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1 | Inleiding en verantwoording
De gemeente Barneveld levert (direct en indirect) producten en diensten aan haar inwoners,
maar kent ook een ambtelijke organisatie. De omvang van deze organisatie is zodanig dat de
gemeente moet voldoen aan de Europese Energie Richtlijn (EED). Ook heeft gem. Barneveld
een voorbeeldfunctie naar burgers en bedrijven. Om deze redenen is gekozen om aan de EED
te voldoen middels het certificeringsproces van de CO2-Prestatieladder. Met de CO2-
Prestatieladder wordt de gemeente uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te
kennen en te verminderen. Tevens wil de gemeente hiermee transparantie geven in haar
verbruiken en bijbehorende CO2-emissies met als doel deze te reduceren. Gem. Barneveld heeft
als lange termijndoelstelling om CO2-neutraal te zijn in 2050.

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken:

A. Inzicht
Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de ISO 14064-1 norm en
daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de organisatie.

B. CO2-reductie
De ambitie van de organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen.

C. Transparantie
De wijze waarop in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en
reductiedoelstellingen.

D. Deelname aan initiatieven
(in sector of keten) om CO2 te reduceren.

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt
de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn
gezet op alle invalshoeken van de ladder.

In dit rapport wordt het beleid voor CO2-reductie samengevat. Onder andere wordt er een
beschrijving van de organisatie gegeven, worden berekende emissies weergegeven. Ook zullen
de maatregelen, doelstellingen en voortgang behandeld worden, evenals de participatie aan
sector- en keteninitiatieven.
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2 | Beschrijving van de organisatie
De gemeente Barneveld is al enige jaren bezig met energieverbruiken en reductiedoelstellingen.
Sinds 2013 is de gemeente Barneveld bezig met het verminderen van energieverbruik en het
verduurzamen van het vastgoed. In 2015 werd de Energievisie vastgesteld, waarin
energiedoelen staan die de gemeente nastreeft. In 2017/2018 is er budget vrijgekomen om
maatregelen te treffen aan gemeentelijk vastgoed om 2% energiebesparing en 20% duurzame
energie te bewerkstelligen middels het Plan van Aanpak van de CO2-reductiedoelstellingen. Op
dit moment draagt gem. Barneveld bij aan de RES en het programma Duurzaamheid met
doelstellingen. In 2022 gaat bepaald worden of een energievisie nog een toegevoegde waarde
heeft, aangezien gem. Barneveld een zonnelader (2021), een warmtevisie (2021) en een
structuurvisiewind (2021) heeft. Ook wordt de mogelijkheid overwogen om een klimaatplan op
te zetten, dat gericht is op CO2-reductie. De uiteindelijke doelstelling van gem. Barneveld is
energieneutraliteit in 2050. Dit betreft niet alleen energieneutraliteit op gebouwniveau, maar
ook op organisatieniveau waarvoor het managementsysteem van de CO2-Prestatieladder een
adequaat instrument is.

2.1 Statement organisatiegrootte
De totale CO2-uitstoot van gemeente Barneveld in het jaar 2021 bedraagt 3.984,6 ton CO2.
Hiervan komt 360,6 ton voor rekening van brandstoffen en vervoer en 3.588,0 ton door gebruik
van panden en bedrijfsruimten. De gemeente Barneveld behoort tot de categorie diensten en
valt daarmee qua CO2-uitstoot in de categorie grote organisatie.

Tabel 1: Indeling groottecategorieën volgens Handboek CO2-Prestatieladder 3.1.

DIENSTEN12 WERKEN/ LEVERINGEN

Kleine organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt
maximaal (≤) 500 ton per
jaar.

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤)
500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en
productielocaties bedraagt maximaal (≤)
2.000 ton per jaar.

Middelgrote
organisatie

Totale CO2-uitstoot bedraagt
maximaal (≤) 2.500 ton per
jaar.

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤)
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en
productielocaties bedraagt maximaal (≤)
10.000 ton per jaar.

Grote organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt
meer dan (>) 2.500 ton per
jaar.

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en
bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>)
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en
productielocaties bedraagt meer dan (>)
10.000 ton per jaar.



