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English summary
Royal HaskoningDHV is an independent, international engineering and projectmanagement consultancy
with 135 years of experience. Our professionals deliver services in the fields of aviation, buildings, energy,
industry, infrastructure, maritime, mining, transport, urban and rural development and water.
Backed by expertise and experience of 6,000 colleagues across the world, we work for public and private
clients in some 150 countries. We understand the local context and deliver appropriate local solutions.
Our head office is in the Netherlands, other principal offices are in the United Kingdom, South Africa and
Indonesia.
Our Dutch branch, HaskoningDHV Nederland B.V., is certified for the CO 2-Performance Ladder, level 5
(highest level). This certification scheme stimulates CO2-reduction in our operations and in our projects,
by implementation of a management system based on 4 pillars:
1. Insight: to determine different streams of energy and the carbon footprint of the organization.
2. Reduction: To develop ambitious goals for the reduction of CO2 emissions.
3. Transparency: To structurally communicate about organization policies of CO2 reduction.
4. Participation: To take part in business sector initiatives with regards to the reduction of carbon
emissions.
In this CO2-Performance Ladder Annual report we present the CO 2-footprint for the operations of
HaskoningDHV Nederland B.V. in 2019, our progress towards our reduction targets set for 2022 and
measures we take to reduce our emissions.
Year

2016

2017

2018

2019

Offices (target: -40%)

0.50 (base year)

0.21 (-59%)

0,18 (-64%)

0.17 (-66%)

Business Travel (target: -50%)

1.84 (base year)

1.65 (-10%)

1,58 (-14%)

1.38 (-25%)

Business flights (target: -10%)

2.04 (base year)

1.99 (-2%)

1,77 (-13%)

1.77 (-13%)

Table 1: CO2 emissions per employee in tons/year (target compared to base year 2016 (green: result exceeds target)

Table 1 shows that in 2019 we made considerable progress towards our goals for our own operations.
The goal for offices has already been achieved, mainly due to purchasing 100% renewable power but
also by reducing our energy consumption. The impact of business travel declined due to our transition
towards 100% electrical lease cars and due to a declining use of rental cars. Reducing the impact of
business flights has proven to be difficult. However, our business flights emissions per employee declined
in 2018 and by 13% compared to base year 2016.
As engineers, consultants and project managers we also have considerable opportunities to help our
clients reduce CO2-emissions. We can come up with designs that use a minimum of natural resources
and that are energy efficient. We advise on strategies that accelerate the energy transition. The positive
impact we can have in our projects is many times higher than the impact reduction potential of our own
operations. The direct emissions of our clients are therefore our most dominant source of scope 3 CO2-
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emissions1. We strive to identify opportunities for more sustainable (and CO 2-friendly) solutions by asking
ourselves, our clients and our stakeholders 4 Questions:
1. Does the output meet the requirements of most stakeholders
involved?
2. Does the output serve added value for the client and society
as a whole?
3. Is the result lasting, thus is it future proof?
4. Can we meet the client’s demand while minimising the use of
natural resources and energy?

Measuring the impacts of these 4 Questions in all our projects (in terms of CO2 savings) is impossible
since our projects are highly diverse which means project-by project calculation is too costly. And even
then, we are highly dependent on our clients to implement our solutions. We therefore measure our
performance by registering the application of these 4 Questions in our projects. We aim to have these 4
Questions applied in 75% of our main projects. In 2019 we achieved a score of 74% (compared to 62%
in 2016). This is just below target and shows that we actively contribute to sustainable solutions in most
of our projects.
Key facts 2019:
Operations (selection)
1. Further improvement of our electrical lease cars, including charging stations.
2. New approach for improvement offices Groningen, Goes and Amersfoort; practice what you
preach.
3. Circular workplace design (e.g. re-used sit-stand desks and conference chairs out of PET-bottles).
4. Increasing sustainability in the lifecycle of our hardware.
5. Waste reduction workplaces in the Netherlands.
6. Development of internal flight emission trading system.
Projects (selection)
1. Software tool FastLane, improve sustainability in buildings;
2. Project ZERO, CO2 reduction plan for Groningen Seaport;
3. Strategy for turning wastewater treatment plants into energy and raw materials production plants
for Hoogheemraadschap van Delfland;
4. Climate measures for the Dutch aviation sector for Natuur & Milieu.

