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1. Achtergrond en aanleiding 

 

Conform eis 4.A.1 van de CO2-Prestatieladder heeft Spaarnelanden haar meest materiële 

emissies kwalitatief in kaart gebracht. Het gaat hierbij om relevante emissies. Doel is om op 

basis van indicaties voor relatieve omvang te komen tot een rangorde van de meest materiele 

scope 3 emissies die tegelijkertijd beïnvloedbaar zijn. 

 

Dit document bevat een overzicht van de meest materiële scope 3 emissies over 2020. 

 

2. Inventarisatie energiegebruikers 

 

2.1 Gegevensverzameling scope 3 

Hieronder voor scope 3 een beschrijving hoe de voor de emissie-inventaris gebruikte 

gegevens zijn verkregen. 

 

2.1.1 Scope 3 – overige indirecte emissies 

Deze paragraaf beschrijft de scope 3 emissies van SPL. De activiteiten zijn gecategoriseerd 

conform het GHG-protocol. De categorieën 5, 8, 11, 12, 13, 14 en 15 zijn niet van toepassing. 

Categorie 6 ‘Personenvervoer onder werktijd’ wordt, zoals beschreven in het Handboek CO2-

Prestatieladder, meegenomen in de emissie-inventaris voor scope 1 en 2. 

 

Spaarnelanden maakt geen producten maar is een dienstenleverancier. Gezien de grote 

omvang van de activiteiten rondom het inzamelen en verwerken van afvalstromen en de invloed 

die Spaarnelanden hierop kan uitoefenen, is ervoor gekozen deze activiteit onder te brengen 

onder de downstream categorie ‘10. Ver- en bewerken van verkochte producten’, ook al is het 

ingezamelde afval geen product in de traditionele zin van het woord. 

 

In 2018 is over 2017 per scope 3 categorie uitgebreid informatie verzameld over de omvang 

van de activiteiten bij ketenpartners. Omdat de berekening op grove wijze mag worden gemaakt, 

is gebruik gemaakt van aannames, schattingen en extrapolatie. Verder zijn de bijbehorende 

CO2-emissiefactoren verzameld uit databases en andere (eigen) ketenanalyses. Omdat in 2021 

een herbeoordeling voor de Prestatieladder plaatsvindt, zijn alle scope 3 uitgangspunten over 

2020 uitgebreid getoetst en geactualiseerd. 

 

Met de verzamelde gegevens zijn de scope 3 emissies op grove wijze gekwantificeerd, conform 

eis 5.A.1. uit het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. De bronnen en berekeningen zijn 

vastgelegd in het interne document ‘5.A.1 Kwantitatieve inschatting scope 3 emissies SPL’. 

 

Onderstaande werkwijze voor scope 3 dataverzameling is steeds uitgevoerd voor Haarlem, 

Zandvoort en SPL Bedrijven. 

 

1. Inkoop materialen en producten 

Het betreft hier materialen en producten die SPL eenmalig gebruikt in de uitvoering van haar 

werkzaamheden zoals straatmeubilair en verkeersborden. Emissies worden veroorzaakt bij de 

productie van de ingekochte materialen en producten en zijn bepaald op basis van bij SPL 



bekende gegevens. Met name het straatmeubilair portfolio is zeer divers wat betreft 

materiaalsamenstelling. Hiervoor zijn een aantal aannames gemaakt. De emissies behorende 

bij de grondstoffen en productie zijn vervolgens bepaald met behulp van standaard 

emissiegegevens uit Ecoinvent. 

 

Emissiereductie is mogelijk door te kiezen voor refurbished onderdelen of producten die zijn 

gemaakt uit secundaire materialen. 

 

2. Kapitaalgoederen 

Onder kapitaalgoederen wordt verstaan: alle installaties, materialen en producten die SPL koopt 

en behoudt voor de bedrijfsvoering. 

 

Spaarnelanden heeft een aantal gebouwen in eigendom, bij de bouw van het hoofdkantoor is 

zoveel mogelijk duurzaam en energiezuinig gebouwd. Besparingsmogelijkheden liggen binnen 

scope 2 (elektra en warmte), bijvoorbeeld door het bijplaatsen van extra zonnepanelen. Binnen 

scope 3 zijn de mogelijkheden beperkt gezien de lange beoogde gebruiksduur van de 

gebouwen. 