CO2-BELEID 2021 5

2.2 Projecten met gunningvoordeel
Een project met gunningvoordeel is een project van een organisatie waarbij de CO2-
Prestatieladder een rol heeft gespeeld in de aanbesteding. Hierbij is het niet relevant of het
gunningvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht, of
op welke manier de CO2-Prestatieladder in de aanbesteding is gevraagd. Met deze definitie in
het achterhoofd, had gemeente Barneveld geen projecten met gunningvoordeel lopen in 2021.
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3 | Verantwoordelijkheid duurzaamheid
De eerste stap is het inzichtelijk maken van de energieverbruikers van de organisatie. Op basis
van dit inzicht kan er worden gekeken op welke aspecten er resultaat valt te behalen in de
reductie van CO2-uitstoot. Dit inzicht is terug te vinden in de CO2-footprint. Periodiek (één keer
in de 6 maanden) worden de energieverbruiken in kaart gebracht.

Er is gekozen om de CO2-footprint van 2015 te gebruiken als referentiejaar. De CO2-emissie is
uitgevoerd conform het gestelde in dit document. De betrouwbaarheid wordt gecontroleerd door
een interne audit door een onafhankelijke.

Op basis van de CO2-uitstoot in dit referentiejaar wordt bekeken welke maatregelen en
doelstelling(en) geformuleerd kunnen worden om de CO2-uitstoot vanaf dit referentiejaar te
reduceren. Jaarlijks wordt bekeken of het gekozen referentiejaar nog steeds geschikt is voor
de gestelde doelstelling en/of dat deze aangepast dient te worden.

De gedateerde reductiedoelstelling wordt geformuleerd t/m 2022. Om deze reden heeft gem.
een nieuwe algehele reductiedoelstelling bepaald t/m 2026. Vanuit deze vastgestelde algehele
reductiedoelstelling is een Plan van Aanpak opgesteld. In dit plan worden de maatregelen
benoemd die worden genomen om de doelstelling te halen en welke afdelingen verantwoordelijk
zijn voor de realisatie van de maatregelen. Het overzicht van te nemen maatregelen en
verantwoordelijke afdelingen staan vermeldt in het Excel-bestand met CO2-reducerende
maatregelen.

3.1 Energiebeleid en doelstellingen

De algemene doelstelling van het energiemanagementsysteem is om te komen tot een continue
verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot van de organisatie.
Concreet is de gedateerde doelstelling om in 2022 40% minder CO2 in scope 1 en 2 (incl.
business travel) uit te stoten. De nieuwe doelstelling van gem. Barneveld is als volgt: de
gemeente wil in 2026 t.o.v. 2015 47% minder in scope 1 en 2 (incl. business travel) uitstoten.

3.1.1 Energiemanagement actieplan

Onderstaande gegevens worden door de verantwoordelijke afdelingen aangeleverd aan de
projectleider van de CO2-Prestatieladder. Deze zorgt voor het tijdig verwerken (halfjaarlijks)
van de gegevens in de CO2-footprint.

Emissiestroom Eenheid Bron Wanneer

Gas
- Vastgoed

m3 Uitlezen meterstanden,
facturen energie-leverancier Q3

Brandstof wagenpark
- Benzine
- Diesel
- HVO100
- CNG
- Elektriciteit

Liter
kWh

Rapportages, tankpassen,
laadpassen

Q3
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 Tabel 2: Overzicht gegevensverzameling gem. Barneveld

Brandstof materieel
- Benzine
- Diesel
- HVO100

Liter Rapportages, tankpassen,
facturen

Q3

Elektriciteit
- Vastgoed
- Overige aansluitingen

kWh Uitlezen meterstanden,
facturen energie-leverancier Q3

Zakelijke kilometers
- Privé gebruik
- OV

Euro Declaraties Q3



CO2-BELEID 2021 8

4 | Berekende CO2-emissies
In dit hoofdstuk worden de berekende Green House Gas emissies (afgekort GHG-emissies)
toegelicht. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis
van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘inventaris aan
broeikasgassen’ van de organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged. Oftewel de
CO2-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. In de volgende paragraaf wordt de CO2-
footprint van 2021 weergegeven.

4.1. Directe- en indirecte GHG-emissies
De directe- en indirecte GHG-emissies van gemeente Barneveld bedroeg in 2021 3.948,6 ton
CO2. Hiervan werd 1.446,9 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1), 2.473,1
ton CO2 door indirecte GHG-emissies (scope 2) en 28,6 ton CO2 door business travel (scope 3).