1

Indirect emissions of up- and downstream emission sources. This as opposed to direct emissions (scope 1), which are directly
emitted by sources owned or controlled by Royal HaskoningDHV. Indirect emissions due to electricity, district heating and business
travel with private cars, planes our public transportation are a separate category (scope 2).

2

Alleen voor intern gebruik

1

Inleiding

Royal HaskoningDHV (hierna te noemen: “RHDHV”) is een onafhankelijk internationaal advies-,
ingenieurs- en projectmanagement bureau. Onze professionals leveren hun diensten op het gebied van
Transport & Planning, Industry & Buildings, Maritime & Aviation en Water. Zij bedienen publieke en
private klanten vanuit 100 kantoren in 30 landen, daarbij gebruik makend van de kennis en ervaring van
onze ca. 6.000 collega's overal ter wereld.
RHDHV heeft een internationale Corporate Responsibility ambitie. Onderdeel daarvan is de CO 2reductiedoelstelling voor het hele bedrijf. De CO 2-Prestatieladder certificaatdoelstelling betreft de
Nederlandse onderdelen en is gelijk aan de corporate doelstelling.
Royal HaskoningDHV en CO2-Prestatieladder
RHDHV is gecertificeerd voor niveau 5 van de CO 2–Prestatieladder. Als regel, controleert RHDHV de
voortgang in CO2-reductiedoelstellingen twee keer per jaar. In maart/april een jaarrapport over het
voorgaande jaar en in november een halfjaarlijkse voortgang over het lopende jaar. De dataverzameling
zorgde dit jaar voor vertraging.
Jaarrapportage CO2-Prestatieladder 2019
Voor u ligt de rapportage over de footprint van geheel 2019. De organisatorische grens voor deze CO2emissierapportage zijn de RHDHV kantoren in Nederland, die vallen binnen de entiteit HaskoningDHV
Nederland BV waarvoor de certificering geldt. Binnen RHDHV is de dataverzameling uitgevoerd vanuit
de afdeling Workplace Solutions (WPS) waar het voormalige Procurement & Facility Management
onderdeel van is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de emissiefactoren vermeld in het SKAO-handboek,
te vinden op CO2emissiefactoren.nl. De voortgang van alle maatregelen die zijn getroffen om de
doelstelling te behalen, worden in dit rapport kwalitatief (constateringen) en kwantitatief beschreven.
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2

Doel, resultaten en maatregelen

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken toegelicht van de maatregelen die zijn opgesteld om de CO 2reductiedoelstellingen van Royal HaskoningDHV te bereiken.
De doelstellingen worden vergeleken met het basis jaar 2016 en de doelstellingen lopen door tot 2022.
Zie hieronder de doelstellingen van Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V.. De CO2-Prestatieladder
certificaatdoelstelling betreft de Nederlandse onderdelen (HaskoningDHV Nederland B.V.) en is gelijk
aan de corporate doelstelling.
Doelstellingen ten opzichte van basisjaar 2016
Kantoren:
Zakelijke reizen (excl. vliegreizen):
Zakelijk vliegreizen:

40% reductie in 2022 (ten opzichte van 2016)
50% reductie in 2022 (ten opzichte van 2016)
10% reductie in 2022 (ten opzichte van 2016)

De huidige doelstellingen zijn in 2018 opgesteld en door de Raad van Bestuur goedgekeurd in november
2018. De CO2-doelstellingen zijn geïntegreerd in de nieuwe overkoepelende Responsible and
Sustainable Business (RSB) strategie. In deze nieuwe RSB-strategie worden de ambities van Royal
HaskoningDHV op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen gekoppeld aan de Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties.
In het jaarverslag van 2018 (Annual report) en Responsible and Sustainable Business Report is de
bedrijfsbrede aanpak ten aanzien van duurzaamheid te vinden, inclusief de internationale CO2voetafdruk. In deze rapportage wordt alleen de CO2-footprint in het kader van de CO2-Prestatieladder
belicht (HaskoningDHV Nederland B.V.)
De doelstellingen van 2022 zijn richtpunten waar Royal HaskoningDHV de komende jaren naartoe gaat
werken. Om de voortgang van deze doelstellingen jaarlijks te kunnen toetsen zijn ook voor de jaren 2018,
2019, 2020 en 2021 reductiedoelstellingen vastgesteld. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 geldt dat de
doelstellingen jaarlijks worden beschouwd en indien nodig aangepast.
Jaarlijkse reductiedoelstellingen* tot 2022
Jaar

