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1.

INLEIDING

1.1

OVER DIT PORTFOLIO

Dit portfolio beschrijft de CO₂ -footprint van HDM Pipelines B.V., evenals onze doelstellingen en
maatregelen voor het beperken van onze emissies. Het rapport is opgesteld volgens, de principes uit
NEN-ISO 140641. Dit is niet extern geverifieerd.

1.2

BETROKKENEN

Bij het opstellen van deze rapportage zijn de volgende personen betrokken geweest:
Ø De heer R.R. Dijkstra – directeur;
Ø Mevrouw E. Postma - Manager Finance & Control, verantwoordelijk voor BMS en CO₂ coördinator;
Ø De heer J. Kruims – Projectmanager;
Ø Mevrouw J. Cnossen – Marketingmanager.
Mevrouw E. Postma is in haar functie verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van dit
portfolio, alsmede de daaruit voortkomende rapportages.
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2.

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

2.1

MISSIE

HDM Pipelines is opgericht in 2011 met als doel het ondersteunen van leidingeigenaren en beheerders met asset
management en integriteit vraagstukken. De specialisten van HDM Pipelines zijn experts in het vakgebied van
buisleidingen en hebben jarenlange praktijkervaring binnen gerenommeerde wereldwijd opererende bedrijven.
Vanuit onze fascinatie voor techniek staan wij diverse leidingeigenaren bij in efficiënt en preventief leidingbeheer.
Hiervoor bieden wij een totaalpakket aan diensten op gebied van aanleg, beheer, onderhoud en management.

2.2

VISIE

De visie van HDM Pipelines
Om voor specifieke situaties of vraagstukken op leidinggebied tot duurzame oplossingen en professionele
diensten te komen, investeren wij continue in innovaties en verbeteringen. Hiermee doen wij specialistische
kennis op om onze klanten te ondersteunen in het oplossen en voorkomen van toekomstige problemen en
risico’s. Op deze manier creëren wij een balans tussen asset management, proactieve risicobeperking en behoud
van leidingintegriteit waarbij de essentie van het bedrijf wordt behouden en de investeringen resulteren in een
optimaal rendement.
Zo zijn wij op weg naar een ondergrondse infrastructuur waarbij de conditie van de leidingen inzichtelijk en
gemakkelijk te inspecteren is. Dit draagt bij aan een veilige leefomgeving in binnen- en buiteland.

2.3

KERNWAARDEN

Bij HDM Pipelines hebben medewerkers een fascinatie voor techniek, en zijn ze innovatief en maatschappelijk
ingesteld. Het optimaliseren van de verouderde ondergrondse infrastructuur is noodzakelijk voor het behoud van
de huidige welvaart, maar ook om de toekomstige welvaartsgroei te versterken.
De medewerkers van HDM Pipelines zetten dagelijks hun deskundigheid in om diverse klanten te voorzien van de
beste oplossingen voor leidingbeheer.
HDM Pipelines beschikt over een deskundig team waarmee op een unieke manier probleemoplossend met een
dienstbare instelling en Gezond Boeren Verstand gewerkt wordt.
De specialisten kennen de markt en zijn op de hoogte van de nieuwste technische en politieke ontwikkelingen en
de meest actuele wet- en regelgeving. Aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu staan bij HDM Pipelines
hoog in het vaandel.
Om inzicht te kunnen geven in (ondergrondse) kabels en leidingen is een innovatieve benadering, door middel van
risicoanalyses, nodig. Naast het leveren van diensten ten aanzien van een specifiek probleem of vraagstuk, biedt
HDM Pipelines duurzame en structurele oplossingen aan en zullen toekomstige vraagstukken en problematieken
worden voorkomen.
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3.

DE CO₂ -PRESTATIELADDER

Inzicht, reductie, transparantie en participatie. Deze vier invalshoeken vormen de kern van de CO₂ Prestatieladder. Steeds meer organisaties raken bekend met deze principes van het duurzaamheidsinstrument
dat bedrijven stimuleert CO₂ -uitstoot te reduceren. Zowel in de bedrijfsvoering als in de keten. Gecertificeerde
bedrijven leveren bijzondere prestaties door de ladder te gebruiken als motor van innovatie en bij het reduceren
van hun CO₂ -uitstoot. We kunnen stellen dat duurzaamheid de nieuwe norm voor hedendaags ondernemen is
geworden. De CO₂ -Prestatieladder is daarbij een belangrijke stimulans voor organisaties om duurzaamheid
concreet te maken. De CO₂ -Prestatieladder geeft niet alleen inzicht in de eigen CO₂ -uitstoot, het helpt ook om
de reductie van CO₂ efficiënt aan te pakken en aan relaties duidelijk te maken hoe dit gebeurt. Bovendien daagt
de CO₂ -Prestatieladder uit om samen te werken en innovatie te stimuleren.

3.1

HET MODEL

De CO₂ -Prestatieladder bevat een methodiek die gebaseerd is op de veronderstelling dat de uitvoering van
projecten en de manier waarop de processen worden gemanaged, in een bepaald stadium van volwassenheid
verkeert. Het model kent vijf niveaus van volwassenheid. De onderneming kan een volgend niveau bereiken
door verbeteringen in de bestaande processen en methoden door te voeren.
De CO₂ -Prestatieladder is opgebouwd uit vijf niveaus(treden), opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn vaste
eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO₂ -prestatie van het bedrijf en haar projecten. Deze eisen
komen voort uit de vier gehanteerde invalshoeken(A t/m D) met elk een eigen wegingsfactor. De plaats van een
bedrijf op deze ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan de eisen voldoet.

