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1. Inleiding
WSP is een wereldwijd opererend advies- en ingenieursbureau met het hoofdkantoor in Montreal, Canada. WSP biedt
technische expertise en strategisch advies aan klanten voor uiteenlopende sectoren. In Nederland zijn ongeveer 400
medewerkers werkzaam op 10 locaties verspreid over het land. Zij bieden een integraal dienstenpakket op gebied van
Bouw, Infra, Energie, Water en Milieu.

Wij zijn probleemoplossers die verbeteren, moderniseren en uitblinken. Wij zijn ons ervan bewust dat onze oplossingen
de leefomgeving en steden van morgen vormgeven. Leidende thema’s daarin zijn klimaatadaptatie, energietransitie,
toekomstgericht bouwen en digitalisering. Dat vraagt meer dan wat wij met elkaar vandaag de dag kunnen. Wij dagen
iedereen daarom uit om zichzelf te blijven ontwikkelen, met passie te werken aan projecten en onze klanten te
ondersteunen bij hun zoektocht naar toekomstbestendige oplossingen. Want wij adviseren, ontwerpen en ontwikkelen
met het oog op de wereld van morgen. We geven klanten het beste wat WSP te bieden heeft. Dit staat centraal bij alles
dat we doen. Onze klanten zijn daarom het middelpunt van onze strategie. We zijn nieuwsgierig naar de werkelijke
behoeften van onze klanten en zetten daarmee de toon voor een optimale klantervaring in onze branche. Hierdoor
kunnen we onze goede reputatie, die gebaseerd is op onze inzet en passie, verder versterken.

WSP in Nederland is ontstaan uit fusies en samenwerkingen tussen verschillende bedrijven. Het oudste onderdeel is
Lievense, in 1964 opgericht door ir. Luc Lievense. In 2013 fuseerden Lievense en CSO tot LievenseCSO en in 2015
werd Bartels toegevoegd aan het bedrijf. Sinds begin 2019 maakt Petersburg Consultants onderdeel uit van het bedrijf.
Sinds 1 juli 2019 zijn wij deel van WSP, een internationaal opererend ingenieurs- en adviesbureau.

De zorg voor duurzaamheid zien wij als WSP in Nederland als een belangrijke bedrijfsverantwoordelijkheid, zowel in de
eigen bedrijfsvoering als in het onderzoeks- en advieswerk voor onze klanten. In dat licht zien we het als onze plicht om
zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen, onder andere om CO  emissies te minimaliseren. Voor een
blijvende zorg voor een verdergaande CO  emissiereductie heeft WSP in Nederland gekozen voor een certificering op
de CO  Prestatieladder. 

Voorliggende rapportage geeft de benodigde formele (technische) informatie voor de CO  Prestatieladder. Deze
periodieke rapportage beschrijft alle zaken zoals beschreven in het handboek van de SKAO, conform §9.3.1 van de
ISO14064. Het bevat de CO  footprint, de doelstellingen, maatregelen en de voortgang om deze doelen te
bereiken. Het CO -dossier op intranet en de internetpagina www.wsp.com/nl-NL/corporate/nl/co2-prestatieladder 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 CO  Prestatieladder is ingevoerd. 

2

2

2

2

2

2

2

4/21



2. Basisgegevens 
2.1. Beschrijving van de organisatie 
WSP Nederland BV (ook wel WSP in Nederland) heeft ca. 400 medewerkers en is gevestigd in Apeldoorn, Breda,
Doorwerth, Eindhoven, Elst, Hoogvliet, Leeuwarden (2x), Nieuwegein en Maastricht (stand per 30-06-2021). De
gecombineerde bruto marge bedraagt rond de 36 miljoen euro.

2.2. Omvang van de organisatie
Volgens de definitie van de CO  Prestatieladder behoort WSP Nederland BV tot de categorie 'Middelgrote organisatie',
aangezien de organisatie enkel diensten levert en in deze categorie niet meer dan 2.500 ton CO  uitstoot per jaar, maar
meer dan 500 ton CO . 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.

2.3. Verantwoordelijkheden 
Eindverantwoordelijke (Algemeen directeur)

Eric van den Broek 

Verantwoordelijke stuurcyclus (KVGM)

Theo van de Wetering 

Contactpersoon CO2 Prestatieladder 

Jonas Geise

Heike Gaasbeek

2.4. Basisjaar 
Het basisjaar is 2018. Het startjaar, toen werd begonnen met de emissies in kaart te brengen middels de CO
Prestatieladder, is 2013.

2.5. Rapportage periode 
Deze rapportage beschrijft de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

2.6. Verificatie 
De verificatie wordt vanaf 2020 jaarlijks uitgevoerd in het kader van de certificatie door de externe auditor.

2.7. Scope 
De energieverbruiksgegevens van bedrijven worden voor het berekenen van een CO  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 CO -emissies waar WSP in Nederland invloed op heeft: gasverbruik en lease auto gebruik. Een
voorbeeld: op het moment dat de verwarming aangaat, wordt er aardgas verbruikt en wordt er direct CO uitgestoten. 

Scope 2 betreft indirecte CO -emissies waar WSP in Nederland invloed op heeft maar waar de uitstoot op een andere
locatie plaatsvindt. Dit betreft het elektriciteitsverbruik. Een voorbeeld: wanneer het licht aangaat komt de stroom van
een energiecentrale, waar de uiteindelijke uitstoot plaatsvindt.