 Tabel 3: CO2-uitstoot 2021 (in tonnen CO2)

2021 Heel jaar

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR
(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT
(ton CO2)

Gasverbruik 591.785 m3 1.884 1.114,9

Brandstofverbruik personenwagens - diesel 282 liter 3.262 0,9

Brandstofverbruik personenwagens - HVO100 978 liter 314 0,3

Brandstofverbruik personenwagens - benzine 96 liter 2.784 0,3

Brandstofverbruik personenwagens - CNG 89 kg 2.633 0,2

Brandstofverbruik bestelwagens - diesel 20.978 liter 3.262 68,4

Brandstofverbruik bestelwagens - HVO100 38.806 liter 314 12,2

Brandstofverbruik bestelwagens - benzine 1.323 liter 2.784 3,7

Brandstofverbruik bestelwagens - CNG 0 kg 2.633 -

Brandstofverbruik vrachtwagens - diesel 21.639 liter 3.262 70,6

Brandstofverbruik vrachtwagens - HVO100 151.682 liter 314 47,6

Brandstofverbruik materieel - diesel 32.275 liter 3.262 105,3

Brandstofverbruik materieel - HVO100 31.498 liter 314 9,9

Brandstofverbruik materieel - benzine 4.517 liter 2.784 12,6

Brandstofverbruik materieel - CNG 0 kg 2.633 -

Totaal scope 1 1.446,9

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2 AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR
(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT
(ton CO2)

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 4.447.973 kWh 556 2.473,1

Elektriciteitsverbruik - groene stroom 0 kWh 0 -

Elektriciteitsverbruik - wagens 0 kWh 556 -

Totaal scope 2 2.473,1

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR
(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT
(ton CO2)

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 146.371 km 195 28,5

Zakelijk vervoer - openbaar vervoer 6.070 km 15 0,1

Vliegreizen <700 km 0 km 297 -

Vliegreizen 700-2500 km 0 km 200 -

Vliegreizen >2500 km 0 km 147 -

Totaal business travel 28,6
3.948,6

OVERZICHT CO2-EMISSIES, GEHELE ORGANISATIE

TOTALE EMISSIES SCOPE 1, 2 EN BUSINESS TRAVEL
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5 | CO2-reducerende maatregelen
SCOPE 1
CO2-reductiemaatregelen Reductie op scope  Reductie op totaal
Pand (Valkhof) slopen en grond verkopen (aardgasloze nieuwbouw als vervanging) 2%                          27,6
Twee oude gemeentepanden vervangen voor nieuwbouw met WKO-installatie 4%                          55,1
Plaatsing warmtepomp in oude raadhuis in plaats van traditionele systeem 1%                          13,8
Erkende maatregelen invullen en uiteindelijk PvA met Energiescans uitvoeren vastgoed 0%                              -
Renovatie eisen van bestaand vastgoed (min. BENG) 0%                              -
Minimaal Label C voor gebouwen waar kantoorfuncties in zijn gehuisvest 0%                              -
Actief sturen op gedragsverandering om gasverbruik te verminderen 0%                            4,1
Verduurzamen 16 panden (530 ton CO2 totaal t/m 2025) 8%                        105,0
Toepassing alternatieve biobrandstoffen (GoodFuel/Synfuel/FutureFuels - HVO) 17%                        166,1
Inkoopeisen nieuwe vrachtwagens (minimaal EURO 6) 2%                          19,2
Inkoopeisen nieuwe bestelauto's (max. CO2 uitstoot 170 gram per kilometer en EURO 6) 1%                            9,6
Inzicht in verbruikscijfers en kilometerstanden van vrachtwagens 0%                              -
Inkoopeisen nieuwe personenauto's max. CO2 uitstoot 100 gram per kilometer 1%                            9,6
Inkoop nieuwe personenauto's (dienstauto's) op groengas (26 dienstauto's totaal gebaseerd op 10.000 km per jaar gekeken 1%                            9,6
Inkoop nieuwe personenauto's (dienstauto's) 100% elektrisch 10%                          96,1
Rijgedrag competitie wagenpark (onderzoeken mogelijkheden monitoring per persoon) 1%                            9,6
Stimuleren van OV en Fiets gebruik om woon werkverkeer met auto te verminderen 1%                            4,8
Alle dienstreizen van medewerkers met groengasauto of elektrische deelauto 1%                            9,6
Aanschaffen E-bikes voor terugdringen autogebruik 1%                            4,8
Vergemakkelijken gebruik (groene)dienstauto's voor medewerkers (boekingssysteem) 0%                              -