3.2

DE NIVEAUS

Niveau 1, 2 en 3: De eigen CO₂ -huishouding op orde
Deze niveaus van de ladder leiden tot de CO₂ -Footprint(scope 1 en 2) van het bedrijf en zijn projecten met
reductiedoelstellingen, de nodige interne en externe communicatie en een actieve rol in de sector of keten.
Een en ander is gebaseerd op onderzoek naar eigen energieverbruik met haalbare doelstellingen voor reductie.
Met name op niveau 3 en hoger is het extern communiceren een vereiste voor een doeltreffende werking van
de ladder binnen de sector maar ook daarbuiten. Blijvende toegankelijkheid van gepubliceerde informatie
verdient sterke aandacht.
Niveau 4: Samen met en voor de sector
In aanvulling op het inzicht op niveau 3 en lager in de scope 1 en 2 emissies, worden op niveau 4 ook scope 3
emissies betrokken. Het karakteristieke van niveau 4 zit hem in innovatieve initiatieven en resultaten voor CO₂ bewust handelen en reductie van indirecte emissies gerelateerd aan scope 3. Gebaseerd op de ketengedachte,
innovatie, gezamenlijke reductie, initiatief nemen, participeren, sectoraal denken en extern communiceren wat
op dit niveau beleidsmatig en planmatig moet zijn ingevuld.
Niveau 5: Op maatschappelijk niveau
Op dit niveau krijgen de CO₂ -prestaties een maatschappelijke betekenis. Eigen aanbieders doen mee, publieke
betrokkenheid, samenwerking met overheden of organisaties, bereiken van gestelde doelen.
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3.3

AANBESTEDINGSCRITERIA

De CO₂ -Prestatieladder kan worden aangewend als criterium bij aanbestedingen. In dat geval is het aangeboden
niveau op de CO₂ -Prestatieladder maatgevend voor het te verlenen gunningsvoordeel. De gedachte dat
opdrachtgevers niet voorschrijven maar een mogelijkheid aanreiken waarmee inschrijvers zich kunnen
onderscheiden is hierbij doorslaggevend. De doelstellingen die ten grondslag liggen aan de CO₂ - Prestatieladder
worden als gunningscriteria opgenomen. Bij inschrijving kiest de aanbieder een ambitieniveau wat bij gunning
uitdrukkelijk onderdeel wordt van de overeenkomst en dient te worden doorgevoerd in de realisatie van het
project. Het CO₂ -ambitieniveau wordt gewaardeerd als een kwalitatief onderdeel van de inschrijving. In de
aanbestedingsdocumenten van de opdrachtgever wordt aangegeven in welke mate kwaliteit meeweegt ten
opzichte van de prijs in het kader van de beoordeling.

3.4

DE PROCEDURE

Het Handboek CO₂ -Prestatieladder(versie 3.1) is het enige formele document dat het kader vormt voor de CO₂ Prestatieladder. Alle benodigde informatie over het certificatietraject is daarin opgenomen. Het omvat
doelstellingen, methoden, eisen, definities, conversiefactoren en geeft richting door middel van toelichtingen.
Het bedrijf bepaalt door middel van een zelfevaluatie haar eigen niveau op de CO₂ -Prestatieladder. Aan de hand
van de conclusie stelt het bedrijf een portfolio op met de benodigde bewijsdocumenten. Daarna wordt een
Ladder Certificerende Instelling (Ladder CI) ingeschakeld voor beoordeling van het niveau. Een succesvolle
ladderbeoordeling wordt afgesloten met het vaststellen van het niveau, de rapportage en verstrekking van het
certificaat.
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4.

ZELFEVALUATIE

4.1

DE ORGANISATORISCHE AFBAKENING

De organisatorische begrenzing voor de CO₂ -Prestatieladder is bepaald tot de onderneming HDM Pipelines
BV gevestigd te Leeuwarden. Deze organisatie is schematisch weergegeven in onderstaand
organisatieschema:

