 was de uitstoot 37,33 ton/miljoen bruto marge. In 2019 was dit
gedaald naar 28,69 ton/miljoen bruto marge. Dit is een forse daling van 23,1%. Waarmee geconcludeerd kan worden
dat de doelstellingen zoals geformuleerd in het Plan van Aanpak voor 2023 al ruimschoots zijn behaald. tot slot, in het
startjaar 2013 was de uitstoot nog 44,5 ton/miljoen bruto marge. 

De forse daling van de CO2 uitstoot gerelateerd aan de bruto marge heeft te maken met het feit dat er in 2019 een flink
hogere bruto marge is gerealiseerd en waarbij tegelijkertijd de totale CO2 uitstoot ook is gedaald. De hogere bruto
marge is met name te herleiden tot het feit dat Petersburg Consultants is overgenomen in januari 2019. Petersburg
heeft relatief minder CO2 uitstoot per miljoen euro bruto marge, wat het gemiddelde naar beneden heeft gehaald voor
de Lievense Holding als geheel. 

De daling in de absolute hoeveelheid CO2 uitstoot is opmerkelijk, aangezien Lievense|WSP is gegroeid door de
overname van Petersburg. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat pas vanaf 2020 gedeclareerde kilometers bij
Petersburg centraal zullen worden bijgehouden en de uitstoot hierdoor hoger zal liggen in de toekomst dan nu het geval
is.

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

ton CO2 per miljoen bruto marge 44,51 37,18 37,86 35,58 36,85 37,33 28,69

Doelstelling ton CO2 per miljoen bruto marge 44,06 43,62 43,4 42,73 42,28 36,96

6.4. Trend per categorie
Hier is de uitstoot gerelateerd aan de bruto marge gecategoriseerd per type uitstoot. De uitstoot laat een gestage daling
zien door de jaren heen.
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ton CO2 per miljoen bruto marge (ton/miljoen EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Elektriciteit 11,77 8,8 9,17 7,4 6,8 8,18 4,92

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

Verwarming 6,57 4,9 6,02 7,16 6,95 6,44 4,82

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

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

Totaal 42,99 37,18 37,86 35,58 36,85 37,33 28,69

Doelstelling ton CO2 per miljoen bruto marge 42,56 42,13 41,92 41,27 40,84 36,96

6.5. Trend per scope
Opgeteld vormen de scope 1 (directe uitstoot) en scope 2 (indirect) de totale CO2 uitstoot van Lievense|WSP. Scope 3
emissies worden niet kwantitatief bijgehouden.
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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
2018. In onderstaande grafiek is te zien dat Lievense|WSP redelijk gemiddeld presteert ten opzichte van haar
concurrenten en dat de uitstoot in 2019 fors lager was per FTE dan in 2018. 

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. Dit is een van de redenen waarom Movares een zeer lage uitstoot per FTE heeft, zoals te zien is in de
grafiek. Openbaar vervoer wordt namelijk gestimuleerd en autogebruik wordt tegengegaan. Daarentegen vormde
mobiliteit bij Movares ongeveer 85% van de CO2 emissies in 2018. Het is dus ook belangrijk om energieverbruik in
kantoren terug te dringen. Gas en elektra verbruik vormden in 2018 bij Tauw 18% van de CO2 emissies. Bij
Lievense|WSP was dit in 2018 39,2% en in 2019 al 34,0%. 

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. Acties uitgevoerd in 2019
Het verminderen van de CO2 uitstoot van Lievense is iets wat continue wordt meegenomen in beslissingen en waar
grote aandacht naar uitgaat. Hieronder volgt een overzicht van de genomen maatregelen en communicatie in 2019.
Daarna blikken we vooruit naar 2020.