2018

2019

2020**

2021**

2022**

Kantoren t.o.v. 2016

33%

33%

35%

38%

40%

Zakelijk reizen (excl. vluchten) t.o.v. 2016

16%

25%

33%

42%

50%

Zakelijke vluchten t.o.v. 2016

0%

2%

4%

7%

10%

* Reductie in tonnen CO2 per werknemer vergeleken met basisjaar 2016.
** De haalbaarheid van doelstellingen voor de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt jaarlijks in het Q4 van 2019, 2020 en 2021
bepaald en wanneer nodig geacht aangepast (naar beneden of omhoog).

De focus heeft de afgelopen jaren sterk op kantoren gelegen en door de inkoop van Garanties van
Oorsprong (GvO’s) lopen we in Nederland voor op de ontwikkeling in andere landen. De Raad van
Bestuur (RvB) heeft daarom besloten de doelstellingen van kantoren in 2018 en 2019 gelijk te houden
(op 33% reductie). De lat hoger leggen betekent dat internationaal wezenlijke stappen gezet moeten
worden en deze staan momenteel niet concreet op de planning. Wel worden er onderzoeken opgestart,
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die zijn gebaseerd op onze ervaringen in Nederland, maar de verwachting is niet dat deze in 2019 al tot
een substantiële reductie leiden.
CO2-uitstoot per medewerker
Jaar

2016

2017

2018

2019

Q1/2/3/4

Q1/2/3/4

Q1/2/3/4

Q1/2/3/4

Aantal medewerkers

2.739

2.697

2.882

3.025

CO2-footprint (ton CO2)

12.016

10.376

10.217

10.056

4,39

3,85

3,53

3,32

% Toename t.o.v. voorgaand jaar

-

-12%

-8%

-6%

% Toename t.o.v. basisjaar 2016

-

-12%

-19%

-24%

CO2-footprint per medewerker
(ton/medewerker)

De CO2-footprint per medewerker is sinds het basisjaar 2016 verminderd. De CO2-footprint per
medewerker is 3,32 ton in 2019 en is daarmee met 6% gedaald ten opzichte van 2018. In vergelijking
tot het basisjaar 2016 is de afname zelfs 24%.
CO2-uitstoot per medewerker per onderdeel van de footprint 2
Jaar

2016

2017

2018

2019

Q1/2/3/4

Q1/2/3/4

Q1/2/3/4

Q1/2/3/4

Kantoren (t.o.v. 2016)

0,50

0,21 (-59%)

0,18 (-64%)

0,17 (-66%)

Zakelijke reizen (t.o.v. 2016)

1,84

1,65 (-10%)

1,58 (-14%)

1,38 (-25%)

Zakelijke vluchten (t.o.v. 2016)

2,04

1,99 (-2%)

1,77 (-13%)

1,77 (-13%)

De CO2-uitstoot per medewerker is opgedeeld per onderdeel van de footprint, te weten: kantoren,
zakelijke reizen en zakelijke vluchten.

Gebouwen
De emissie door gebouwen is sterk afgenomen (-66%) ten opzichte van 2016. Hiermee is de doelstelling
van 2022 al ruimschoots gehaald (doelstelling is -40% in 2022). De sterke daling van de footprint voor
het energieverbruik van gebouwen is grotendeels veroorzaakt door de inkoop van aanvullende
certificaten voor groene stroom (GvO’s) in 2017. Daar waar we verhuurders (nog) niet hebben kunnen
overtuigen om stroom groen in te kopen is de route via elektriciteitsleveranciers als het ware gepasseerd
door zelf ‘extra’ groene stroom in te kopen. In 2019 is het aardgasverbruik verminderd, echter is er wel
meer warmte en groene elektriciteit ingekocht.