De enige vestiging bevindt zich aan de Zwettestraat 27A, 8912AV te Leeuwarden. Het uittreksel van de Kamer van
Koophandel voor HDM Pipelines is opgenomen in Bijlage 1. HDM Pipelines kent geen bouwplaatsen (vast of
tijdelijk).
In de inventaris van CO₂ -emissies worden uitsluitend de CO₂ -emissies opgenomen die voortkomen uit de
bedrijfsactiviteiten die door HDM Pipelines in eigen beheer worden uitgevoerd. De begrenzing omvat dus het
brandstofgebruik van bedrijfswagens en het energiegebruik van het (gehuurde) bedrijfspand.
Projecten waarop een CO₂ -gerelateerd gunningsvoordeel werd verkregen, zijn tot op heden niet
binnengehaald. Vandaar dat verdere uitsplitsing van CO₂ -gegevens op projectniveau nog niet heeft kunnen
plaatsvinden. Dit is wel de doelstelling op het moment wanneer dit wel het geval is.
De totale uitstoot aan CO₂ van de bedrijfspanden/magazijnen en de kantoren ligt ruim onder de 500 ton op
jaarbasis. De totale uitstoot aan CO₂ bij de projecten ligt ruim onder de 2000 ton op jaarbasis. Overeenkomstig
tabel 4.1 van het Handboek CO₂ -Prestatieladder versie 3.1 valt HDM Pipelines voor wat betreft CO₂ - emissie in
de categorie kleine bedrijven. Voor deze categorie ‘kleine bedrijven’ gelden de eisen 5.A.2-2, 5.A.3, 4.C, 5.C, 4.D
en 5.D niet. Daarnaast hoeven ‘kleine bedrijven’ bij eis 4.A.1 in plaats van twee, slechts één ketenanalyse te
maken. Gevolg is dat hiermee fictief aan deze vrijgestelde eisen voldaan wordt en dit levert 90% van de
maximale score(= 22,5) op. Genoemde vrijgestelde eisen gelden echter voor de niveaus 4 en 5 van de CO₂ Prestatieladder.
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4.2

PERIODE

De emissies in dit rapport hebben betrekking op 2018, 2019 en 2020. Het jaar 2019 dient als referentiejaar, ten
opzichte waarvan de toe- of afnames van volgende jaren worden afgemeten.

4.3

DE EISEN UIT HET HANDBOEK

Dit portfolio is opgesteld aan de hand van het Handboek CO₂ -Prestatieladder versie 3.1.

4.4

CO₂ -BEWUST CERTIFICAAT NIVEAU 3

HDM Pipelines wil haar inspanningen in het kader van de CO₂ -Prestatieladder trede 3 in februari 2021 door de
Dekra, als certificerende instantie, laten beoordelen en hoopt hierbij op een positieve uitkomst.

4.5

DE AMBITIE

Het is onze ambitie om de CO₂ -Prestatieladder stap voor stap verder te beklimmen waarbij de aansluiting met de
praktijk bepalend is. Duurzaamheid zit in ons DNA. Door middel van de CO₂ -Prestatieladder kunnen wij ons
aantoonbaar verbeteren. Na het behalen van trede 3 gaan we ons oriënteren op trede 4.
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5.

INVALSHOEK A: Inzicht in energieverbruik (ENERGIEBEOORDELING)

Inzicht in het eigen energieverbruik geldt als belangrijkste basis om te komen tot mogelijkheden voor reductie
van gebruik van energie. Hiermee kan structureel gewerkt worden aan de reductie van de impact op ons
klimaat. In dit hoofdstuk wordt dit inzicht verschaft en dit hoofdstuk dient dan ook als energiebeoordeling op basis van
de internationale norm ISO 50001 - §4.4.3. Daarmee geeft dit hoofdstuk invulling aan de eis 2.A.3 van de CO₂
prestatieladder.
Op 16-02-2019 hebben wij een energiebeoordeling uitgevoerd. Een energiebeoordeling is een audit met de focus op de
energieaspecten van ons bedrijf. Dit hoofdstuk geeft de uitkomsten van de energiebeoordeling.
Tijdens de audit is een analyse gemaakt van:
Ø Het energieverbruik, actueel en in het verleden;
Ø Het identificeren van de faciliteiten, apparaten of processen die een significante invloed op het energieverbruik
hebben;
Ø Het identificeren, vastleggen van prioriteiten en documenteren van kansen voor verbetering van de energieprestatie.

De interne stromen van energiegebruik zijn over een periode van drie jaren (2018, 2019 en 2020) in beeld
gebracht en vertaald naar de CO₂ -emissies in scope 1 en 2 die hiervan het gevolg zijn. Het jaar 2019 is gekozen
als referentiejaar. Er is ten behoeve van onderbouwing gebruik gemaakt van beschikbare informatiebronnen als
jaarafrekeningen van de leveranciers. Deze informatie is in bijlagen van dit portfolio opgenomen. De
betrouwbaarheid van informatie is van evident belang.

5.1

VERANTWOORDING WERKWIJZE

De energiebeoordeling is intern uitgevoerd in 2021. De energiebeoordeling is opgenomen in de
standaardprocedures van HDM Pipelines B.V. en er zal een jaarlijkse review plaatsvinden van alle energiestromen.

5.1.1

Verkregen informatie

De basis voor deze energiebeoordeling zijn de documenten die zijn opgesteld met betrekking tot het
energieverbruik op het gebied van elektriciteit en fossiele brandstoffen.
Nadere informatie is op verschillende manieren verkregen, o.a. door middel van:
Ø Bedrijfsrondgang in februari 2021;
Ø Overleg met management;
Ø Portfolio/ Handboek CO₂ -Prestatieladder uitgave SKAO, versie 3.1.
Daarnaast zijn de verschillende inkoopnota’s van de diverse aangekochte brandstoffen opgevraagd en ingezien.