7.1. Reductie inspanningen
Het overzicht van type elektriciteit afname (groen of grijs) is actueel gemaakt. Hieruit is voortgekomen dat de
verhuurder voor het kantoor in Breda is overgegaan op grijze stroom. Dit is niet wenselijk vanuit onze kant en
willen we daarom graag bespreken. Hetzelfde geldt voor het kantoor in Hoogvliet.
Het overzicht van energielabels van kantoren is bijgewerkt. Alle labels zijn nog geldig. Verduurzaming van het
Infra pand in Leeuwarden is on-hold vanwege besprekingen met WSP over het eigen vastgoed.
Er is een overzicht gemaakt van projecten waarbij de CO2 Prestatieladder is meegenomen in de uitvraag en waar
dit heeft geleid tot gunningsvoordeel. Dit is gedaan door alle vakgroepmanagers te benaderen. Hieruit kwam naar
voren dat de CO2 Prestatieladder in een enkel geval korting heeft opgeleverd op de inschrijvingsprijs, maar met
name wordt gebruikt als voorwaarde om überhaupt in te mogen schrijven. Dit speelt met name bij Infra en Milieu
omdat de ladder met name bij overheden wordt gebruikt als aanbestedingsinstrument. Bij Lievense Bouw is de
ladder een uitzondering in aanbestedingen, mede omdat hier veel minder voor overheden wordt gewerkt.
Mobiliteitsonderzoek van Decisio. In 2013 is een onderzoek door Decisio uitgevoerd dat heeft gekeken op welke
wijze (toen nog) CSO bezig was met haar mobiliteitsbeleid. In het kader van een afstudeerstage is dit onderzoek
herhaald in 2019, waarvoor Lievense input heeft gegeven. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken om
vanaf 2022 een normering in de wetgeving op te nemen ten aanzien van de CO2-uitstoot voor werkgevers met
meer dan 100 werknemers. De precieze regelgeving is nog niet gereed. Uitkomst van het onderzoek was dat er al
veel positieve zaken zijn te noteren, zoals voor iedereen te gebruiken OV kaarten (ook voor leaserijders, wat niet
gebruikelijk is), een goede fietsregeling en ruime OV-businesscard mogelijkheden voor woon-werkverkeer.
Verbeterpunten kunnen liggen in het beter uitdragen van het beleid door een gedragscampagne. De uitkomsten
worden gebruikt om in 2020 verder te werken aan CO2 reductie van het bedrijf.
Het Plan van Aanpak voor 2019-2022 is afgerond en gepubliceerd. Het doel is om in 2022 5% CO2 te hebben
gereduceerd, gerelateerd aan de bruto marge, ten opzichte van 2018.

7.2. Acties vanuit interne en externe audit 
Vanuit de interne audit zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn als volgt aangepakt: 

Tijdens zowel de interne en externe audit is naar voren gekomen dat het belangrijk is om de rapportages voor de
CO2 Prestatieladder op tijd gereed te hebben. Daarvoor is het van belang om op tijd te beginnen met informatie te
verzamelen. Nu werd vaak de eerste maand niet benut, terwijl is gebleken dat veel gegevens al begin januari/juli
beschikbaar zijn. Daarom is er voor gekozen om de cyclus te versnellen.
Het advies vanuit beide audits was om verantwoordelijkheden duidelijker te beleggen bij verschillende houders
van gegevens. Hiervan is een overzicht gemaakt in een handleiding in het voorjaar van 2019. Dit document is
verder actueel gemaakt in het najaar. Dit is gedeeld met de relevante personen, zodat zij van elkaars
verantwoordelijkheden op de hoogte zijn. 
Tot slot is er voor gekozen om vanuit de administratie van Lievense iemand aan te wijzen die helpt om gegevens
ten aanzien van gas en elektra verbruik te achterhalen bij verhuurders. Dit blijkt namelijk niet altijd even
gemakkelijk. Door extra ondersteuning kan de contactpersoon van de CO2 Prestatieladder zich focussen op het
proces.

7.3. Communicatie 
Op communicatiegebied zijn er verschillende acties uitgevoerd.  

Het MVO jaarverslag 2018 is uitgebracht in het najaar van 2019. In dit jaarverslag wordt onder andere ingegaan
op de stand van zaken op CO2-gebied. Het verslag is met de medewerkers gecommuniceerd via intranet en via de
eigen website lievense.com. 
In december 2019 is het Plan van Aanpak voor de jaren 2019-2022 afgerond en gepubliceerd op het intranet. 
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8. Acties in 2020
8.1. Plan van Aanpak
In 2020 zal verder vorm worden gegeven aan de maatregelen zoals beschreven in het Plan van Aanpak. De
maatregelen zijn hieronder opgenomen in een tabel. Met de betrokken verantwoordelijken wordt gesprek gevoerd om
uitvoering te geven aan de maatregelen.

8.2. Mijlpalen
Verder zal in april 2020 een externe audit plaatsvinden. Dit is weer een belangrijk moment om scherp te kijken naar het
proces dat we hebben ingericht voor de CO2 Prestatieladder. Daarnaast zal in 2020 een ketenanalyse worden
uitgevoerd. Er is voor gekozen om een bodem project te analyseren waar onderaannemers Synlab (voorheen ALcontrol)
en Sialtech bij betrokken zijn geweest. Op deze manier kunnen we onze CO2 footprint in de keten berekenen. 

Het jaar 2020 zal het eerste jaar zijn dat wordt meegenomen in de berekening van de CO2 uitstoot van WSP Global.
Het contact met de verantwoordelijke personen in Canada en de Verenigde Staten is hiervoor gelegd, waarmee een
volgende stap wordt gezet in de integratie van Lievense in WSP. Tot slot, de volgende rapportage beschrijft de 1e helft
van 2020 van de CO2 van emissies van Lievense en wordt verwacht in september/oktober. 
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