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1 Inleiding 

In mei 2013 zijn Raadgevend ingenieursbureau Lievense en CSO Adviesbureau voor milieu, 

ruimte en water gefuseerd. Het idee om te gaan fuseren werd ingegeven door de 

toekomstige vraag naar slimme oplossingen voor een duurzaam beheer van de steeds 

schaarser wordende ruimte. Dankzij de fusie was LievenseCSO nog beter toegerust om 

complexe, ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken integraal aan te pakken. Door de 

toenemende aandacht voor klimaat-, energie-, en duurzaamheidsvraagstukken staan 

infrastructurele werken al lang niet meer op zichzelf. Duurzaam beheer van de ruimte 

vraagt om specifieke deskundigheid op het gebied van bodem en milieu en alle juridische 

aspecten die hiermee gepaard gaan. Door de fusie kunnen we onze klanten deze diensten 

naast de technische diensten bieden. 

 

Met de verwerving van de aandelen van Bartels in juli 2015 heeft LievenseCSO een 

volgende stap gezet in haar ontwikkeling. Projecten in Nederland laten meer en meer zien 

dat de ruimtelijke ontwikkeling wordt gedomineerd door de symbiose van de stedelijke 

omgeving en het buitengebied. LievenseCSO is een sterke speler in het buitengebied. Met 

de overname van Bartels zijn we een sterke speler geworden in zowel het buitengebied als 

de stedelijke omgeving. 

 

Onze missie is dat onze betrokken en vakkundige experts elke dag, vanuit het persoonlijke 

contact met de klanten, eigenaarschap tonen 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. 

 

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. Sinds voorjaar 2014 is LievenseCSO op holdingniveau 

gecertificeerd op niveau 5 van deze ladder. 

Voorliggende rapportage geeft de benodigde formele (technische) informatie voor de 

CO₂-Prestatieladder. Het CO₂-dossier op intranet, het MVO-jaarverslag en de 

internetpagina  www.lievensecso.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. 

http://www.lievensecso.com/
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2 Basisgegevens 

2.1 Beschrijving van de organisatie 

LievenseCSO heeft  340 medewerkers en is gevestigd in Apeldoorn, Bunnik, Breda, 

Deventer, Eindhoven, Elst, Enschede, Hoogvliet, Leeuwarden (2 vestigingen), Maastricht en 

Utrecht (stand 31-12-2015). In het buitenland heeft LievenseCSO vestigingen op Sint-

Maarten, in Saoedi Arabië, Ierland en Polen. De gecombineerde jaaromzet van 

LievenseCSO Infra, LievenseCSO Milieu en Bartels bedraagt 35 miljoen euro. Hiermee is 

LievenseCSO één van de grootste Nederlandse advies- en ingenieursbureaus dat in 

particuliere handen is. 

2.2 Verantwoordelijkheden 

Eindverantwoordelijke: 

dhr. ir. H.W.J.A. van den Broek 

Verantwoordelijke stuurcyclus (KAM): 

dhr. ing. E. Jansen 

Contactpersoon emissie-inventaris: 

mw. H.C. van Kruijsbergen MSc. 

 

2.3 Basisjaar 

Het basisjaar is 2013. 

2.4 Rapportageperiode 

Deze rapportage beschrijft de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016. 

2.5 Verificatie 

De footprint is niet extern geverifieerd. 
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3 Afbakening 

3.1 Organisatorische grens 

De organisatorische grens van LievenseCSO is bepaald volgens de GHG-methode (methode 

1 in het CO₂Prestatieladderhandboek). LievenseCSO is op holdingniveau gecertificeerd, met 

daaronder alle onderliggende werkmaatschappijen en dochterondernemingen, 

uitgezonderd Lievense Arabia, Bartels Polska Sp. Z O.O. en Bakkala Consulting Engineers 

Ltd. Aangezien  LievenseCSO geen ‘operational control’ heeft over deze bedrijfsonderdelen 

kan zij weinig invloed uitoefenen op het bedrijfsbeleid van deze dochterondernemingen. 

3.2 Organisatie structuur 

LievenseCSO Groep 

LievenseCSO Infra B.V. Rechtspersoon 

LievenseAdriaens B.V., Hoogvliet Rechtspersoon 

Lievense Consulting Engineers N.V., Sint Maarten Rechtspersoon 

Breda Vestiging 

LievenseCSO Milieu B.V. Rechtspersoon 

Bunnik Vestiging 

Leeuwarden Vestiging 

Maastricht Vestiging 

Deventer Vestiging 

Bartels B.V. Rechtspersoon 

Eindhoven Vestiging 

Enschede Vestiging 

Apeldoorn Vestiging 

Bartels Infra B.V., Leeuwarden  Vestiging 

Utrecht Vestiging 

Elst Vestiging 
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3.3 Wijziging organisatie 

Sinds voorjaar 2014 is de holding LievenseCSO gecertificeerd op niveau 5 op de CO₂-

Prestatieladder. Vanaf juli 2015 maakt Bartels BV onderdeel uit van de LievenseCSO 

holding.  Eind 2015 is het plan van aanpak CO₂ daarom herzien. De doelstellingen zijn gelijk 

gebleven.  Voor alle bedrijfsonderdelen zijn de CO₂ gegevens vanaf 2013 opgenomen in het 

CO₂-managementsysteem. De CO₂-footprint van het basisjaar 2013 is  daardoor herzien ten 

opzichte van de vorige rapportages. 