5.2

ENERGIEVERBRUIK EN EMISSIE-INVENTARIS

Verbruiksgegevens zijn verkregen aan de hand van nota’s, jaarafrekeningen en leveringsoverzichten van de
verschillende leveranciers. Als uitgangspunt gelden relevantie, compleetheid, consistentie, nauwkeurigheid en
transparantie als kernbegrippen.
Emissies zijn per scope ingedeeld zoals is weergegeven in figuur 1:
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Figuur 1: Indeling emissie per scope

Bij de omrekening van het energieverbruik naar CO₂ -emissie is op 24-02-2021 gebruik gemaakt van de
conversiefactoren op de website www.CO₂ emissiefactoren.nl . De emissie-inventaris is opgesteld aan de hand
van de richtlijnen uit NEN-ISO 14064-1 (zie bijlage 1 voor de referentietabel).
Zowel het energieverbruik als de emissie-inventaris scope 1 en 2 over 2018, 2019 en 2020 zijn opgenomen in de
emissie-inventaris. Het jaar 2019 is gekozen als referentiejaar voor de doelstellingen (zie hoofdstuk 5)
Hierbij kan het volgende worden geconcludeerd:
Scope 1:

Scope 1 CO2-emissie (ton)
60,000
40,000
20,000
0,000
Warmte (GJ)

Diesel (ltr)

Elektriciteit Euro 95 (ltr) Totaal Scope 1
(kWh)
elektrische
auto's
2018
2019
2020

Warmte:
Het pand in Leeuwarden wordt verwarmd door lucht warmtepompen. Het verbruik van deze warmtepompen
wordt door de verhuurder aan HDM verrekend in GJ. De GJ worden nu omgerekend in CO₂. Voor 2020 is de
eindafrekening nog niet ontvangen, vandaar dat is er uitgegaan van het verbruik van 2019. Dit betekent dat, ten
opzichte van 2019, de CO₂ Emissie constant is gebleven. De verwachting is dat er ook niet meer reductie kan
worden behaald. Het pand is energieneutraal (energielabel A) en is voorzien van zonnepanelen. Wel is er nog de
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mogelijkheid om het verbruik van de warmtepompen om te zetten in kWh, hier zal samen met de verhuurder naar
worden gekeken. Dit betekent een eventuele verplaatsing naar scope 2. Daarnaast gaan wij in 2021, voor het
bepalen van het elektraverbruik over een heel jaar, meerdere keren de meterstand opnemen, dit is mogelijk
doordat deze warmtepompen elektrisch worden gevoed.
Brandstofverbruik bedrijfswagens
Diesel:
Bij het dieselverbruik is er een neergaande trend in de CO₂ emissie. Er zijn twee bedrijfswagens die diesel
verbruiken. Hiervan is er één aangeschaft door HDM, de andere is een leaseauto. De (eigen) bestelwagen wordt
alleen nog gebruikt voor incidenteel transport, in 2019 is de oorspronkelijke berijder hiervan overgestapt naar
een leaseauto. Dit verklaart ook de verlaging van de CO₂ emissie, deze is met 27,82 % gereduceerd.
Euro95:
Ook bij het verbruik van benzine is er een neergaande trend. In het overzicht staan
twee personenauto’s (lease) die rijden op benzine. Wat opvalt is dat deze voertuigen voor HDM sterk op de
emissiebalans drukken. Één van deze personenauto’s is eind 2019 vervangen door een elektrische auto. Dit
verklaart ook de vermindering van de CO₂ emissie.
Voor wat betreft de bedrijfswagens is de emissie, door de vervanging van de brandstofauto’s voor elektrische
auto’s, met 27,8% gereduceerd.
Scope 2:

Scope 2 - CO2 Emissie (ton)
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
Elektriciteit (kWh)
pand

Brandstof zakelijke
reizen

2018 CO2-emissie(ton)

2019

Totaal Scope 2
2020

Elektriciteit:
Omdat er nog geen definitieve afrekening binnen is voor 2020, is het verbruik geschat. Dit betekent dat wordt
aangenomen dat de emissie, ten opzichte van 2019, gelijk is gebleven. Het (gehuurde) pand is voorzien
van zonnepanelen. Het overschot aan stroom voor wat hiermee wordt opgewekt wordt door De
Energiefabriek (onze leverancier van warmte en elektriciteit) verkocht aan een energieleverancier. Op het
moment van tekorten, wordt bij deze energieleverancier stroom ingekocht. Omdat op dit moment nog niet te
verifiëren is wat voor stroom De Energiefabriek inkoopt voor het pand, is er in de emissie-inventaris vanuit
gegaan dat er voor het pand in Leeuwarden wordt grijze stroom wordt ingekocht. De verhuurder heeft
toegezegd dat hij een certificaat, volgens de voorschriften van SKAO, bij zijn leverancier gaat opvragen om aan
te kunnen tonen dat verbruikte energie 100% Nederlandse groene stroom betreft. Omdat het pand al volledig
energieneutraal is, zien we, behalve in het omzetten van grijze naar groene stroom, geen mogelijkheden tot
verdere reductie.
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Totale CO2 Emissie (ton)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0,000
Scope 1

Scope 2
2018

5.3

2019

Totale CO2 uitstoot

2020

BETROUWBAARHEID/VERBETERING DATA

Hierna worden de gebruikte rekenwijze en gebruikte data voor de energiebeoordeling/emissie inventaris
toegelicht.