 

Het wagenpark van Spaarnelanden bestaat voor een groot deel uit specialistische voertuigen 

zoals vuilniswagens en veegwagens. Emissies voor de productie van het materieel zijn bepaald 

aan de hand van standaard voertuig gegevens uit Ecoinvent. In geval van volledig elektrische 

voertuigen is deze data aangevuld met de emissies die vrijkomen bij de productie van het 

batterijpakket. Hiervoor is gebruik gemaakt van een TNO studie1. 

 

Door de technische specificaties kan het materieel vaak maar door een beperkt aantal 

leveranciers worden geleverd (soms zelfs maar door 1). Het is dan ook erg lastig om op de 

emissies voor de productie van dit materieel te sturen. Omdat een aanzienlijk deel van de 

emissies van het materieel in de gebruiksfase worden veroorzaakt richt Spaarnelanden zich 

actief op deze fase. Bijvoorbeeld door pilots uit te voeren met een elektrisch aangedreven 

opbouw voor vuilniswagens of het gebruik van alternatieve brandstof. De mogelijkheden voor 

emissiebesparing liggen binnen scope 1 (brandstofgebruik). 

 

Naast de gebouwen en het wagenpark zijn, op hoofdlijnen, de volgende kapitaalgoederen te 

onderscheiden: 

- inzamelmiddelen (containers en bakken); 

- kantoorinrichting (ICT). 

 

Emissies worden veroorzaakt bij de productie van de ingekochte materialen en producten en 

zijn bepaald op basis van bij SPL bekende gegevens en emissiegegevens uit Ecoinvent. 

Emissiereductie is mogelijk door bij inkoop te letten op het gebruik van secundaire of 

alternatieve grondstoffen, bijvoorbeeld inzamelmiddelen gemaakt uit suikerriet. Ook kunnen 

emissies worden bespaard door op energiezuinigheid te letten en door te kiezen voor 

elektrische apparatuur waar mogelijk. De besparing valt in dat geval binnen scope 1. 

 

 

 
1 TNO 2015 R10386 Energie- en milieu-aspecten van elektrische personenvoertuigen 



3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten 

Spaarnelanden huurt voor bepaalde werkzaamheden externe capaciteit in. Bij deze 

leveranciers zijn emissiegegevens opgevraagd. Veel leveranciers van Spaarnelanden zijn zelft 

óók gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder. Emissies worden veroorzaakt door gebruikt 

materieel en het vervoer van personeel, materieel en afval. 

 

Emissiereductie is mogelijk door bij aanbesteding en inkoop van diensten eisen te stellen zoals 

het gebruik maken van elektrische alternatieven. 

 

4. Upstream transport en distributie 

Dit betreft het transport van afval door burgers en bedrijven die dit afval bij het milieuplein en 

het VOST aanleveren. Het aantal bezoeken aan milieuplein en VOST wordt door SPL 

bijgehouden. Uitgaande van de gemiddelde afstand tot deze locaties is de hoeveelheid 

gebruikte brandstof berekend waaruit de emissies zijn afgeleid. 

 

7. Woon-werkverkeer 

Spaarnelanden had in 2020 in totaal 278,1 FTE in dienst. De Spaarnelanden medewerkers 

legden hun woon-werkverkeer af met auto, OV, fiets/lopend of EV. Spaarnelanden stimuleert 

het gebruik van elektrische voertuigen via een EV-prive regeling. 

Met detailgegevens van SRM is een verdere onderverdeling gemaakt naar type vervoer, 

afgelegde afstond en brandstof. Op deze manier zijn de CO2-emissies van het woon-

werkverkeer in kaart gebracht. 

 

9. Downstream transport en distributie 

Dit betreft het transport van huishoudelijk afval van het vuil overslagstation (VOST) naar de 

afvalenergiecentrale van het AEB. Dit transport wordt door derden uitgevoerd in opdracht van 

SPL. De emissies zijn opgenomen in de totalen onder categorie 10. Een aanzienlijke 

emissiereductie is hier al in het verleden behaald door over te stappen van vervoer per spoor 

(dieseltrein) naar wegtransport. Een verdere emissiebesparing kan worden gerealiseerd door 

het verder terugbrengen van de hoeveelheid restafval. 