Vanaf september 2015 is de vestiging in Groningen opgeheven en zijn de medewerkers 

verhuisd naar het LC Milieu kantoor te Leeuwarden. In 2015 staat deze vestiging dus nog 

wel in de overzichten.  Vanaf 2016 zal de vestiging Groningen niet meer worden 

meegenomen in de overzichten. 

 

Ook maakt dochteronderneming Bartels Magdeburg GmbH inmiddels geen deel uit meer 

van de organisatie en wordt ook niet meer meegenomen in de overzichten.  
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4 Berekeningsmethodiek 

4.1 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 

CO2emissiefactoren.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 CO2emissiefactoren.nl en 

anderzijds aangeeft  of een factor wel dan niet met terugwerkende kracht in de tijd dient 

te worden doorgerekend. 

4.2 Wijzigingen berekeningsmethodiek 

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

4.3 Uitsluitingen 

Zoals beschreven bij de organisatorische afbakening worden de  dochters Lievense Arabia, 

Bartels Polska Sp. Z O.O. en Bakkala Consulting Engineers Ltd uitgesloten. 

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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5 Emissies 

5.1 Footprint basisjaar 

 

5.2 Footprint rapportage periode 

Totaal 1-1-2016 t/m 30-6-2016: 540,65 ton CO2 
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6 Trendanalyse 

De CO₂-footprint van LievenseCSO, inclusief Bartels, over de eerste zes maanden van 2016 

is 540,54 ton. Dit is iets minder ten opzichte van de helft van de footprint van 2015. Het 

wagenpark is goed voor 42% van de footprint, verwarming is de tweede post met 21%. In 

2015 was elektriciteit nog de tweede post. Deze afname is te verklaren doordat vestiging 

Apeldoorn van Bartels nu aantoonbaar groene stroom gebruikt, terwijl dit vorig jaar nog 

grijze stroom was. Van de andere vestigingen is dit (nog) niet aan te tonen en verbruiken 

nog grijze stroom. 

 

Wanneer we de absolute cijfers per categorie bekijken zien we dat het gasverbruik lijkt te 

stijgen (t.o.v. 2015). Dit is met name temperatuur- en seizoenafhankelijk en daarom is het 

nu, in de zomer van 2016, voorbarig hier al conclusies aan te verbinden.  

 

De trend per bruto marge laat een daling zien ten opzichte van vorig jaar. We zitten nog 

wel op een hogere uitstoot per bruto marge ten opzichte van 2013 en 2014. Dit heeft te 

maken met de lagere bruto marge over het eerste half jaar van 2016. 

6.1 Trend per categorie 
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6.2 Trend per bruto marge 

 

6.3 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. 

 

Onderstaande tabel laat zien hoe deze doelstelling er per jaar uit ziet. 

 

Jaar Effect scope 1[%] Effect scope 2[%] Referentiejaar 

2014 0.6% 1.4% 2013 

2015 1.2% 2.8% 2013 

2016 1.8% 4.2% 2013 

2017 2.4% 5.6% 2013 

2018 3.0% 7.0% 2013 
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6.4 Reductie inspanningen 

In 2015 zijn een aantal concrete maatregelen genomen. Deze beschrijven we hier niet 

opnieuw. 

Sinds dit jaar beschikt Bartels’ kantoor in Apeldoorn over een groencertificaat, waarmee 

hier aantoonbaar groene stroom wordt gebruikt. De rest van dit jaar zullen we ook op de 

andere vestigingen bekijken of (aantoonbare) groene energie mogelijk is. Daarnaast biedt 

in de toekomst het samenvoegen van vestigingen kansen op CO2-reductie; zo zijn er nu 

twee vestigingen in Leeuwarden en twee vestigingen in omgeving Utrecht. 

Daarnaast is in de vestigingen van LievenseCSO te Maastricht een nieuwe huurder 

gevonden voor een leegstaand deel. Ook dit zal leiden tot een lager stroom- en gasverbruik 

aan het eind van dit jaar.  

Ook op communicatiegebied zijn er verschillende acties uitgevoerd. Het MVO jaarverslag is 

uitgebracht waarna de stand van zaken op CO₂-gebied met de medewerkers 

gecommuniceerd is. 

Voor de rest van 2016 staan de volgende maatregelen gepland, die ook opgenomen zijn in 

het KVGM-jaarplan: 

* Meldt projecten met gunningsvoordeel obv CO2-prestatieladder altijd aan 

milieufunctionaris, attendeer projectleiders hierop; 

* Uitvoer energiescan panden Leeuwarden en Maastricht door Gertie Snip (PvA volgt); 

* Verdere aandacht bewustwording medewerkers, o.a. door jaarverslag, prikbord en 

uitlegkaart thermostaat Bunnik; 

* Werking Ecodrive evalueren. Indien positief dan ingezette beleid Ecodrive vervolgen: 

inbouwen in alle nieuwe veldwerkauto’s; 

* Rijgedrag training veldwerkers, pilot min. 2 personen; 

* Bij vervanging/nieuwe auto’s prioriteit lage CO2-emissie; 

* Gebruik bandenspanningsmeters stimuleren, o.a. d.m.v. toolbox; 

* Carpoolen (o.a. tussen vestigingen) stimuleren, d.m.v. intern project Carpool- / overleg-

plannings-app (winnaar Dag van de Duurzaamheid). 