Scope 3 betreft indirecte CO -emissies waar WSP in Nederland beperkt invloed op kan uitoefenen. Dit zijn
gedeclareerde kilometers met de privé auto en vliegverkeer. Deze cijfers worden kwantitatief bijgehouden en
gerapporteerd. Daarnaast is er indirecte uitstoot via de projecten. Hiervan is het lastiger de precieze uitstoot te
kwantificeren. Middels de ketenanalyses wordt voor een aantal sectoren wel inzicht hierin vergaard.
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2.8. Doelstellingen CO reductie
WSP in Nederland streeft naar een reductie van haar totale CO2 uitstoot (in scope 1 & 2 & 3) van 25% in de periode van
2019 tot 2023, gerelateerd aan de brutomarge ten opzichte van het basisjaar 2018. Dit is verder beschreven in het Plan
van Aanpak 2019-2023. Uitgewerkt naar scopes hebben wij de volgende doelstellingen voor emissie reductie: 

Scope Reductie 2021 Reductie 2022 Reductie doelstelling
2023

Scope 1 besparing (eigen
wagenpark, gasverbruik) 20% 23% 25%

Scope 2 besparing
(elektriciteitsverbruik) 25% 30% 40%

Scope 3 reductie (vliegverkeer,
gedeclareerde kilometers) 20% 21% 21%

Totale doelstelling (leidend) 20% 23% 28%

Voor scope 3 emissies in de keten is de doelstelling is om duurzame alternatieven aan te bieden aan onze klanten. Voor
de ketenanalyse dijkontwerp is de doelstelling om ten opzichte van het referentie ontwerp een besparing van minimaal
25% te blijven realiseren in de komende jaren. Voor de ketenanalyse van bodemonderzoek en -advies is de doelstelling
om minimaal 2 keer per jaar een overleg met de onderaannemers te hebben, waar de CO2 emissie reductie wordt
besproken. Steekproefsgewijs zal ook worden bepaald wat de behaalde reducties zijn in een project, in absolute
aantallen.
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3. Afbakening
3.1. Organisatiegrenzen
De organisatorische grens van WSP Nederland BV is bepaald volgens de GHG-methode (methode 1 in het CO -
Prestatieladder handboek). WSP Nederland is gecertificeerd op de CO  Prestatieladder en daarmee alle vestigingen. 

3.2. Wijzigingen organisatie

Naam project Opmerking

Raamovereenkomst Integraal Technische Adviezen (ITA)
4 Waterschappen

Het gaat hier om een Raamovereenkomst welke half 2020
werd gegund, waaruit projecten volgen. Deze zijn hieronder
weergegeven.

Zettingsvloeiingen (dijkversterking voor Waterschap
Hollandse Delta)

Project is eind 2020 opgestart. Hiervan wordt eind 2021
een ketenanalyse opgesteld. Het project is verantwoordelijk
voor ongeveer 0,5% van de uitstoot van onze organisatie,
naar rato van de bruto marge.

Dijkversterking Cuijk Ravensteijn (voor waterschap Aa en
Maas)

Project is eind 2020 opgestart. Het project is
verantwoordelijk voor ongeveer 1% van de uitstoot van
onze organisatie, naar rato van de bruto marge. 

4. Berekeningsmethodiek
4.1. Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren 
Deze periodieke rapportage is tot stand gekomen op basis van het reglement van de CO  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 CO  uitstoot van onze organisatie worden ingevoerd in de applicatie Smarttrackers. Hier
worden ook de emissiefactoren automatisch actueel gehouden. Deze cijfers zijn gebaseerd op de website
co2emissiefactoren.nl.

4.2. Wijzigingen berekeningsmethodiek 
Ten opzichte van eerdere rapportages (vóór 22 juni 2020) zijn de gegevens van de gedeclareerde kilometers en het
vliegverkeer van scope 2 naar scope 3 verplaatst, conform het vernieuwde handboek 3.1 van de SKAO. Dit is met
terugwerkende kracht gebeurd, zodat de trend van de verschillende scopes eenduidig is.

4.3. Uitsluitingen 
Niet van toepassing.

4.4. Opname van CO
Binnen de organisatiegrenzen van WSP Nederland BV vindt geen opname of verwerking van broeikasgassen plaats. 

4.5. Biomassa
Er heeft geen toepassing van biomassa plaatsgevonden.

2

2

Per januari 2021 is de naam van onze organisatie veranderd van Lievense naar WSP. Hierbij zijn  de verschillende 
werkmaatschappijen gefuseerd en hernoemd in WSP Nederland BV. Hierdoor is de organisatorische situatie 
verregaand vereenvoudigd. 

3.3. CO2 gunningsvoordeel
Hieronder is een overzicht van de in de eerste helft van 2021 uitgevoerde projecten waarbij sprake is geweest van 
gunningsvoordeel door de certificering voor de CO2 Prestatieladder. 
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5. CO  emissies
Hier volgen de emissie gegevens van het basisjaar en de gerapporteerde periode. In het volgende hoofdstuk staat de
trendanalyse van de gepresenteerde gegevens. Let op: de kleuren in de diagrammen variëren afhankelijk van grootte
en niet van de categorie uitstoot. Zie de legenda bij elk diagram. 

5.1. Footprint 1e helft startjaar 2013
In 2013 is gestart met de CO  emissies in kaart brengen. Dit wordt het startjaar genoemd. De figuur hieronder geeft de
emissies van de eerste helft van dat jaar weer.