5.3.1 Gebruikte rekenwijze
Bij het kwantificeren van de CO₂ -footprint is de methodiek aangehouden zoals is voorgeschreven in het door
SKAO uitgegeven Handboek CO₂ -Prestatieladder versie 3.1. Deze methode schrijft voor om vliegkilometers
(Business Air Travel) en gedeclareerde zakelijke kilometers (Personal Cars for Business Travel) tot scope 2 te
rekenen. De directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies zijn in de footprint gekwantificeerd.
De emissiefactoren zijn verkregen van de website www.CO₂ emissiefactoren.nl . Tot op dit moment heeft er geen
opname van CO₂ of biomassaverbranding binnen de bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden.

5.3.2 Gebruikte data inclusief onnauwkeurigheden
De energieverbruikscijfers over de jaren zijn afkomstig van ontvangen facturen. Indien facturen onvolledig zijn of
waar gegevens missen, zijn deze geëxtrapoleerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met factoren
als seizoensinvloeden en productie-uren.
Verdere verwijzing naar de beschreven meetonnauwkeurigheden zijn opgenomen in de toelichting van de emissie
inventaris (zie paragraaf 5.2).

5.3.3 Opgevolgde aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van de data
In 2021 gaan wij voor het bepalen van het elektraverbruik over een heel jaar meerdere keren de meterstand
opnemen. Verdere verwijzing naar de beschreven meetonnauwkeurigheden zijn opgenomen in de toelichting van
de emissie inventaris (zie paragraaf 5.2).

5.4

SIGNIFICANTE VERANDERINGEN IN ENERGIEVERBRUIK

Onderbouwing van significatie veranderingen naar productieniveaus en/of andere factoren.
Het komende jaar wordt geen verandering verwacht.

5.4.1 Corrigerende/ preventie maatregelen
Niet van toepassing.
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5.5

AANBEVELING ENERGIEBEOORDELING

Ten behoeve van de energiebeoordeling volgens ISO50001 worden de volgende aanbevelingen gedaan voor de
komende jaren:
Ø Trachten om de kwaliteit van de meetgegevens te verbeteren;
Ø Opstellen van KPI’s* ten behoeve van tijdige bijsturing in het energieverbruik.
(*Kritische Prestatie-Indicatoren - bijvoorbeeld energieverbruik per kwartaal, maand, kilometer, verbruik
per medewerker, meterstanden elektriciteit, etc.);
Ø Opmaken van een compleet overzicht van alle auto’s met daarbij een vervangingsplan (inkoop);
Ø Ga na welke mogelijkheden er zijn om het aantal gereden kilometers te reduceren (carpoolen).
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6.

INVALSHOEK B: Reductie van CO₂ -emissies

Door het inzicht in de energiestromen en de emissies is het mogelijk reductiedoelstellingen op te stellen.
De reductiedoelstellingen worden gezien als een oprechte uitdaging en zijn in kwantitatieve zin SMART
geformuleerd.

6.1

WAT DOEN WE AL

In de laatste jaren zijn al diverse ontwikkelingen gestart die verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering tot
gevolg hebben. Deels hebben deze ontwikkelingen direct positief effect op de eigen emissies of ze hebben een
gunstig effect op de keten, de omgeving of de maatschappij. Ook zijn ambitieuze plannen ontwikkeld die de
komende jaren tot uitvoering komen. Hoewel ze allen bijdragen aan verduurzaming en reductie van emissies en
grondstoffenverbruik zijn ze (nog) niet allemaal mee te nemen in de eigen emissie-inventaris. Waar mogelijk zal
dit in de toekomst wel plaatsvinden.
Een opsomming van duurzame ontwikkelingen in de bedrijfsvoering:
Ø HDM heeft geïnvesteerd in elektrisch vervoer;
Ø Al voor de COVID-19 crisis heeft HDM succesvol ingezet op thuiswerken door dit maximaal te faciliteren;
Ø HDM stimuleert haar verhuurder om het gehuurde bedrijfspand vergaand te verduurzamen. Zo zijn er
recent zonnepanelen gelegd;
Ø HDM denkt met haar klanten mee om het leidingbeheer zo CO₂ neutraal mogelijk in te richten.
HDM is na certificering en aanmelden bij SKAO van plan de maatregelenlijst 2021 van de SKAO is in te vullen,
om zo nog verder te onderzoeken welke maatregelen passend zijn voor HDM. We doelen hierbij op categorie C:
een ‘ambitieus’ en duurzaam bedrijfsbeleid. Deze categorie sluit het beste aan bij de eigen duurzaamheidsvisie
van HDM.
Binnen de sector is onderzocht in welke mate sectorgenoten reductiedoelstellingen nastreven en behalen.
Aangezien geen van de sectorgenoten gecertificeerd is voor de CO₂ -Prestatieladder zijn doelstellingen niet
getoetst en dus niet verifieerbaar.

6.2

REDUCTIEDOELSTELLINGEN EN MANAGEMENTACTIEPLANNEN

Voor de periode 2021-2023 zijn reductiedoelstellingen geformuleerd. De in deze paragraaf beschreven
doelstellingen beschouwen wij als ambitieus en realistisch. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van
de actieplannen zoals verwoord in deze paragraaf.