Totaal SCOPE 1 50%                          490

SCOPE 2 incl. Business Travel (BT)
CO2-reductiemaatregelen Reductie op scope  Reductie op totaal
Pand (Valkhof) slopen en grond verkopen (aargasloze nieuwbouw voor in de plaats) 1%                          30,7
Opwekken duurzame energie middels zonnepanelen 20%                        783,3
Gebouwbeheersysteem inregelen om energieverbruik te reduceren 0%                              -
Plaatsen slimme meters 0%                              -
Energiemanagementsysteem; Monitoring verbruik gas en elektra 0%                              -
Inkopen van energiezuinige apparatuur (Energy Star Label) 1%                          38,4
Vervangen OVL voor LED 1%                          38,4
Gedragsverandering; actief sturen op vermindering verbruik 2%                          78,3
Standaard gebouwoptimalisaties 80% van de grote gebruiksoppervlak panden uitgevoerd (lichtsensoren). 0%                              -
Verduurzamen 16 panden (530 ton CO2 totaal t/m 2025) 3%                          97,5
Inkoop duurzaam lokaal opgewekt energie (max 0,75 gWh 2023; daarna nieuw contract) 17%                        647,4
Organiseren prijsvraag onder medewerkers 0%                              -
Bewust omgaan met energie vergroten, hergebruiken bekers, adapters uitschakelen beeldschernen niet standby laten 0%                              -
Toepassen CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen 0%                              -
Energieopwekking zichtbaar maken op monitor (wanneer er sprake is van zonnepanelen op gebouw) 0%                              -

Totaal SCOPE 2 en BT 45%                       1.543
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6 | Doelstellingen
De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar
tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. Dit betreft de
gedateerde doelstelling van gem. Barneveld, welke eindigt in auditjaar 2022.

Gedateerde doelstelling

SCOPE 1 EN 2 DOELSTELLING GEMEENTE BARNEVELD

Gemeente Barneveld wil in 2022 ten opzichte van 2015 40% minder CO2 uitstoten

Bovengenoemde doelstellingen zijn absoluut. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de
doelstellingen voor 2022 als volgt:

SUBDOELSTELLINGEN

Scope 1 25% CO2-reductie in 2022 t.o.v. 2015

Scope 2 10% CO2-reductie in 2022 t.o.v. 2015

Business travel 5% CO2-reductie in 2022 t.o.v. 2015

Elektriciteitsverbruik
Energieverbruik jaarlijks met 2% reduceren en
in 2022 20% eigen energieverbruik duurzaam

opwekken.

Alternatieve brandstoffen

Gem. Barneveld maakt sinds auditjaar 2021
gebruik van HVO-diesel als vervanging voor

reguliere diesel. Ook gaat onderzocht worden in
hoeverre dit type diesel voor het autowagenpark

gebruik gaat worden.

Zodoende heeft gem. Barneveld het Plan van Aanpak gereviseerd gedurende auditjaar 2021
en tevens nieuwe CO2-reductiedoelstellingen geformuleerd t/m doeljaar 2026.
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Nieuwe CO2-reductiedoelstelling

SCOPE 1 EN 2 DOELSTELLING GEMEENTE BARNEVELD

Gemeente Barneveld wil in 2026 ten opzichte van 2015 47% minder CO2 uitstoten

Bovengenoemde doelstellingen zijn absoluut. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de
doelstellingen voor 2026 als volgt:

SUBDOELSTELLINGEN

Scope 1 50% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2015

Scope 2 incl. BT 45% CO2-reductie in 2026 t.o.v. 2015

Elektriciteitsverbruik

Gem. Barneveld wil focussen op de inkoop van
duurzaam lokaal opgewekte energie met een
maximum van 0,75 gWh (750.000 kWh) in
2023. Na dit kalenderjaar wordt een nieuw

contract opgesteld.

