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2 Basisgegevens

2.1 Beschrijving van de organisatie
LievenseCSO heeft ongeveer 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

LievenseCSO Directie LievenseCSO Hoofd algemene zaken:
dhr. drs. C.A. Kil/ Hoofd
Administratie: dhr.
P.C.M. Meesters

mw. H.C. van
Kruijsbergen MSc.

LievenseCSO Infra
B.V.

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

LievenseCSO Milieu
B.V.

Directie LievenseCSO dhr. drs. C.A. Kil 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 2014

2.5 Verificatie
De footprint is niet extern geverifieerd.
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3 Afbakening

3.1 Organisatorische grenzen
 

LievenseCSO
LievenseCSO Infra B.V.

Breda
Hoogvliet
Sint Maarten

LievenseCSO Milieu B.V.
Bunnik
Deventer
Groningen
Leeuwarden
Maastricht

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. Sinds voorjaar 2014 is de
holdering LievenseCSO 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 2.2, geldig m.i.v. april 2014, zoals
uitgegeven door de SKAO.

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

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
Onderstaande grafiek geeft inzicht in het basisjaar 2013, berekend op basis van de meest actuele
conversiefactoren. Omdat dit een rapportage is voor de helft van 2014, wordt vergeleken met de emissie
van de eerste helft van 2013. De totale emissie in het basisjaar 2013 was 620 ton. Daarvan valt 313.6
ton onder scope 1 en 306.9 ton onder scope 2.
In de footprint zijn de onderliggende entiteiten met een aandeel van meer dan 50% meegenomen:
Breda, Bunnik, Deventer, Groningen, Hoogvliet, Leeuwarden, LievenseCSO Infra B.V., LievenseCSO Milieu
B.V., Maastricht, Sint Maarten.

Emissiestroom Uitstoot (ton CO₂)

Elektriciteit 44,4

Wagenpark 107,7

Vliegverkeer 30,3

Verwarming 66,7

Gedeclareerde kilometers 70,9

320 ton CO

5.2 Directe en indirecte emissies 1 januari t/m 30 juni 2014
Onderstaande grafiek geeft inzicht in de footprint voor scope 1 en 2 voor de eerste helft van
2014, berekend op basis van de meest actuele conversiefactoren. De totale emissie voor de eerste helft
is 280 ton, waarvan 175 ton onder scope 1 valt en 104 ton onder scope 2.
In de footprint zijn de onderliggende entiteiten met een aandeel van meer dan 50% meegenomen:
Breda, Bunnik, Deventer, Groningen, Hoogvliet, Leeuwarden, LievenseCSO Infra B.V., LievenseCSO Milieu
B.V., Maastricht, Sint Maarten.
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Totale uitstoot:

Emissiestroom Uitstoot (ton CO₂)

Elektriciteit 14,5

Wagenpark 128,3

Vliegverkeer 28,5

Verwarming 46,8

Gedeclareerde kilometers 61,4

280 ton CO

5.3 Trends
In deze paragraaf wordt de CO2-uitstoot voor de eerste helft van 2014 vergeleken met de totale CO2-
uitstoot van 2013, het basisjaar.

Emissies en voorspellingen LievenseCSO
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Doelstellingen

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 is.

Trendanalyse
De totale CO2-emissie van LievenseCSO voor de eerste helft van 2014 is 10% lager dan de helft van de
totale emissie van 2013. De scope 1 emissie is 12% toegenomen, de scope 2 emissie is 32%
afgenomen.
Over het algemeen is het gasverbruik in de eerste helft van het jaar erg meegevallen door de zachte
winter. Wel is het brandstofverbruik van de auto's fors gestegen, waardoor de scope 1 emissies zijn
toegenomen. Voor kantoor Breda is aantoonbare groene stroom uit windenergie ingekocht, waardoor
de CO2-emissie onder scope 2 fors gedaald is. Ook zijn er minder vliegreizen geweest.

In vergelijking tot (de eerste helft van) 2013 zijn per vestiging de volgende trends te zien:
Breda: ruim 40% daling door groene stroom, ook gedeclareerde km's en vliegreizen zijn wat lager.
Bunnik: lichte stijging van 1,5%, door meer gebruik benzine auto's. Effect valt mee door daling gas
en vliegreizen. 
Deventer: daling 7% door geen vliegreizen en iets minder gedeclareerde km's.
Groningen: daling 30%, minder medewerkers en daardoor minder autogebruik, ook gasverbruik
gedaald.
Hoogvliet: 17% hoger, km/auto 
Leeuwarden: ruim 35% hoger, voornamelijk door uitbreiding wagenpark en daardoor
stijging brandstofverbruik auto's.
Maastricht: daling ruim 5% door krimp veldwerk.
Sint Maarten: stijging 75% door groei vestiging, 5 personen en 2 auto's meer dan 2013.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de registratie aan het eind van het jaar betrouwbaarder is, onder
andere doordat de jaarrekeningen voor elektriciteit en gas dan zijn ontvangen en alle
kilometerdeclaraties ingediend zijn. De eerste helft van het jaar kan daardoor wat lager uitvallen.

5.4 Voortgang reductiedoelstellingen
De CO2 uitstoot van de eerste helft van 2014 is 10% lager dan de totale uitstoot van 2013. De
reductiedoelstellingen lijken gehaald te worden. Wel is het zo dat de uitstoot van de eerste helft van het
jaar vaak wat lager uitvalt. In de rapportage over heel 2014 kunnen verdere conclusies over voortgang
worden getrokken, dan wordt dit ook gerelateerd aan de brutomarge. 

5.5 Maatregelen komende periode
Eén belangrijke maatregel voor 2014 is al uitgevoerd, namelijk het aantoonbaar inkopen van groene
stroom voor kantoor Breda. Daarnaast wordt een quickscan naar de kansen voor mobiliteitsbudgetten
uitgevoerd. 

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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