CO2e (736 ton)
S1 2013

36.8%36.8%

27.1%27.1%

16.2%16.2%

15.4%15.4%

4.5%4.5%

Wagenpark: 270,46 ton
Elektriciteit: 199,23 ton
Verwarming: 119,37 ton
Gedeclareerde kilometers: 113,61 ton
Vliegverkeer: 32,91 ton

5.2. Footprint basisjaar 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 (588 ton)
S1 2018

39.4%39.4%

25.5%25.5%

17.4%17.4%

16.2%16.2%

1.5%1.5%

Wagenpark: 231,79 ton
Elektriciteit: 150,07 ton
Verwarming: 102,04 ton
Gedeclareerde kilometers: 95,14 ton
Vliegverkeer: 8,81 ton
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5.3. Footprint 1e halfjaar 2021
Hieronder zijn de emissies weergegeven voor de huidige rapportageperiode.

CO2e (352 ton)
S1 2021

18.5%18.5%

11.8%11.8%

35.9%35.9%

0.0%0.0%

33.8%33.8%

Elektriciteit: 65,10 ton
Gedeclareerde kilometers: 41,47 ton
Verwarming: 126,34 ton
Vliegverkeer: 0,00 ton
Wagenpark: 118,69 ton

5.4. Footprint 2013-2021
Hieronder staat een overzicht van de uitstoot sinds het startjaar 2013. Scope 1 behelst de uitstoot door lease auto's en
gasverbruik. Scope 2 is de uitstoot vanwege het gebruik van grijze elektriciteit. Scope 3 zijn de emissies door
projectbezoeken met een privé auto (gedeclareerde kilometers) en vliegverkeer.
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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

S2
2020

S1
2021

Scope
1

389,83 353,93 353,18 300,06 334,40 298,49 336,31 302,04 367,33 328,70 333,83 320,41 337,98 304,16 266,40 218,44 245,02

Scope
2

225,07 234,27 181,27 165,84 178,99 189,61 110,34 177,71 142,93 110,09 150,07 139,17 140,97 103,68 79,44 95,97 65,10

Scope
3

167,57 132,62 106,61 107,16 105,49 94,98 90,60 74,53 96,53 102,08 103,95 104,68 109,09 99,87 64,51 46,88 41,43

Totaal 782,47 720,82 641,07 573,06 618,88 583,08 537,25 554,28 606,80 540,87 587,85 564,27 588,05 507,71 410,35 361,29 351,56
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5.5. Energieverbruik per locatie
Hieronder is de uitstoot, veroorzaakt door gas en elektra verbruik, per vestiging te zien. De kleine vestigingen stoten in
absolute zin weinig uit, net zoals de kantoren waar groene elektriciteit wordt afgenomen. In Eindhoven wordt met
elektriciteit verwarmd en is de uitstoot, vanwege het afnemen van groene stroom, nul.

to
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CO2e
S1 2021

Apeldoorn Breda Doorwerth Eindhoven Elst Hoogvliet Leeuwarden
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6. Trendanalyse 
In dit hoofdstuk analyseren we de gegevens ten aanzien van onze CO emissies. Zowel de absolute uitstoot als de
relatieve trends zullen besproken worden in de volgende paragrafen. Ook zal hierbij een vergelijking worden gemaakt
tussen de verschillende categorieën die bijdragen aan de totale uitstoot.

6.1. Trend in absolute hoeveelheden
De totale CO2  uitstoot over de 1e helft van het jaar 2021 bedraagt 351,60 ton CO2  equivalent. Vergeleken met de
totale uitstoot over de 1e helft van 2020 (410,35 ton), is de uitstoot met 16,7% verlaagd. Dit kan onder andere verklaard
worden doordat diverse maatregelen omtrent het coronavirus (met name thuiswerken) een rol speelden gedurende het
gehele eerste half jaar van 2021. Deze maatregelen gingen in 2020 pas vanaf maart van kracht. Ten opzicht van de
CO2  uitstoot over de 1e helft van het startjaar 2013 (735,58 ton CO2  equivalent), is de totale CO2 uitstoot in de 1e helft
van 2021 met 45,39% gedaald.

In alle categorieën, met uitzondering van de categorie verwarming, is een daling van de CO2 uitstoot zichtbaar in
vergelijking tot de 1e helft van 2020. De uitstoot veroorzaak door elektriciteit is hierbij het sterkst gedaald met een
afname van 18,1%. De absolute uitstoot veroorzaakt door deze categorie bedraagt 65,10 ton CO2 over de 1e helft van
2021. 

In de 1e helft van 2021 is de verwarming van kantoorpanden met gas verantwoordelijk voor de uitstoot van 126,34 ton
CO2. Dit is 43,21% meer dan in de 1e helft van 2020. De voornaamste reden voor de toename van de uitstoot is te
wijten aan de koude weersomstandigheden in de eerste maanden van 2021. Vooral in de maand april 2021 lag de
gemiddelde temperatuur lager dan in de jaren ervoor. Ondanks het vele thuiswerken moesten de kantoren immers
verwarmd worden. Het gasverbruik bij medewerkers thuis (veroorzaakt door meer thuis werken), wordt in dit rapport
overigens niet meegenomen 

Over de 1e helft van 2021 ligt de uitstoot gerelateerd aan de gedeclareerde kilometers die werden afgelegd met de
privé auto, 35,32% lager dan de uitstoot binnen deze categorie over de 1e helft van 2020. Daarnaast is een procentuele
daling van 29,54% zichtbaar in de uitstoot gerelateerd aan de categorie wagenpark. Tot slot is de uitstoot veroorzaakt
door het vliegverkeer gedaald van 0,39 ton CO2 equivalent in 2020, naar 0 ton CO2 in 2021. De verandering in uitstoot
binnen deze categorieën zijn vooral het resultaat van de maatregelen omtrent het coronavirus. Thuiswerken en de
overstap naar online meetings hebben geleid tot minder reizen naar klanten en/of andere locaties. Daarnaast is een
kleine krimp in het wagenpark te zien ten aanzien van auto's met een verbrandingsmotor. Deze daling heeft een
bijdrage geleverd aan de daling van de emissies.