6.2.1

Reductiedoelstelling scope 1

Voor de scope 1 CO₂ uitstoot willen we, ten opzichte van het referentiejaar (2019) de volgende doelstelling halen
in 2023:

‘Reductie van de CO₂ -emissie van 15% in scope 1’
Dit willen we behalen door de volgende concrete actie te onderzoeken en uit te voeren:
Ø Er wordt onderzocht of de laatste leaseauto op Euro 95, op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier, uit
gefaseerd kan worden en kan worden vervangen door een elektrisch voertuig;
Ø Onderzoek naar een juiste verrekening van de warmte in de emissie inventaris;
Ø Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk gebruik van de bedrijfsauto. Daarnaast wordt gekeken naar het
definitief afstoten, c.q. het vervangen door een huur of deeloplossing;
Ø Via het keteninitiatief Circulair Fryslân, en dan specifiek op het thema Mobiliteit, onderzoeken waar verdere
besparingen zitten.
Tot op heden wordt de warmte normatief niet juist opgenomen in de inventaris. Samen met de verhuurder wordt
onderzocht in 2021 hoe dit rechtgetrokken wordt. Indien dit een grote reductie in scope 1 teweegbrengt, zullen
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we onze doelstelling bijstellen op een wijze die past bij onze ambitie.

6.2.2

Reductiedoelstelling scope2

Voor de scope 2 CO₂ uitstoot willen we, ten opzichte van het referentiejaar (2019), de volgende doelstelling halen
in 2023:

‘Gelijkblijvende CO₂ emissie in 2023 voor scope 2 t.o.v. het referentiejaar 2019’
Dit lijkt op het eerste gezicht een weinig ambitieuze doelstelling, maar in ogenschouw nemende dat we in scope 2
al een lage CO₂ uitstoot hebben (1,5% van het totaal in het referentiejaar) en dat we als HDM een groei
doormaken in het aantal medewerkers zonder leaseauto, is dit zeker ambitieus.
Dit willen we behalen door de volgende concrete actie te onderzoeken en uit te voeren:
Ø Met medewerkers actief op zoek gaan naar manieren om zo min mogelijk zakelijke kilometers te maken in
privéauto’s;
Ø Via het keteninitiatief Circulair Fryslân, en dan specifiek op het thema Mobiliteit, onderzoeken waar verdere
besparingen zitten.
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7.

INVALSHOEK C: TRANSPARANTIE

Door het interne en extern communiceren van het beleid, de reductiedoelstellingen en de geboekte resultaten
wordt gewaarborgd dat acties ook worden nagekomen.

7.1

COMMUNICATIEPLAN

Met betrekking tot de CO₂ -prestaties wordt halfjaarlijks intern en extern gecommuniceerd. Intern met eigen
medewerkers tijdens werkoverleggen. Hiertoe wordt het onderwerp CO₂ prestatieladder als vast onderdeel opgenomen in
de agenda.
Het doel van de interne communicatie over het CO₂ beleid is het bevorderen van de betrokkenheid van de
medewerkers en het vergroot het draagvlak om van ervaring gebruik te kunnen blijven maken, die ook bij onze
werknemers aanwezig is.
Ø Medewerkers zijn op de hoogte van (de ontwikkelingen rond) het CO₂ beleid en de reductiedoelstellingen;
Ø Medewerkers weten op welke manier ze individueel en collectief een bijdrage kunnen leveren aan het
behalen van de reductiedoelstellingen;
Ø Medewerkers voelen zich betrokken en denken actief mee.
Naast de interne communicatie HDM breed, zullen we de CO₂ prestatieladder ook terug laten komen in het MT en de
directiebeoordeling.
Daarnaast zorgt HDM Pipelines dat de inhoud van de CO₂ prestatieladder voor alle medewerkers tenminste voor
3 jaar digitaal beschikbaar is. Dit wordt gedaan door een kennisdatabase, met daarop het handboek,
achtergrondinformatie over de CO₂ prestatieladder en de reductiedoelstellingen beschikbaar te stellen op de
OneDrive.
Externe communicatie vindt, zoals hieronder in tabel 5 vermeld, met diverse belanghebbenden plaats.
Hieronder verstaan wij:
Ø Opdrachtgevers, waarbij wij denken aan:
o Waterschappen;
o Gemeenten;
o Olie- en gasbedrijven;
o (Petro)chemiebedrijven.
Ø Leveranciers waarbij wij denken aan:
o Dienstverleners in de infrasector;
o Onderaannemers;
o Leasemaatschappijen/ dealers;
o Samenwerkende bedrijven.
Ø Ketenpartners, vanuit de keteninitiatieven.
Het doel van de externe communicatie is, door transparantie en door de externe belanghebbenden bewust te
maken van het CO₂ beleid van HDM Pipelines, de CO₂ reductiedoelstellingen te realiseren.
Geplande acties ten aanzien van communicatie zijn opgenomen in Tabel 4: communicatieplan.
Communicatiemiddel
Website HDM
Website SKAO
Nieuwsbrief HDM
Managementteam
Directiebeoordeling
Werkoverleg (Toolbox CO₂ beleid)
Social Media: LinkedIn en Twitter
Tabel 4: Communicatieplan

Doelgroep
Internen en externen
Internen en externen
Internen en externen
Management
Management
Internen
Externen

Frequentie
Halfjaarlijks
Halfjaarlijks
Kwartaal
Kwartaal
Jaarlijks
Halfjaarlijks
Kwartaal