Alternatieve brandstoffen

Gem. Barneveld maakt sinds auditjaar 2021
gebruik van HVO-diesel als vervanging voor

reguliere diesel. Ook gaat onderzocht worden in
hoeverre dit type diesel voor het autowagenpark
gebruik gaat worden. Ook wordt bij de aanschaf
van nieuwe voertuigen beoordeeld in hoeverre

elektrische varianten een optie zijn
(prijstechnisch).
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7 | Voortgang
De voortgang in CO2-reductie wordt verduidelijkt in onderstaand overzicht, waarbij alle CO2-
emissiestromen zijn gerangschikt per scope. Bij de berekende CO2-emissies van voorgaande
jaren moet wel een kanttekening geplaatst worden, namelijk dat deze cijfers af kunnen wijken
van de initiële communicatieberichten in voorgaande jaren. Jaarlijks wordt namelijk onderzocht
in hoeverre emissiefactoren nog actueel zijn, waardoor wijzigingen kunnen plaatsvinden in de
CO2-emissiefactor n.a.v. aanpassingen in productsamenstellingen of nieuwe wetenschappelijke
inzichten. Daarnaast heeft gem. Barneveld bewust ervoor gekozen om vanaf auditjaar 2021 het
Schaffelaar Theater naar rato van eigenaarschap (78,25% van de aandelen) mee te nemen in
de CO2-footprint. Ook worden de verbruiken van Optisport meegenomen, dat
sportaccommodaties exploiteert voor de gemeente Barneveld. De energieverbruiken worden
betaald door Optisport, maar de gemeente kan Optisport wel motiveren om besparingen door
te voeren t.b.v. verbruiken en CO2-emissies. Diverse verhuurde panden zijn uitgerust met
zonnepanelen en leveren zodoende ook groene elektra terug, maar deze verbruiken worden
niet gecompenseerd met andere locaties. De overige locaties maken namelijk gebruik van
elektra dat in de footprint wordt gemarkeerd als grijze stroom. Vanaf rapportagejaar 2020 heeft
gem. Barneveld er bewust voor gekozen om over te stappen van Nederlandse naar Europese
groene energie, waardoor deze verbruiken worden gemarkeerd als grijze stroom. Hiermee
wordt geld bespaard omdat er geen Nederlandse GVO’s aangekocht moeten worden. Deze
besparingen worden geïnvesteerd in EnergieWEB als fonds van gem. Barneveld, Ede en
Wageningen, waarbij het principe van lokale duurzame energieopwekking wordt gestimuleerd.
Deze strategische wijziging is goed zichtbaar in de onderstaande vergelijking.

Tabel 4 |  Voortgang van de CO2-uitstoot van gem. Barneveld t.o.v. auditjaar 2020 en referentiejaar 2015.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 Heel jaar Heel jaar Heel jaar Heel jaar Heel jaar Heel jaar Heel jaar
Relatieve Vergelijking 2021

t.o.v. 2015
Relatieve Vergelijking 2021

t.o.v. 2020
Gasverbruik 1.378,0 1.371,4 1.194,5 1.149,7 1.099,0 892,4 1.114,9 -19% 25%

Brandstofverbruik personenwagens - diesel 6,8 7,8 6,4 8,9 8,9 - 0,9 -86%

Brandstofverbruik personenwagens - HVO100 - - - - - - 0,3

Brandstofverbruik personenwagens - benzine 0,6 - 0,4 0,3 0,6 - 0,3 -54%

Brandstofverbruik personenwagens - CNG 8,9 9,7 10,0 0,9 1,2 - 0,2 -97%

Brandstofverbruik bestelwagens - diesel 105,3 124,2 136,9 130,0 185,0 734,7 68,4 -35% -91%

Brandstofverbruik bestelwagens - HVO100 - - - - - - 12,2

Brandstofverbruik bestelwagens - benzine 5,8 6,6 1,5 5,4 5,7 2,4 3,7 -36% 51%

Brandstofverbruik bestelwagens - CNG 12,0 7,4 7,0 16,0 - 0,6 - -100% -100%

Brandstofverbruik vrachtwagens - diesel 539,4 504,6 572,7 632,6 557,8 - 70,6 -87%

Brandstofverbruik vrachtwagens - HVO100 - - - - - - 47,6

Brandstofverbruik materieel - diesel 280,8 253,2 248,9 221,5 259,9 230,2 105,3 -63% -54%

Brandstofverbruik materieel - HVO100 - - - - - - 9,9

Brandstofverbruik materieel - benzine 1,2 - 0,1 - - 13,1 12,6 951% -4%

Brandstofverbruik materieel - CNG - 1,3 0,6 - 14,0 - -

TOTAAL SCOPE 1 2.338,8 2.286,2 2.178,8 2.165,3 2.132,1 1.873,3 1.446,9 -38% -23%

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2
Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 3.839,8 3.354,5 3.093,0 - - 2.814,1 2.473,1 -36% -12%