Verwarming van kantoorpanden heeft, vergeleken de andere categorieën, in de 1e helft van 2021 procentueel het meest
bijgedragen aan de totale CO2  uitstoot. Met een uitstoot van 126,34 ton CO2 was dit 35,93% van het totaal. Daarna
hebben respectievelijk de categorie wagenpark, elektriciteit, en gedeclareerde kilometers het meeste bijgedragen.
Voorafgaande jaren resulteerde deze uitstoot in dezelfde periode meestal voornamelijk uit de categorie elektriciteit of
wagenpark. De verschuivingen binnen deze verhouding zijn zoals eerder gezegd toe te schrijven aan het thuiswerken
van werknemers en de koude temperaturen in 2021.

CO2e (ton) S1
2018

S2
2018

S1
2019

S2
2019

S1
2020

S2
2020

S1
2021

Elektriciteit 150,07 139,17 140,97 103,68 79,44 95,97 65,10

Gedeclareerde kilometers 95,14 91,75 100,07 98,26 64,12 46,88 41,47

Verwarming 102,04 85,44 89,23 76,86 79,57 60,73 126,34

Vliegverkeer 8,81 12,94 9,02 1,61 0,39 0,00 0,00

Wagenpark 231,79 234,97 248,75 227,30 186,83 157,71 118,69

Totaal 587,85 564,27 588,05 507,71 410,35 361,29 351,60

CO2e (ton) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Elektriciteit 411,45 298,90 314,72 253,62 238,04 289,24 244,65 175,41 65,10

Gedeclareerde kilometers 218,73 205,44 201,98 165,13 186,74 186,89 198,33 110,99 41,47

Verwarming 209,28 149,93 183,23 209,64 206,97 187,48 166,09 140,30 126,34

Vliegverkeer 81,08 56,12 50,36 34,04 26,48 21,75 10,63 0,39 0,00

Wagenpark 534,48 503,74 451,68 429,10 489,45 466,76 476,06 344,54 118,69

Totaal 1.455,02 1.214,12 1.201,96 1.091,53 1.147,67 1.152,12 1.095,76 771,64 351,60
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6.2. Trend per bruto marge
Om een goede vergelijking te maken door de jaren heen wordt onze uitstoot gerelateerd aan de bruto marge. De
doelstellingen vanuit ons Plan van Aanpak voor de CO  Prestatieladder zijn ook op deze manier opgesteld. De reden
hiervoor is dat de emissie cijfers hierdoor niet vertekend worden door de groei van onze organisatie en de behaalde
omzet binnen WSP in Nederland. 

De volgende grafiek toont de totale CO2 uitstoot per bruto marge vanaf het eerste semester van het referentiejaar 2018
(45,51 ton CO /miljoen bruto marge) tot en met het eerste semester van 2021 (17,48 ton CO/miljoen bruto marge). Ten
opzichte van het basisjaar daalde de totale uitstoot met 61,59% gerelateerd aan de bruto marge. De uitstoot
veroorzaakt binnen scope 3, daalde in deze periode het sterkst met 74,41%. Vergeleken met het eerste semester van
2020, daalde de uitstoot met 20,36%. De bruto marge is doorgaans in het tweede semester hoger, omdat projecten dan
financieel worden afgesloten. Dit is de reden dat de groene lijn 'Doelstelling' fluctueert. 

Vergeleken met de 1e helft van het startjaar 2013, waarin de totale uitstoot gelijk was aan 46,21 ton CO/miljoen bruto
marge, is de uitstoot in de 1e helft van 2021 gedaald met 62,17%. Over deze periode daalde de scope 2 emissies het
sterkst met 77,09%. 

De daling van de totale uitstoot gerelateerd aan de bruto marge in de afgelopen jaren lijkt te versnellen. Naast dat de
absolute uitstoot afneemt stijgt namelijk ook de bruto marge. De bruto marge is gestegen over de periode 2013-2021,
zonder dat dit de CO2 uitstoot per bruto marge heeft verhoogd. Tussen de eerste semesters van 2020 en 2021, daalde
de uitstoot met 20,36%. De doelstellingen zoals geformuleerd in het Plan van Aanpak 2019-2023 zijn al met al
ruimschoots behaald.
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2018
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2020

S2
2020

S1
2021

Scope 1 25,84 19,81 19,09 17,30 14,25 11,70 12,18

Scope 2 11,62 8,60 7,96 5,90 4,25 5,14 3,24

Scope 3 8,05 6,47 6,16 5,68 3,45 2,51 2,06

Totaal 45,51 34,89 33,21 28,88 21,95 19,35 17,48

Doelstelling ton CO2 per miljoen bruto marge 43,90 42,94 45,05 34,54 44,60 34,19 36,41
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6.3. 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. Deze grafiek komt overeen met de voorgaande grafiek, waarbij dus nog onderscheid is gemaakt in de
categorie emissies.

Ten opzichte van de eerste semesters van afgelopen jaren, is het aandeel van de verwarming in het eerste semester
van 2021 gestegen. In 2021 draagt deze categorie zelfs het meeste bij aan de totale CO2 uitstoot per bruto marge.
Zoals eerder aangehaald kan deze stijging toegeschreven worden aan de koude temperaturen in begin 2021. De totale
bijdrage van de categorie verwarming in 2021 (6,28 ton CO2 per miljoen euro bruto marge) is overigens nog steeds
kleiner dan die in 2018 (7,9 ton CO2 per miljoen euro bruto marge).