Zakelijke reizen (excl. vliegreizen)
De uitstoot door zakelijke reizen is duidelijk lager ten opzichte van 2016. Het effect van nieuwe
reducerende maatregelen begint steeds meer door te werken in de footprint. Het vergroten van het
aandeel elektrische auto’s, de infasering van elektrische huurauto’s en groeiend aandeel van
treinreizigers resulteert in een reductie van 25% ten opzichte van 2016. De reductie is duidelijk te
herleiden naar de fuel switch van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. De emissies horende bij
verbranding van benzine en diesel in leaseauto’s en eigen voertuigen zijn respectievelijk verminderd
2

Percentage in groen: reductiedoelstelling t.o.v. 2016 gehaald.
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met 21% en 27%. De emissies horende bij opwekking van elektriciteit ten behoeve van de elektrische
leasevloot is met 223% gestegen.
Vanwege bovenstaande ontwikkelingen zal het zwaartepunt van de mobiliteitsemissies steeds meer
gaan verschuiven naar zakelijk verkeer met privéauto. In 2018 is daarom een traject opgestart dat moet
zorgen voor verduurzaming van het mobiliteitsbeleid.

Zakelijke vliegreizen
De uitstoot van het vliegverkeer is in 2019 gedaald ten opzichte van 2016 (-13%). In 2018 was eerder al
een afname van de emissies door vliegverkeer waarneembaar. Deze trend wordt in 2019 doorgezet.
Het vlieggedrag lijkt sterk afhankelijk te zijn van de reisbehoefte, de daling laat zich dan ook niet
eenvoudig verklaren. Mogelijk wordt de daling veroorzaakt door een lagere vliegbehoefte ten behoeve
van de interne bedrijfsvoering (afronding van een aantal reorganisatieronden) en het beëindigen van
enkele grote internationale projecten.
Royal HaskoningDHV zet in op het gebruik van video conferencing om zodoende de CO2-uitstoot te
beperken. Voor de toekomst mag verwacht worden dat zonder aanvullende maatregelen de emissie van
vliegreizen eerder zal toenemen dan afnemen, door toenemende inzet op een internationale manier van
opereren. Daarnaast werkt Royal HaskoningDHV momenteel aan de ontwikkeling van een intern
emissiehandel systeem. Het initiatief richt zich op het reduceren van CO 2-emissies, in lijn met onze
bedrijfsdoelstellingen, door te werken met een CO2-budget en CO2-prijs voor vliegreizen (zie
onderstaande box).

Interne CO2-belasting voor vliegreizen
Omdat de CO2-emissies van zakelijke vliegreizen een steeds groter deel uitmaken van onze CO 2-footprint
(sinds 2018 is dit méér dan 50%) zijn we bezig met het ontwikkelen van beleid om emissies van vliegreizen
te reduceren. De basis van dit beleid is een CO 2-belasting voor zakelijke vliegreizen. Idealiter wordt bij
het boeken van een vlucht direct de CO2-belasting inzichtelijk gemaakt en afgerekend.
Net als de andere deelnemers aan de Anders Vliegen coalitie loopt RHDHV tegen (administratieve)
beperkingen aan die het systeem van onze reisagent heeft voor het verwerken van een additionele
kostenstroom. Gezamenlijk proberen we de reisbranche te bewegen om dit snel mogelijk te maken, zodat
we zelf de hoogte van de CO2-belasting kunnen bepalen en de CO2-belasting kunnen innen. Zolang dit
niet mogelijk is willen we een ‘flat fee’ op de ticketkosten heffen.
Het doel van de belasting is enerzijds om vliegreizen te ontmoedigen en anderzijds om de opgehaalde
belasting te investeren in de versnelling van duurzame alternatieven binnen de luchtvaartsector, zoals het
steunen van pilots voor de productie van synthetische kerosine.