Elektriciteitsverbruik - groene stroom - - - - - - -

Elektriciteitsverbruik - wagens - - - - 0,7 0,1 - -100%

TOTAAL SCOPE 2 3.839,8 3.354,5 3.093,0 - 0,7 2.814,3 2.473,1 -36% -12%

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 57,7 59,2 56,1 58,3 49,8 29,7 28,5 -51% -4%

Zakelijk vervoer - openbaar vervoer 3,1 2,8 1,4 - 1,6 0,4 0,1 -97% -79%

Vliegreizen <700 km - - - - - - -

Vliegreizen 700-2500 km - - - - - - -

Vliegreizen >2500 km - - - - - - -

TOTAAL BUSINESS TRAVEL 60,8 62,0 57,5 58,3 51,4 30,2 28,6 -53% -5%

TOTALE EMISSIES 6.239,3 5.702,7 5.329,3 2.223,6 2.184,2 4.717,8 3.948,6 -37% -16%

VOORTGANG JAARLIJKSE CO2-EMISSIES
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Opmerkelijk is de relatieve vergelijking tussen rapportagejaar 2020 en 2021, welke hieronder
verder beschreven wordt:

 Gasverbruiken. Het eerste jaar met Covid-19 was geen representatief jaar voor de
werkzaamheden voor gem. Barneveld. Zodoende dat de berekende CO2-emissies
significant zijn gestegen in 2021 t.o.v. 2020.

 Brandstofverbruiken. Diverse CO2-reductiemaatregelen zijn doorgevoerd om deze
verbruiken te reduceren, waaronder het tanken van HVO-diesel, de elektrificatie van
het (hand)gereedschap en de aanschaf van zuinigere wagens.

 Elektriciteitsverbruiken. De gemeente Barneveld is continue bezig met verduurzaming
van de panden, welke natuurlijk ook een positief effect hebben op de
elektraverbruiken van de gemeente. In 2020 zijn daartegen dorpshuizen opgeleverd in
Garderen en Voorthuizen.

 Zakelijk verkeer. In zowel 2020 als 2021 zijn de CO2-emissies van business travel
relatief laag, doordat meer thuisgewerkt is vanwege Covid-19. Daarnaast heeft de
gemeente Barneveld elektrische fietsen beschikbaar gesteld op het gemeentehuis en
op de werf.

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat de gemeente Barneveld fors gereduceerd
heeft in verbruiken en bijbehorende CO2-emissies t.o.v. referentiejaar 2015. Hieronder wordt
de voortgang beschreven m.b.t. de subdoelstellingen voor scope 1, 2 en business travel.

 De beoogde 25% CO2-reductie in scope 1 voor auditjaar 2022 is reeds behaald in
rapportagejaar 2021, want gem. Barneveld heeft in deze periode minder gas- en
brandstofverbruiken gehad. Hierbij was een uitzondering t.o.v. referentiejaar 2015,
namelijk een forse toename in de brandstofverbruiken v/h materieel. In de toekomst
kan deze CO2-reductie gehandhaafd blijven door de toepassing van Hydrotreated
Vegetable Oil.

 De beoogde CO2-reductie in scope 2 voor 2022 is tevens goed haalbaar, namelijk 36%
in rapportagejaar 2021 t.o.v. de beoogde 10% CO2-reductie. Deze reductie betreffen
de verlaagde hoeveelheden elektraverbruiken. N.a.v. de Energiebeoordeling kan
geconcludeerd worden dat er een bepaalde inconsistentie in de jaarlijkse verbruiken
van elektra zitten. In het aankomende auditjaar gaan de categorieën van deze
verbruikers verder onderzocht worden.

 De beoogde CO2-reductie in business travel voor auditjaar 2022 is ook goed haalbaar,
voornamelijk doordat de zakelijk gedeclareerde kilometers in 2021 fors zijn
afgenomen t.o.v. referentiejaar 2015. Dit kan deels verklaard worden doordat 2021
gekenmerkt was met meer reisbeperkingen dan 2015.

 De beoogde CO2-reductie van 40% CO2-reductie in scope 1, 2 en BT voor auditjaar
2022 is nog niet behaald in auditjaar 2021. Echter heeft gem. Barneveld nog één
auditjaar om ervoor te zorgen dat de beoogde CO2-reductie van 40% behaald kan
worden in auditjaar 2022. In voorgaande jaren zijn deze percentages bij elkaar
opgeteld, maar hierbij wordt geen rekening gehouden met het betreffende aandeel in
de CO2-footprint. Daardoor kunnen de subdoelstellingen niet direct bij elkaar opgeteld
worden. Hiermee is rekening gehouden met de berekening van de nieuwe CO2-
reductiedoelstelling van gem. Barneveld.
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8 | Participatie sector- en keteninitiatieven
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief.
De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de
branche spelen.