Planning
Juni en december
Juni en december
Mrt/jun/sept/dec
Jan/apr/jul/okt
Jan
Jun/dec
Mrt/jun/sept/dec

Verantwoordelijk
CO₂ Coördinator
CO₂ Coördinator
CO₂ Coördinator
CO₂ Coördinator
CO₂ Coördinator
CO₂ Coördinator
CO₂ Coördinator
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7.2

KANALEN

De website en andere sociale media van HDM Pipelines zijn bij uitstek het kanaal om te communiceren over CO₂ ,
MVO en duurzaamheid richting alle externen. Dit zullen we actief via onze nieuwsbrief promoten.
De documenten en certificaten zijn hier opgenomen. Duurzame bedrijfsvoering zal sterker gecommuniceerd
worden op de genoemde kanalen. Na certificatie wordt de HDM Pipelines pagina op de website van de Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) geactiveerd. In de aanloop naar certificatie is deze
pagina reeds ingericht, alsook onze webpagina www.hdm-pipelines.com/CO₂ prestatieladder
De informatie blijft tenminste 3 jaar na publicatie beschikbaar.
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8.

INVALSHOEK D: Participatie in CO₂ -initiatieven

Voor HDM Pipelines is participatie de aangewezen methode om zich als CO₂ -bewuste onderneming te profileren,
kennis te delen en een bijdrage te leveren aan reductie van CO₂ -emissie in ketens.

8.1

DEELNAME AAN INITIATIEVEN

HDM heeft de mogelijkheden om haar netwerk op het gebied van CO₂ -initiatieven te vormen onderzocht. Hierbij
hebben wij gezocht naar een keteninitiatief wat bij onze doelstellingen zou passen.
Hiertoe heeft HDM het lidmaatschap aangevraagd bij de Vereniging Circulair Friesland. Dit met als doel om, samen
met andere bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, ons in te
zetten om een circulaire economie te realiseren. Een economie waarin kringlopen worden gesloten, afval wordt
gebruikt voor nieuwe producten en alles draait op duurzame energie. Als lid van de vereniging hebben wij een
stem in de verschillende projecten en dragen wij bij aan het versnellen van het proces naar een circulaire
economie.

8.2

BUDGET

Ten aanzien van de beheersing en reductie van CO₂ -emissie heeft HDM het budget vastgesteld zoals
weergegeven in Tabel 5.
Tabel 5: Budgetplan

Bestemming

Onderdeel

Certificerende instelling
SKAO
Communicatie
KAM-management en rapportages
Participatie

Certificatie
Contributie
Website, nieuwsbrieven
Portfolio’s, rapportages
Deelname Circulair Friesland

Budget in €

Totaal budget:

2.500,245,200,750,2.500,-

6.195,-
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9.

ZELFBEOORDELING

Figuur 2: Demingcirkel

Het realiseren van doelstellingen geschiedt volgens een cyclisch proces geënt op het model van Deming. Het
proces gaat van start in het onderdeel PLAN waarbij de bestaande situatie wordt onderzocht en een plan voor
verbetering wordt ontwikkeld. Concreet is er een vertaling gemaakt naar reductiedoelstellingen. Vervolgens
worden de geplande verbeteringen in uitvoering gebracht in het onderdeel DO. Het resultaat van de
verbetering wordt gemeten, dit vindt plaats in het deelproces CHECK. Na beoordeling van de behaalde
resultaten kunnen getroffen maatregelen worden bijgesteld in ACT. De verschillende stappen blijven zich
herhalen waardoor het sturingselement in stand blijft. Het voornoemde cyclische proces is verankerd in het
aanwezige KAM-systeem.

9.1

WAAR KOMEN WE VANDAAN?

In de afgelopen periode zijn we actief gestart met het inzichtelijk maken van diverse energiestromen en
brandstoffen en de verbruiken. Begin 2021 is het besluit genomen om deel te nemen aan de CO₂ Prestatieladder met als doel om het niveau 3 certificaat te behalen en om de duurzaamheidsambitie officieel
vast te leggen.

9.2

WAAR STAAN WE NU?

De CO₂ -emissie zoals deze primair het gevolg is van de bedrijfsactiviteiten in de jaren 2018, 2019 en 2020 is in
beeld gebracht in de emissie-inventaris. Er zijn reductiedoelstellingen vastgesteld die betrekking hebben op
brandstof en energieverbruik zoals weergeven in paragraaf 6.2.

9.3

WAAR GAAN WE NAAR TOE?

Voor HDM is het de ambitie om stapsgewijs, in lijn met de wens van onze opdrachtgevers, de CO₂ -Prestatieladder
verder te beklimmen. We verwachten in 2021 het certificaat voor niveau 3 te behalen. Als onderneming willen we
namelijk onze verantwoording voor onze CO₂ -uitstoot nemen. Dit is een belangrijke reden die heeft geleid tot
deelname aan de CO₂ - Prestatieladder. Vanzelfsprekend speelt daarnaast ook het financiële voordeel, door
besparingen en gunningsvoordeel, een belangrijke rol.
Uit de emissie inventaris blijkt dat in de laatste jaren onbewust al resultaten bereikt zijn. Dit is vooral het gevolg
van de inkoop van elektrisch lease vervoer vanaf eind 2019. De gestelde reductiedoelstellingen zullen de
komende jaren naar verwachting een sterke verbetering vertonen. Het toepassen van het beschreven
sturingsmodel dient dit te waarborgen. Redenen en ambities genoeg om de ingeslagen weg verder te
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bewandelen.