In de 1e helft van het jaar 2021 draagt de categorie wagenpark nog altijd veel bij aan de uitstoot. Wanneer de
coronamaatregelen in de toekomst wellicht versoepelen, zal de druk op deze categorie naar verwachting toenemen. Het
zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot in deze categorie te verlagen, zal de komende jaren de nodige aandacht
vragen.
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6.4. Trend gerelateerd aan aantal werknemers
Hieronder is een grafiek weergegeven die de emissies toont gerelateerd aan het aantal voltijds medewerkers (FTE).
Ook hier is een daling te zien vanaf het referentie jaar 2013, waar in het eerste semester de CO2 uitstoot gelijk was aan
4,6 ton CO2 per FTE. In het eerste semester van 2021 bedraagt deze uitstoot 0,96 ton CO2 per FTE. Deze dalende
trend zet zich voort, ondanks het groeiende aantal FTE. Dit bevestigd een sterk dalende absolute uitstoot. 
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6.5. Vergelijking met concurrenten
Om de CO  uitstoot van WSP in Nederland te vergelijken met de uitstoot van vergelijkbare advies- en
ingenieursbureaus, is in deze paragraaf de uitstoot opnieuw weergegeven per FTE. Dit is een veelgebruikte methode
om de CO  uitstoot te relateren aan de grootte van een organisatie. 

Ter vergelijking hieronder een grafiek waarin de CO emissies van WSP Nederland BV, WSP Global en een aantal
andere advies- en ingenieursbureaus in Nederland is weergegeven voor de periode 2018 tot en met 2020. Recentere
cijfers over het eerste half jaar van 2021 zijn nog niet bekend. De grafieken van concurrenten zijn gebaseerd op de
cijfers van de volledige jaren. Indien WSP Nederland de trend op deze manier doorzet, zal de uitstoot over het gehele
jaar 2021 enigszins gelijk blijven aan de uitstoot per FTE in het jaar 2020. Dit wil zeggen dat ook de positie van WSP
Nederland ten opzichte van concurrenten niet significant verbeterd is, tenzij cijfers uit 2021 zal blijken dat concurrenten
meer uitstoot hebben veroorzaakt dan het jaar ervoor. Het streven zal zijn om komende jaren dichter in de buurt te
komen van het niveau van overige advies- en ingenieursbureaus en WSP Global. Hiervoor is nog een daling nodig van
de uitstoot per FTE. 
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7. Reductie inspanningen
Het verminderen van de CO2 uitstoot van WSP in Nederland 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 de 1e helft van 2021
De volgende acties zijn in 2021 uitgevoerd om de CO  uitstoot te verminderen:

Scope Emissie Maatregel Stand van zaken
in 2021 Uitvoering Verantwoor-

delijke
Middelen
reserveren

1/2
Gas en elektra

Minimaal label C voor
het kantoor in
Leeuwarden aan de
Archimedesweg 5.

Kantoor is
verkocht in 2020
en verhuurder
pakt dit op.

Vóór 2023

(wettelijke
plicht)

Peter
Meesters Nee

2
Elektra

Afname groene stroom
uit Nederland waar
mogelijk.

Begin 2021
contracten
Eindhoven en
Leeuwarden (2x)
omgezet in groene
stroom uit NL.

2019-2023 Peter
Meesters Nee

3 Gedeclareerde
km’s/wagenpark

Stimuleren gebruik fiets
& OV. Inzicht vergaren
in woon-werkverkeer.

Vanwege corona
weinig concrete
acties op dit vlak.

2019-2023 Eric van den
Broek Ja

1
Wagenpark

Leaseautorijders inzicht
verschaffen in
zuinigheid.

Onduidelijk
wanneer app van
Wagenplan
beschikbaar komt.

2019-2023 Peter
Meesters Nee

1 Wagenpark
Bij vervanging/nieuwe
auto’s prioriteit aan
CO -emissie

Aandeel van
auto's met
verbrandingsmotor
is weer gedaald
afgelopen halfjaar.

2019-2023 Peter
Meesters Nee

2
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7.2. Kantoorlocaties 
Energieverbruik op onze kantoorlocaties leidt tot CO  emissies. Door het gas- en elektraverbruik te verminderen kunnen
de emissies worden gereduceerd. Daarnaast kan groene stroom worden afgenomen, omdat hierbij geen emissies
vrijkomen. Het is daarbij van belang om groene stroom uit Nederland af te nemen, omdat buitenlandse groene stroom
niet mag worden meegerekend als groene stroom volgens de eisen van de SKAO. 

Het onderstaande overzicht laat zien dat op de meeste locaties wel groene stroom wordt afgenomen, maar dat dit ook
deels uit het buitenland komt en niet voldoet. Begin 2021 zijn de contracten voor Eindhoven en Leeuwarden Infra en
Milieu aangepast zodat alleen nog groene stroom uit Nederland wordt ingekocht. Waar energie is opgenomen in de
contracten met de verhuurder zijn gesprekken geweest om te kijken of dit kan worden aangepast. De meerkosten
blijken dusdanig dat verhuurders geen aanpassingen hebben willen doen, omdat mede huurders hier ook mee in
moeten stemmen. Desondanks blijft de doelstelling om de groene stroom afname standaard te maken. In 2030 moet
namelijk binnen WSP wereldwijd verplicht groene stroom worden afgenomen. Vanaf september 2021 gaan de locaties
Doorwerth en Elst samen in één kantoor, dat een flexibele indeling en minder werkplekken heeft dan in het vorige
kantoor. Het zal moeten blijken of dit ook een daling van de emissies teweeg zal brengen.