8.1 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor gemeente
Barneveld is de website van de SKAO geraadpleegd
(https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een compleet overzicht van alle
initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. Eventuele geschikte initiatieven zijn besproken
met de projectleider en met het management. Aangezien gemeente Barneveld aan meerdere
initiatieven deelneemt is dit alleen ter inspiratie geraadpleegd.

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan de
initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele andere
geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.

8.2 Actieve deelname

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven en
overheden informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en
ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt
de norm van de SKAO om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen
van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van de organisatie in de
werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname.

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant zijn voor
de organisatie (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het initiatief of
actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, dan kan de
inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname aan een ander
initiatief.

8.3 Lopende initiatieven

8.3.1 Gelders Energieakkoord
Het Gelders Energieakkoord (GEA) is een samenwerking tussen meer dan 200 organisaties en
instellingen in de provincie Gelderland het uitvoeringsplan (2016-2019) in praktijk brengen
onder het motto 'samen voor ons klimaat’. Het initiatief is opgesteld door Alliander, de Gelderse
Natuur- en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland. Alle deelnemende partijen hebben
samen de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het GEA stimuleert, versnelt en faciliteert
de energietransitie. Vier programma’s staan centraal:

1. Wijk van de Toekomst
2. Regionale Samenwerking
3. Bedrijventerreinen van de Toekomst
4. Mobiliteit

Rondom bovenstaande programma’s is GEA georganiseerd in thematafels, waar kennisdeling,
samenwerking en innovatieve ideeën ruimte krijgen. Namens gem. Barneveld heeft K. van
Houwelingen deelgenomen aan de Wijk van de Toekomst geheel 2021. Meer informatie hierover
is beschreven op de volgende website: Duurzaamheid - De Glind Belangenvereniging.
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8.3.2 EnergieWeb
De gemeente Barneveld is samen met gemeente Ede en gemeente Wageningen met een nieuwe
manier van energie-inkoop gestart. Het idee hierachter is om lokale duurzame
energieopwekking te stimuleren. Op dit moment wordt er Europese groene stroom ingekocht
in plaats van Nederlandse groene stroom. Het geld wat normaliter voor Nederlandse GVO’s
gereserveerd wordt, wordt nu in een gezamenlijk fonds ondergebracht. Dit geld wordt ingezet
voor het stimuleren van lokale duurzame energieprojecten. Dit besluit heeft ervoor gezorgd dat
de CO2-footprint vanaf 2020 aanzienlijk is toegenomen. Meer informatie over EnergieWeb is
beschikbaar op de volgende websites: EnergieWEB voor meer duurzame energie in eigen
gemeente - (duurzaam-actueel.nl) en Online magazine halte 2: het nut van een klimaatfonds -
Klimaatverbond Nederland.

Hieronder wordt een overzicht weergeven van alle initiatieven waaraan gem. Barneveld actief
en passief bijdraagt:

INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS
BEDRAG

BEWIJSLAST

Gelders Energieakkoord Participatie, plan (PAW
aanvraag is goedgekeurd),
inhuur en animatie.

€ 10.000,- Notulen

EnergieWeb Stimuleren van
samenwerkingscontracten met
lokale energiecoöperaties.
Vervolgens wordt de duurzaam
opgewekte energie door gem.
Barneveld ingekocht
(zelfleveringsmodel).

N.v.t. Notulen

TOTALE KOSTEN € 10.000,-

Tabel 5: Overzicht van sector- en keteninitiatieven

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling.
Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd.
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Disclaimer & Colofon
Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid
Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en exceptionele
zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage kunnen De Duurzame
Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten, onnauwkeurigheden,
ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg daarvan. De borging en uitvoering van
de opgestelde beoogde doelen en maatregelen aanwezig in dit rapport liggen bij de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor het niet behalen van doelen en/of het onjuist
aanleveren van data door de opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk
worden gesteld.

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers
aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde
winst of inkomsten en verlies van contracten of orders.

Bescherming intellectueel eigendom
Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke bij
toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan gemeente Barneveld.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande
toestemming door De Duurzame Adviseurs.
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