6
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2.1

CO2 voetafdruk kentallen 2019

De volgende kwantitatieve gegevens worden gebruikt om onze prestaties te monitoren:
Jaar
Eenheid

2016
Q1/2/3/4

2017
Q1/2/3/4

2018
Q1/2/3/4

2019
Q1/2/3/4

Aardgas

m3

245.079

226.622

206.399

206,003

Diesel (aggregaten)

liter

-

-

-

-

Huurauto's

km

3.170.361

3.145.601

3.711.781

3,707,322

Benzine

liter

244.662

183.455

136.094

106,943

Diesel

liter

848.184

810.202

686.177

500,631

LPG

liter

-

-

-

-

Elektrisch

kWh

60.829

165.654

310.777

1,004,352

Hybride

km

-

-

-

-

Aardgas

kg

-

-

-

-

Ingekochte elektriciteit (grijs)

MWh

1.495

-

-

-

Ingekochte elektriciteit (groen)

MWh

3.848

5.070

5.206

5,218

Ingekochte warmte

GJ

4.883

4.525

4.552

4,733

Zakelijke kms met privé auto's

km

10.391.086

9.888.573

10.300.658

9,981,415

Zakelijke vliegtuigkms

km

34.931.007

33.904.729

32.124.805

33,520,198

OV Zakelijk

km

9.471.683

9.487.159

10.561.715

12,572,335

Lease- en eigen voertuigen:
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Uitgedrukt in CO2-equivalenten is het beeld als volgt: (uitstoot in ton CO2e)

Jaar

Aardgas

2016
Q1/2/3/4

2017
Q1/2/3/4

2018
Q1/2/3/4

2019
Q1/2/3/4

462

428

390

389

-

-

-

-

545

523

598

816

355

266

197

155

1.449

1.384

1.172

855

-

-

-

-

11

9

17

55

Hybride

-

-

-

-

Aardgas

-

-

-

-

786

-

-

-

-

-

-

-

135

126

129

133

Zakelijke kms met privé auto's

2.289

2.178

2.269

2.198

Zakelijke vliegtuigkms

5.597

5.379

5.096

5.351

387

82

89

103

12.016

10.376

10.217

10,056

Diesel (aggregaten)
Huurauto's
Lease- en eigen voertuigen:
Benzine
Diesel
LPG
Elektrisch

Ingekochte elektriciteit (grijs)
Ingekochte elektriciteit (groen)
Ingekochte warmte

OV Zakelijk
Totaal:
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2.2

Scope 1 & 2 doelstelling kantoren
40% reductie in 2022 (ten opzichte van 2016)

In 2019 is de reductiedoelstelling voor kantoren gehaald (target 2019 - reductie 33%; 66% reductie
gerealiseerd). De reductiedoelstelling van 2022 is eveneens ook al ruimschoots gehaald. We streven naar
energiebesparing en verduurzaming voor al onze kantoren (gas en elektriciteit). Om deze te kunnen
realiseren is onder andere gekeken naar de bezetting in de kantoren en zijn mogelijkheden gezocht om
hier CO2-reductie te realiseren.
Genomen maatregelen:
1. Continuering van inkoop groene stroom voor alle kantoren (100% Nederlandse wind).
2. Implementatie nieuwe energie-monitoringstool voor kantoren waarvoor we rechtstreeks elektriciteit
inkopen met als doel het reduceren van ons verbruik.
3. Nieuw huisvestingsbeleid NL met als onderdeel daarvan de doelstelling om onze huisvesting
verder te verduurzamen.
4. Procesaanpak voor vernieuwing kantoren Groningen, Goes en Amersfoort: practise what you
preach.
5. Verduurzaming lifecycle hardware.
6. Circulair meubilair, zoals zit- en sta bureaus (hergebruik), conference stoelen (circulaire input; PETflessen).
Geplande maatregelen:
1. Bewijslast verzamelen voor planvorming kantoor Amsterdam.
2. Innovatieve aanpak voor inkoop windenergie, duidelijke connectie tussen windmolens en verbruik
van energie.
3. Bij aflopen contracten wordt doorlopend gekeken naar mogelijkheden voor verduurzaming.
4. Ambitie: 100% energieneutrale kantoren in 2030.

2.3

Scope 1 & 2 doelstelling zakelijke reizen (excl. vliegreizen)
50% reductie in 2022 (ten opzichte van 2016)