Plaats Adres Energie label
kantoor Geldig tot Type stroom Herkomst

stroom Inkoop via

Maastricht Gaetano Martinuslaan
50 A 12-9-2028 Groen

Buitenland
(dus
registreren
als grijze
stroom)

Verhuurder

Nieuwegein Ringwade 41 A 20-12-2028 Groen Buitenland Verhuurder

Leeuwarden Orionweg 28 A 25-10-2026 Groen

NL (dus
registreren
als groene
stroom) 

WSP NL

Breda Tramsingel 2 A 12-4-2029 Groen Buitenland Verhuurder

Leeuwarden Archimedesweg 5 F 12-10-2028 Groen NL WSP NL

Apeldoorn Linie 524 A 12-5-2024 Groen NL Verhuurder

Elst Nijverheidsweg 2B A 15-8-2029 Groen Buitenland WSP NL

Eindhoven Scherpakkerweg 23
(21 e.v) C 1-5-2027 Groen NL WSP NL

Doorwerth Cardanuslaan 19 A 9-9-2029 Groen Buitenland WSP NL

Hoogvliet Hoefsmidstraat 41 B 3-5-2028 Grijs nvt Verhuurder

Arnhem (per 15
september 2021) Utrechtseweg 310 A 22-01-2026 Groen Buitenland Verhuurder

7.3. Mobiliteit
Zoals we hebben kunnen zien in paragraaf 5.3 vormt het wagenpark over het algemeen de grootste bron van CO
emissies binnen onze organisatie. Elektrificatie van het wagenpark zorgt er voor dat de emissies dalen, doordat de
auto's zuiniger zijn. Als ook nog groene stroom wordt afgenomen dalen de emissies naar nul. Inmiddels maken
elektrische auto's 21% uit van het totaal aantal lease auto's, waar dit in 2019 maar ging om 2 volledig elektrische auto's.
Een deel van deze nieuwe auto's zijn voor algemeen gebruik als pool auto. Hiermee bevorderen we de keuze voor de
meest energiezuinige optie. 

In de eerste helft van het 2021 zijn er minder auto's met verbrandingsmotoren in gebruik geweest dan in de perioden
hiervoor. Tevens steeg het aantal elektrische auto's met één.
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7.4. Scope 3 emissies in de keten
Scope 3 emissies vormen een brede categorie van emissies die indirect te relateren zijn aan de werkzaamheden van
WSP in Nederland. Voor onze organisatie ligt het zwaartepunt zowel qua omvang als qua invloed binnen de impact van
de projecten waar wij over adviseren en ontwerpen. Zie hiervoor ook onze analyse van de meest materiële emissies, te
vinden op de website van de SKAO. Middels ketenanalyses wordt een inzicht verkregen in de emissies die voortkomen
uit de projecten die wij uitvoeren. Hierbij hebben wij gekozen om inzicht te verkrijgen in onze indirecte upstream én
downstream emissies.

Bij elk project passen we de gedachte van het Future Ready programma van WSP toe:

1. Weten wat de mogelijke veranderingen in de toekomst zullen zijn. Deze trends zijn weergegeven in
onderstaande afbeelding.
2. Begrijpen hoe deze veranderingen onze projecten zullen beïnvloeden, bijvoorbeeld op het gebied van
levensduur van een ontwerp.
3. Toepassen van deze kennis in advies en ontwerp, in samenspraak met de klant.

7.4.1. Ketenanalyse Bodemonderzoek en -advisering
De eerste ketenanalyse die werd uitgevoerd binnen onze organisatie betrof het Bodemonderzoek en -advisering. In
2015 werd hiervoor een ketenanalyse opgesteld, waarna deze werd vernieuwd in 2020. De reden voor het kiezen van
deze ketenanalyse ligt in het feit dat de betreffende vakgroep Milieuonderzoeken qua uitbesteed werk het grootste
volume vertegenwoordigd binnen WSP in Nederland. In de uitvoering van projecten wordt met grote regelmaat
samengewerkt met veldwerkbureaus en milieu laboratoria. Deze partijen worden door ons ingehuurd (upstream) om
specifieke werkzaamheden uit te voeren zoals het graven van sleuven, het nemen van monsters en het analyseren van
deze monsters. Hierop hebben wij als hoofdaannemer een grote invloed en verantwoordelijkheid. De betreffende
projecten zijn over het algemeen relatief klein qua uitstoot. Echter vanwege het aantal onderzoeken dat jaarlijks wordt
uitgevoerd (gemiddeld 200 projecten) is de uitstoot uiteindelijk significant. 

De uitgevoerde ketenanalyse van 3 december 2020 laat zien dat we een uitstoot van ongeveer 380 kg CO hebben2 
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veroorzaakt met het betreffende project. Wanneer dit wordt vermenigvuldigd met het aantal vergelijkbare projecten dat
wordt uitgevoerd op jaarbasis (rond de 200) dan kunnen we concluderen dat de uitstoot grofweg 76 ton CO bedraagt
op jaarbasis. Dit staat gelijk aan 10% van onze totale footprint als organisatie in 2020, wat als significant kan worden
beschouwd. Ten opzichte van de vorige ketenanalyse kunnen we stellen dat het laboratorium waarmee we
samenwerken grote stappen heeft gezet om de emissies te reduceren door over te stappen op groene stroom en
minder te vliegen. Het elektrificeren van de warmte behoefte kan deze ontwikkeling verder doorzetten. Voor het
veldwerk zullen naar verwachting in de komende jaren vergelijkbare stappen worden gezet, als de huidige busjes
kunnen worden vervangen door volwaardige elektrische alternatieven.