9.4

BELEIDSVERKLARING

Het is onze ambitie om de CO₂ -Prestatieladder stap voor stap verder te beklimmen waarbij de aansluiting met de
praktijk bepalend is. Duurzaamheid zit in ons DNA. Door middel van de CO₂ -Prestatieladder kunnen wij ons
aantoonbaar verbeteren.
Ons doel is dan ook het tot stand brengen en handhaven van CO₂ reducerende maatregelen in de organisatie. De
jaarlijkse CO₂ uitstoot wordt in kaart gebracht en jaarlijks zal er worden gekeken of de uitstoot CO₂ kan worden
gereduceerd, of in geval van groei stabiel kan blijven.
Middels vastgelegde overlegstructuren worden alle medewerkers op de hoogte gebracht en krijgen zij instructie
met betrekking tot deze regels en voorschriften. Tevens worden medewerkers daarbij uitgenodigd om
voorstellen tot verbeteringen aan te dragen. Het beleid is erop om bewuster te worden van de negatieve
invloeden van CO₂ uitstoot en deze uitstoot terug te dringen. Negatieve effecten op het milieu zullen zoveel
mogelijk worden beperkt. HDM Pipelines BV zal tenminste voldoen aan alle wettelijke voorschriften en
vergunningsvoorwaarden van haar opdrachtgevers en zal naar continue verbetering streven op het gebied van
CO₂- emissiereductie.
Minimaal 1 maal in de drie jaar wordt het beleid met betrekking tot CO₂- en milieuaspecten herzien. Daarnaast
wordt 1 maal per jaar in de jaarvergadering het jaarplan ten aanzien van CO₂ maatregelen voor het komende jaar
vastgesteld.
Als vaste agendapunten ten aanzien van CO₂ worden onder meer besproken:
Ø Wat zijn de doelstellingen voor CO₂ reductie op zowel korte als lange termijn;
Ø Hoe denken wij aan de aspecten/doelstellingen invulling te geven;
Ø Het evalueren van de doelstellingen die in het voorgaande jaar zijn opgesteld.
Aan deze vergadering neemt het voltallige personeel deel: de directeur, de VGM-coördinator, de uitvoerders en
alle uitvoerende medewerkers. Het opgestelde jaarplan wordt door de directeur ondertekend en gearchiveerd.
De inhoud van het jaarplan wordt met het (uitvoerende) personeel besproken. De directie stelt zich
verantwoordelijk voor de implementatie en naleving van het bovenstaande beleid op alle niveaus van het
bedrijf.
De directie van HDM is betrokken geweest bij de inhoud en samenstelling van dit portfolio. Tevens is de directie
betrokken bij deze zelfevaluatie en interne audit. In de emissie-inventaris is de emissiereductie vanaf en ten
opzichte van referentiejaar 2019 uitgewerkt en gepresenteerd in de gekozen parameters. De uitkomsten stellen
wij naar alle tevredenheid vast. Voor de toekomst zien wij gezien de lopende en komende ontwikkelingen nog
veel mogelijkheden om de emissies voortkomend uit onze bedrijfsactiviteiten nog verder te kunnen
terugbrengen. Reden temeer om de ingeslagen weg verder te vervolgen en om ook onze klanten en leveranciers
verder te inspireren.
Leeuwarden, 8 maart 2021

Rudy Dijkstra
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BIJLAGE 1: Tabel met eisen uit ISO 14064-1:2019
In onderstaande tabel wordt de koppeling tussen de ISO 14064-1 versie 2019 en dit portfolio gemaakt, om zo aan
te tonen dat aan de eisen uit paragraaf 9.3.1 wordt voldaan.
Nr.
a
b
c
d
e

f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t

Paragraaf

5.1

5.2.2
Annex D
5.2.2
5.2.3
5.2.4
6.4.1
6.4.1
6.2
6.2
6.2
8.3
8.3

Eis
Description of the reporting organization
Person responsible
Reporting period
Organizational boundaries
Documentation of reporting boundaries
including criteria determined by the
organisation to define significant
emissions.
Direct GHG emissions
Combustion of biomass
GHG Removals
Exclusion of any GHG sources or sinks
Indirect GHG emissions
Base year
Changes or recalculations
References and description approach
Changes to approach
Emission or removal factors used
Impact on uncertainties
Uncertainty assesment
Statement in accordance with ISO 14064
Statement about verification
GWP values used and source

Paragraaf in
dit portfolio
4.1
1.2
4.2
4.1
5.1

5.1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
5.1
4.2
n.v.t.
5.1
n.v.t.
5.1
5.1
5.1
5.1
1.1
5.1

Toelichting

Mevrouw E. Postma

2019
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BIJLAGE 2: Inkoopdocumenten energie en brandstoffen
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BIJLAGE 3: Uittreksel Kamer van Koophandel HDM Pipelines BV
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BIJLAGE 4: Emissie-inventaris HDM Pipelines
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