De doelstelling van 50% CO2-reductie is in 2019 nog niet gehaald; er werd een reductie van 25%
gerealiseerd ten opzichte van 2016. Dit betekent dat RHDHV nog op schema ligt om de 50% reductie te
realiseren. De doelstelling voor 2019 was eveneens 25% besparing en is daarmee gehaald. Het streven
naar reductie van CO2-uitstoot door zakelijk reizen is in 2010 voornamelijk ingevuld door de verdere
uitbreiding van de elektrische leasevloot, daarnaast wordt ingezet zetten we ook in op het gebruik van
elektrische huurauto’s. Naast de elektrische leaseauto’s investeert RHDHV ook in de infrastructuur
(laadpalen) voor het gebruik van elektrische auto’s. Uiteraard motiveert RHDHV werknemers nog altijd om
gebruik te maken van het openbaar vervoer. In 2019 is het aantal kilometers gereisd met open vervoer
met 19% gestegen ten opzichte van 2018. RHDHV heeft de doelstelling om in 2022 de leasevloot volledig
elektrisch te hebben. Naar verwachting wordt deze doelstelling in 2020 al behaald.
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Maatregelen
Verminderen zakelijke reizen:
1. Er is een mobiliteitsvisie opgesteld voor geheel HaskoningDHV Nederland waarin de kaders voor
een nieuw duurzaam mobiliteitsbeleid zijn vastgelegd.
2. Onderzoek naar betere en meer duurzame mogelijkheden met betrekking tot mobiliteit, waarbij
ook woon-werkverkeer wordt meegenomen.
Schoner zakelijk reizen:
1. Groei elektrisch vervoer binnen de leasevloot.
2. Bedrijf e-bikes op kantoren.
3. NS-businesscard beschikbaar voor elke medewerker (zakelijk en woonwerk te gebruiken).
4. Uitbreiding capaciteit laadpalen op alle kantoren.
5. Uitbreiding elektrisch rijden met huurauto’s.

2.4

Scope 1 & 2 doelstelling zakelijke vliegreizen
10% reductie in 2022 (ten opzichte van 2016)

Het streven naar reductie van CO2-uitstoot door vliegreizen is in 2019 ingevuld door middel van deelname
aan het netwerk Anders Vliegen en de start van de ontwikkeling van een intern handelsysteem voor de
interne vliegtaks. Uit de resultaten blijkt dat in 2019 de CO2-uitstoot door vliegreizen met 13% is
gereduceerd ten opzichte van 2016. De KPI is gestabiliseerd ten opzichte van 2018. Door de groei van
het bedrijf zijn we meer gaan vliegen echter is de KPI gelijk gebleven.
Een eenduidige reden hiervoor is niet te geven. Mogelijk wordt de daling veroorzaakt door een lagere
vliegbehoefte ten behoeve van de interne bedrijfsvoering (afronding van een aantal reorganisatieronden)
en het beëindigen van enkele grote internationale projecten. In de mobiliteitsvisie die is opgesteld in 2017
en 2018 zijn maatregelen onderzocht en beoordeeld die kunnen bijdragen aan het beperken van het
vliegverkeer. Op langere termijn zal er een overkoepelend beleid moeten komen om de impact van
vliegreizen terug te dringen, in samenhang met de nieuwe CR-strategie van RHDHV. In 2019 heeft
RHDHV een mobiliteitsmanager aangesteld die toeziet op de uitvoering van het beleid.
RHDHV is een internationaal bedrijf met veel klanten buiten Europa verspreid over alle continenten (ong.
50% van de omzet buiten Nederland). Meer dan voorheen wordt van RHDHV verwacht ter plaatse
aanwezig te zijn bij het inventariseren en uitvoeren van projecten. De uitdaging voor de komende jaren is
om het aantal vliegkilometers per medewerker te beperken zonder de kwaliteit van het klantcontact aan
te tasten. RHDHV doet dit onder andere door in te zetten op teleconferencing en bewustzijn te creëren bij
medewerkers.
Maatregelen
Verminderen zakelijke reizen:
1. Deelname aan initiatief Anders Vliegen.
2. Strengere goedkeuringsprocedure voor vliegreizen (vastgelegd in Global Travel Policy)
3. Ontwikkeling van een intern emissiehandel systeem. Het initiatief richt zich op het reduceren van
CO2-emissies, in lijn met onze bedrijfsdoelstellingen, door te werken met een CO2-budget en
CO2-prijs voor vliegreizen.
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2.5