 

10. Ver- en bewerken van verkochte producten 

Een groot deel van de activiteiten van Spaarnelanden bestaat uit het inzamelen en (laten) 

verwerken van afvalstromen. Spaarnelanden voert de inzameling van de afvalstromen zelf uit, 

de emissies als gevolg hiervan vallen onder scope 1 (brandstofgebruik). De verdere verwerking 

wordt uitgevoerd door verwerkers die door Spaarnelanden zijn gecontracteerd. 

 

Bij de verwerking van afval komt veel CO2 vrij waarbij de verwerking van restafval verreweg de 

grootste veroorzaker van emissies is. Aan de andere kant levert de verwerking van afval ook 

secundaire grondstoffen en energie op. Hiermee wordt de productie van primaire grondstoffen 

en energie vermeden. 

 

Voor het bepalen van de meest relevante activiteit wordt in dit geval alleen gekeken naar de 

emissies uit de verwerking, zoals het GHG-protocol voorschrijft. De verhouding tussen emissies 

uit de verwerking en emissiebesparing die wordt behaald uit energieterugwinning en 

materiaalbehoud is echter wel degelijk van belang. Spaarnelanden kan de netto emissies in 

scope 3 niet alleen reduceren door binnen de afvalverwerkingsketens te sturen op de energie-



efficiëntie van het verwerkingsproces maar ook door een hogere energie- en/of 

materiaalopbrengst na te streven. 

 

De verwerkingsketens voor 9 afvalstromen en de daarmee gepaard gaande emissies en 

emissiebesparing, is door SPL in beeld gebracht door middel van Ecotest. Met deze methode 

wordt de verwerkingsketen stap voor stap in beeld gebracht en worden de milieueffecten 

hiervan gekwantificeerd. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de werkelijke 

procesgegevens uit de keten. Waar nodig wordt industriële standaard data gebruikt. Ecotest 

maakt gebruik van de Ecoinvent dataset en SimaPro software voor het berekenen van de milieu-

indicatoren. 

 

Voor SPL Bedrijven wordt voor de verwerking van de ingezamelde batterijen gebruik gemaakt 

van de Ecotest voor batterijen. Ook hier wordt alleen gekeken naar de emissies voor verwerking. 

Om een totaalbeeld van de verwerking te krijgen is de emissiebesparing in deze Ecotest wel 

doorgerekend. 

 

2.2 Onzekerheden 

Voor scope 3 wordt door het Handboek een kwantitatieve inschatting van de emissies gevraagd. 

Deze inschatting is gemaakt met de best beschikbare gegevens maar gaat gepaard met de 

nodige onzekerheden doordat aannames zijn gemaakt. 

 

Voor de CO2-footprint voor de productie van voertuigen wordt gebruik gemaakt van standaard 

industriële data. Voor elektrische voertuigen zijn beperkt gegevens voorhanden. Voor nu is 

gebruik gemaakt van de standaard data, aangevuld met productiegegevens per kWh 

accupakket. Omdat een volledig elektrisch voertuig technisch gezien mogelijk eenvoudiger is, 

is hiervoor weer CO2 in mindering gebracht  Deze methode moet verder worden verfijnd. 

  



2.3 Scope 3 – indirecte emissies door derden 

Het zwaartepunt binnen scope 3 ligt bij het verwerken van de ingezamelde afvalstromen. In 

geval van Haarlem en Zandvoort komen deze emissies voornamelijk voort uit de verwerking 

van huishoudelijk restafval. In geval van SPL Bedrijven worden de emissies veroorzaakt bij de 

verwerking van batterijen die in samenwerking met Stibat worden ingezameld. 