In het Plan van Aanpak is gesteld dat er jaarlijks minimaal 2 keer een overleg moet zijn met de onderaannemers om de
emissie reductie te bespreken. Het eerste overleg heeft plaatsgevonden op 11 november 2020. In 2021 zal dit tweemaal
plaatsvinden, waarmee we invulling geven aan de doelstelling in het Plan van Aanpak. Daarnaast hebben we er voor
gekozen om steekproefsgewijs de vermeden uitstoot van een project te bepalen. Door bijvoorbeeld zuinigere busjes of
een efficiëntere manier van werken. Dit zal in de volgende rapportage over geheel 2021 terugkomen.

7.4.2. Ketenanalyse Dijkontwerp
Om onze impact in de keten downstream te verkennen is begin 2021 gekozen om een ketenanalyse uit te voeren op
het gebied van dijkontwerp. Bij het versterken van een dijk worden grote hoeveelheden grond verplaatst en worden
damwanden toegepast of andere technische aanpassingen gedaan, waarbij in de verschillende stappen van het proces
CO vrijkomt. In het ontwerp kan worden gestuurd op het verkleinen van de uitstoot, door het verminderen van
transportbewegingen of kiezen voor milieuvriendelijkere opties. De uitvoering van een dergelijk project leidt vaak tot vele
duizenden tonnen CO  uitstoot. Onze potentiële invloed is dan ook groot, maar tegelijkertijd beperkt. Uiteindelijk maken
opdrachtgevers de keuzes en aannemers voeren de werkzaamheden daadwerkelijk uit.

In april 2021 is de ketenanalyse afgerond en gepubliceerd. Hieruit kan worden geconcludeerd dat in het gekozen
Voorkeursalternatief een CO  emissie reductie is gerealiseerd van 35% ten opzichte van het referentie ontwerp.
Hiermee voldoen we aan de doelstelling in het Plan van Aanpak om minimaal 25% CO  te reduceren in onze
dijkontwerpen. Eind 2021 wordt een nieuwe ketenanalyse afgerond.
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8. Initiatieven
Op communicatiegebied zijn er verschillende acties uitgevoerd in de afgelopen periode die gerelateerd zijn aan de CO
Prestatieladder. Hieronder een overzicht van onze deelname aan sector en keteninitiatieven.

Initiatief Wat doen wij? Wie neemt deel vanuit
WSP?

Duurzaam GWW

Doel van de Green Deal GWW (Grond-
weg- en waterbouw) 2.0 is het borgen
van duurzaamheid in de hele
aanbestedings-procedure én het
ontwikkelen van een duurzame aanpak
aan de hand van projecten en
praktijkervaringen. Op deze wijze willen
partijen komen tot oplossingen die voor
de hele sector werkzaam en uitvoerbaar
zijn.

Meer informatie:
https://www.greendeals.nl/green-
deals/duurzaam-gww-20

In 2017 heeft Lievense de Green Deal
Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Jaarlijks
wordt een contributie betaald als deelname
aan de Green Deal en wordt de werkwijze
toegepast. De deal is midden 2021
voortgezet en vormt onze deelname aan
een sector initiatief zoals verwoord in eis
3D.

Wilbert van den Bos

CB23

Platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023)
wil bouw-breed partijen met circulaire
ambities met elkaar verbinden, zowel in
de GWW-sector als in de woning- en
utiliteitsbouw. Het streven is om vóór
2023 nationale, bouwsector-brede
afspraken op te stellen over circulair
bouwen.

Meer informatie: https://platformcb23.nl

WSP in Nederland is in 2019-2020
betrokken geweest bij de werkgroep
Paspoorten voor de bouw. In een kleine
groep van 5-8 personen zijn voorstellen
uitgewerkt om de mate van circulariteit van
een materiaal, product, bouwwerk of gebied
inzichtelijk te maken. Na vaststelling in juli
2020 is verder gewerkt aan verder
verbeteren van de afspraken in
werkgroepen.

Heike Gaasbeek 

DuboCalc

DuboCalc is een methode om de
milieueffecten te berekenen van een
materiaal, een bouwwerk -of methode. De
gehele levenscyclus komt daarbij in
beeld, vanaf de winning tot en met de
sloop. Vervolgens rekent DuboCalc deze
milieueffecten via de zogenaamde
‘schaduwprijsmethode’ om tot één getal.
De Milieu Kosten Indicator-waarde (MKI-
waarde). Hoe lager de MKI-waarde, hoe
duurzamer. Een lagere MKI-waarde
betekent veelal ook CO -reductie en een
bijdrage aan de doelen van de Circulaire
Economie.

We nemen deel aan een pilot van
DuboCalc. Doel van de pilot van DuboCalc
en werkgroep is om uiteindelijk meer
flexibiliteit in het systeem in te zetten en de
lijst van materialen uit te breiden. Op deze
manier worden verschillende opties die
bestaan in de GWW beter meegenomen in
de berekeningen.

Na het bespreken van de resultaten in 2020
zijn in de eerste helft van 2021 nog geen
concrete vervolg acties genomen.

Heike Gaasbeek

Circulaire Peiler

De Circulaire Peiler is een instrument om
circulaire dijken te ontwikkelen. Het
maakt inzichtelijk wat de milieukosten zijn
van het aanleggen van een dijk. Het
instrument is ontwikkeld door WSP
Nederland in samenwerking met het
Waterschap Vallei en Veluwe, specifiek
voor dijkversterkingen.