Scope 3 doelstellingen

Scope 3 emissies vormen een brede ‘restcategorie’ van emissies die indirect te relateren zijn aan de
bedrijfsvoering van Royal HaskoningDHV. Voor RHDHV ligt het zwaartepunt zowel qua omvang als qua
invloed vooral binnen de impact van de projecten waar Royal HaskoningDHV over adviseert en aan
ontwerpt. In 2017 heeft Royal HaskoningDHV de doelstellingen voor haar scope-3 emissie daarom
gewijzigd naar een inspanningsverplichting op basis van de zogenaamde TIP-targets die intern worden
gehanteerd.
De scope 3 doelstelling is in de vorm van een inspanningsdoelstelling geformuleerd omdat de projecten
van Royal Haskoning DHV zeer divers zijn, waardoor het kwantificeren van de scope 3 emissie per project
onwerkbaar is. Toch willen we in elke project duurzaam werken en duurzame oplossingen aanreiken aan
de klant. Dit is geborgd in de zogenaamde 4 Questions-strategie. Voor elk project willen wij onszelf daarom
de volgende vragen stellen:

1. Does the output meet the requirements of most
stakeholders involved?
2. Does the output serve added value for the client and
society as a whole?
3. Is the result lasting, thus is it future proof?
4. Can we meet the client’s demand while minimising the
use of natural resources and energy?

Het reduceren van de CO2-uitstoot is een concrete manier om tot een toekomstgericht resultaat te komen,
tegemoet te komen aan de vereisten vanuit de samenleving én vanuit de klant en om
grondstof/energieverbruik te reduceren. Hier zit dus een sterke overlap met de 4 Questions. Daarom is
onze inspanningsdoelstelling als volgt gedefinieerd:
We willen laten zien dat we onze ‘brand promise’, namelijk “Enhancing Society Together” waarmaken in
onze projecten. Dit meten we door het gebruik van de 4 Questions te monitoren in onze
projectmanagement monitoringstool (Project Health Check cycle). Doelstelling is om bij 75% van de
projecten in deze tool gebruik te maken van de 4 Questions.
In 2019 werd een score van 74% behaald. Maatregelen om deze score te verhogen worden bepaald door
het 4 Questions Team en richten zich erop om bewustwording van het gebruik van de 4 Questions te
bevorderen
bij
medewerkers.
Voor
meer
informatie
over
de
4
Questions,
zie:
https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/about-us/corporate-responsibility
Behalve door middel van onze voortgang op de inspanningsverplichting willen we laten zien wat onze
impact is door voorbeelden te geven van projecten waarin CO 2-reductie is bereikt:
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PMC Industry & Buildings:
In 2018 heeft Royal HaskoningDHV de softwaretool
FastLane gelanceerd. Met FastLane kunnen
gebouwen sneller voldoen aan het Klimaatakkoord
van Parijs en het Nederlandse klimaatbeleid, zonder
onnodige investeringen.
FastLane helpt om snel, slim en zorgvuldig gebouwen
te verduurzamen. Met FastLane krijgt u inzicht in de
korte- en langetermijneffecten van duurzaamheidsmaatregelen per gebouw en voor uw gebouwportfolio
als geheel.

PMC Transport & Planning:
De energie- en industriesector moeten in 2050
vrijwel CO2-neutraal zijn. In Project ZERO werkt
Royal HaskoningDHV samen met Groningen
Seaports de route uit naar een duurzaam en
toekomstbestendig haven- en industriegebied in de
Eemsdelta. Een transitie die bijdraagt aan de
welvaart en werkgelegenheid in het gebied. Welke
maatregelen zijn nodig om dit te bereiken? Leidraad
voor het maken van keuzes, is het CAP2050 model
waarin
we
de
effecten
van
CO2reductiemaatregelen hebben gekwantificeerd. Met
dit CO2-reductiemodel stellen Groningen Seaports
en haar belanghebbenden verschillende pakketten
van maatregelen samen, om gezamenlijk tot een
voorkeursprogramma te komen. Hiervan werken we de onzekerheden, economische effecten en
mogelijke financieringsmodellen uit. Met behulp van onze IN2050 scenario-tool bepalen we vervolgens
welke keuzes robuust zijn, rekening houdend met het veranderende energiesysteem.
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PMC Water
In het kader van kringloopsluiting en
zelfvoorzienendheid,
streeft
het
Hoogheemraadschap van Delfland naar een
heldere
en
goed
onderbouwde
uitvoeringsstrategie voor het ontwikkelen van
de huidige afvalwaterzuiveringen (awzi’s) tot
zogenaamde energie-, grondstoffen- en
zoetwaterfabrieken (ZEG-fabrieken). Royal
HaskoningDHV heeft hiervoor meerdere
scenario’s uitgewerkt en berekend welke winst
deze scenario’s kunnen opleveren wat betreft
winning van energie en grondstoffen. Door te
laten zien waar een efficiënter gebruik van
energie en grondstoffen mogelijk is, is een
waardevolle bijdrage geleverd aan de
energietransitie en de overgang naar een
circulaire economie.