 

Tabel 1: uitsplitsing scope 3 emissies Spaarnelanden 2020 in ton CO2 

  Scope 3 - indirecte emissies Haarlem Zandvoort SPL Bedrijven   

 Omschrijving    
 

 Straatmeubilair  131   27   
 

 Verkeersborden 9  2   
 

 Voertuigen  507   47   22   

 Ondergrondse containers 175 13  
 

 Rolcontainers 297  54   
 

 Stalen containers  44   14   
 

 ICT  31   3   1   

 Externe diensten (inhuur)  36    
 

 Bezoekers milieustraat 76  4   
 

 Bezoekers VOST 4   
 

 Woon-werkverkeer 202 19  4   

 Verwerking ingezamelde afvalstromen  18.855   2.144  73  

 Totaal 20.367 2.326 100  
 

Binnen scope 3 zijn voor Haarlem de emissies als gevolg van de verwerking van ingezamelde 

afvalstromen gestegen doordat er in 2020 meer afval is ingezameld en verwerkt. De emissies 

uit straatmeubilair, voertuigen en containers zijn gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren door 

de beschikbaarheid van nieuwe gegevens en een betere modellering. 

 

De scope 3 emissies bij SPL Bedrijven bleven nagenoeg gelijk. De emissies zijn voornamelijk 

afkomstig van de productie van de gebruikte voertuigen en de verwerkte afvalstromen (in 

opdracht van Stibat ingezamelde batterijen). Op beide vlakken was de situatie in 2020 

vergelijkbaar met 2019. 

 

Vermeden emissies 

Bij het verwerken van de verschillende afvalstromen komen CO2-emissies vrij. Het verwerken 

levert ook wat op, grondstoffen worden behouden en energie wordt opgewekt bij de verbranding 

van restafval. Door deze grondstoffen en energie te gebruiken in nieuwe toepassingen wordt 

de productie van primaire grondstoffen en energie vermeden en daarmee ook de CO2-emissies 

die bij de productie hiervan vrijkomen. Op deze manier is over 2020 voor Haarlem 31.802 ton, 

voor Zandvoort 3.999 ton en voor SPL Bedrijven 299 ton CO2-emissie vermeden. 

 

  



 

2.4 Rangorde scope 3 emissies 

In tabel 2 zijn de meest relevante activiteiten in scope 3 opgenomen. Per sector/activiteit is 

aangegeven wat het relatieve belang is van de CO2-belasting. 

 

Ook is de potentiele invloed die Spaarnelanden op de CO2-belasting van deze activiteiten heeft 

ingeschat. De eindscore in laatste kolom komt tot stand door de eerder gemaakte beoordelingen 

te kwantificeren (groot = 3, middel = 2, klein = 1) en te vermenigvuldigen. De rangorde wordt 

hiermee bepaald, van hoog naar laag. 

 

Tabel 2 – kwantitatieve rangorde scope 3 emissies 

Sector Activiteit 

Relatief belang van de 

sector en invloed van de 

activiteiten 

Potentiële 

invloed 

SPL 

Eindscore 

  Sector Activiteiten   

IBOR Straatmeubilair Klein Klein Middel 2 

IBOR Verkeersborden Klein Klein Middel 2 

Mobiliteit Voertuigen Klein Middel Middel 4 

Afval & Grondstof Ondergrondse containers Groot Middel Klein 6 

Afval & Grondstof Rolcontainers Groot Middel Middel 12 

Afval & Grondstof Stalen containers Groot Klein Klein 3 

Overhead ICT Klein Klein Klein 1 

IBOR Onderhoud verhardingen Klein Klein Groot 3 

Afval & Grondstof Bezoekers milieustraat Groot Klein Klein 3 

Afval & Grondstof Bezoekers VOST Groot Klein Klein 3 

Overhead Woon-werkverkeer Klein Klein Middel 2 

Afval & Grondstof 
Verwerking ingezameld 

huishoudelijk afval 
Groot Groot Groot 27 

 

Uit de kwalitatieve rangorde blijkt duidelijk dat het zwaartepunt in scope 3 bij de verwerking van 

ingezameld huishoudelijk afval ligt. Dit komt overeen met het kwantitatieve beeld van de scope 

3 emissies zoals getoond in paragraaf 2.3. 

 

Eis 4.A.3 van het handboek vereist het opstellen van een ketenanalyse voor de scope 3 activiteit 

die het meeste bijdraagt aan de emissies. Ook over 2020 is dit het verwerken van huishoudelijk 

restafval door het AEB geweest. De over 2017 opgestelde ketenanalyse moet worden 

geactualiseerd. Hiervoor is contact gezocht met AEB maar tot op heden is geen nieuwe 

procesinformatie ontvangen. Zodra dit mogelijk is zal de ketenanalyse worden bijgewerkt.  

 

 