Meer informatie:
https://edepot.wur.nl/530900

Het onderzoek naar het inzichtelijk maken
van de milieukosten en circulariteit maakte
duidelijk dat het beste resultaat ontstaat als
in het vroegste stadium van een project al
de circulaire doelstellingen op papier staan
om vervolgens de processen daarop in te
richten. Het heeft aangetoond dat er grote
verschillen zitten tussen varianten en door
deze inzichtelijk te maken kan er bewust
worden gestuurd. Eind 2021 wordt een
handleiding opgeleverd zodat iedereen
stapsgewijs met de tool aan de slag kan.

Peter Karssemeijer

Naast deze sector- en keteninitiatieven zijn er een aantal interne activiteiten en ontwikkelingen die we graag
overzichtelijk weergeven.
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Initiatief Wat doen wij? Wie neemt deel vanuit
WSP?

Future Ready

Meer informatie: website

Future Ready zorgt ervoor dat we de toekomst
helderder zien en daagt teams wereldwijd uit
om niet alleen voor vandaag te adviseren en
ontwerpen, maar ook voor de toekomst. Doel is
om de leefomgeving toekomstbestendig te
maken.

Future Ready richt zich
op alle collega’s.

Vier Thema’s

Digitalisering, Energietransitie,
Klimaatadaptatie en
Toekomstgericht Bouwen

Meer informatie: vier thema's
WSP.

WSP in Nederland 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. 

De vier thema's zijn vervolgens input geweest
voor het herijkte Strategisch plan 2021-2023.
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.

De thema’s kennen elk
hun eigen werkgroep van
10-20 personen,
bestaande uit collega’s
met verschillende
disciplines. Hiervoor kon
iedereen zich aanmelden.

Duurzaamheid bij Leerplatform
MIRT RWS

Voor Rijkswaterstaat organiseren wij
verschillende cursussen voor het Leerplatform
MIRT. Hier hebben wij in de eerste helft van
2021 ook een sessie verzorgd over
duurzaamheid. 

Jeroen Rijnbeek
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9. Conclusie en vervolg
In dit rapport zijn de verschillende aspecten rondom de CO  prestatieladder binnen WSP Nederland in kaart gebracht.
Hierbij zijn de gegevens rondom de CO  footprint, de doelstellingen, maatregelen en de voortgang op het gebied van de
CO  reductie besproken. 

Uit deze resultaten kan afgeleid worden dat de totale, absolute uitstoot van WSP in Nederland in het eerste semester
van 2021 16,7% gedaald is ten opzichte van de uitstoot in de eerste semesters van het voorafgaande jaar. De uitstoot
per bruto marge daalde ten opzichte van het eerste semester van 2020 met 20,36% en ten opzichte van het basisjaar
daalde de uitstoot met 61,59%, gerelateerd aan de bruto marge. Uitstoot per bruto marge is gedaald in zowel scope 1,
2 en 3, waarbij scope 1 nog altijd het grootste aandeel heeft. We kunnen concluderen dat de gestelde doelen voor zowel
scope 1, 2 als ook 3 ruimschoots zijn behaald.

Een opvallende (tijdelijke) ontwikkeling is de groei in de bijdrage van de categorie verwarming. Dit is te wijten is aan de
koude temperaturen in de eerste maanden van 2021. Daarnaast draagt de categorie wagenpark nog altijd het meeste
bij aan de uitstoot. Ten opzichte van vergelijkbare advies- en ingenieursbureaus, blijkt de absolute uitstoot per FTE van
WSP Nederland nog relatief hoog, maar wel dalende. In de volgende rapportage kunnen we wellicht al reductie
resultaten zien van de samenvoeging van de kantoren in Elst en Doorwerth.

Aanbevelingen

Op basis van de gegevens kan de uitstoot vanwege de verwarming met gas worden gezien als een belangrijk
aandachtspunt. De meest voor de hand liggende stap is om kantoren te betrekken met energielabel A. Dit is al enkele
jaren het beleid. Zodra de mogelijkheden zich voordoen (vanwege het aflopen van een huurcontract) dient een
heroverweging plaats te vinden als het huidige kantoor geen energielabel A heeft. Daarnaast betreft een andere actie
het overstappen naar groene stroom uit Nederland. Dit is immers nog niet overal de standaard en zal uiteindelijk 2030
overal moeten worden afgenomen (in lijn met het plan van WSP Global). Hier moet de verhuurder wel voor meewerken.

Naast de focus op het gebied van energieverbruik in de kantoren, dient ook aandacht te worden besteed aan de
categorie wagenpark. De sterke daling ten opzichte van 2019 die in deze categorie zichtbaar is, is namelijk grotendeels
toe te schrijven aan de coronamaatregelen. Als deze maatregelen in de toekomst niet meer dezelfde beperkingen met
zich mee zullen brengen als in 2020 en 2021, mogen we ervanuit gaan dat de uitstoot in deze categorie weer zal
toenemen. Hierbij is van belang dat online meetings, elektrische auto's en andere hulpmiddelen in te zetten om de
mogelijke stijging van de uitstoot beperkt te houden.

De volgende CO Prestatieladder rapportage verschijnt begin 2022 en geeft de uitstoot van onze organisatie weer over
geheel 2021.

WSP Nederland BV - CO2 Prestatieladder Rapportage 1e halfjaar 2021

WSP Nederland BV

Periode 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021
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