PMC Maritime & Aviation
De broeikasgasuitstoot van de luchtvaartsector in
de EU was in 2016 goed voor bijna 4% van de
totale broeikasgasuitstoot. In Nederland was dat in
hetzelfde jaar zelfs 6%. Dit aandeel wordt naar
verwachting snel groter, omdat de sector blijft
groeien en maatregelen ontbreken die de
komende vijf à tien jaar op grote schaal tot CO2reductie binnen de luchtvaartsector zelf leiden.
Tegen deze achtergrond heeft Natuur & Milieu aan
Royal HaskoningDHV gevraagd inzichtelijk te
maken welke energiedragers en technische- en
procesmaatregelen de klimaatimpact van de
luchtvaart kunnen verminderen en in welke mate,
tussen nu en 2050.

Korte termijn: efficiëntieverbeteringen en biobrandstoffen
Met beschikbare maatregelen zoals efficiëntieverbeteringen en biobrandstoffen kunnen de komende tien
jaar enkele procenten emissiereductie gerealiseerd worden. "Dat is waarschijnlijk niet genoeg om de
stijgende CO2-emissie als gevolg van de groei van de sector te 'compenseren', laat staan een netto daling
te bereiken" zegt Maarten van den Berg, Energie en Klimaat adviseur bij Royal HaskoningDHV desgevraagd
tegen de NOS. "Als het verbruik van fossiele kerosine minder hard groeit, dan hebben reductiemaatregelen
sneller impact."
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Efficiëntieverbeteringen zitten deels in de baseline. Dit bestaat uit onder andere het gebruik van lichtere
materialen en betere aerodynamica. Daar is met innovatie nog steeds winst te behalen, maar je loopt op
een gegeven moment tegen de natuurkundige grenzen van luchtweerstand aan.
Vliegen zonder klimaatimpact
Gelukkig zijn er alternatieven voor vliegen zonder klimaatimpact. Tussen 2030 en 2050 neemt het
technische reductiepotentieel fors toe. Met biobrandstoffen en 'Power to liquid', ook wel elektrofuels of
synthetische kerosine genoemd, kan in 2050 respectievelijk een kwart en tweederde van de baseline CO2emissies in de luchtvaartsector worden vermeden. Ook hybride elektrisch vliegen levert mogelijk een
significante bijdrage van 8% aan de emissiereductie in 2050.
Power to liquid verwijst naar het produceren van duurzame vliegtuigbrandstof met elektriciteit, water en
CO2. Je knoopt als het ware de koolwaterstofketens aan elkaar met behulp van elektriciteit. Als de
elektriciteit van duurzame oorsprong is en de CO2 is afgevangen uit de lucht (of van biomassaverbranding
met CO2-afvang komt) dan heb je een CO2-vrij alternatief voor fossiele kerosine. Wil je Power to liquid echt
grootschalig inzetten in de luchtvaartsector, dan zal je er wel voor moeten zorgen dat er additionele
duurzame elektriciteit wordt gebouwd, anders blijf je CO2-emissies houden in de productieketen.
Elektrisch vliegen klimaatvriendelijker alternatief
Op de lange termijn (vanaf ongeveer 2045) zou elektrisch vliegen een nog klimaatvriendelijker alternatief
kunnen zijn, omdat je daarmee ook de 'niet aan CO2 gerelateerde klimaatimpact van vliegen' vermijdt, zoals
wolkvorming en ozon die je wel hebt bij verbrandingsmotoren. "In de periode na 2030 is veel meer mogelijk
en daar kan nu al op worden voorgesorteerd", aldus Maarten van den Berg (Energie en klimaat adviseur,
Royal HaskoningDHV).
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