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1.

INLEIDING

Op 8 november 2017 heeft de Stichting Metta Standaard & Index een verificatie audit uitgevoerd
bij SAB Catering (SAB) te Zwanenburg (zie foto 1 hieronder). De verificatie betrof de
compensatiemaatregelen zoals SAB die heeft genomen in navolging van de
voetafdrukberekeningen over 2014 en 2015, uitgevoerd door de coöperatie AXXIA U.A., Tilburg,
en het daaruit voortvloeiende compensatievoorstel dd 23 december 2016. Geconsulteerde
onderliggende rapportage van de hand van Axxia behelst:
1. “Monitoringverslag Metta quick-scan 2014” (11-12-2015);
2. “Monitoringverslag Metta quick-scan 2015”, (25-03-2016); en,
3. “Compensatievoorstel voetafdruk 2014-2015” (23-12-2016).
De verificatie-audit bestond uit een bezoek aan de SAB locatie, inspectie van de genomen
maatregelen, interviews met Ton van Alphen (manager kwaliteit en ICT) en Tineke Ligtenberg
(assistent kwaliteit en opleidingen), verificatie van documenten, en in ontvangst nemen van
verifieerbaar bewijs.
Dit Auditrapport doet verslag van de bevindingen.

Foto 1: Hoofdkantoor SAB Catering, Zwanenburg
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2.

OVER METTA

Metta is een standaard voor impact-neutraal ondernemen waartegen bedrijven/organisaties
beoordeeld kunnen worden: 100% impact-neutraliteit over een bepaalde periode in het verleden
levert een Metta vignet op voor die
periode.1

Het streven is om zoveel mogelijk
negatieve impacts van de
bedrijfsvoering op het gebied van
milieu, landschap, en de leefomgeving
ten eerste binnen het bedrijf te
reduceren en mitigeren. Overgebleven,
Onvermijdelijke, Ongewenste Impacts
(3OIs) worden vervolgens
gecompenseerd (zie figuur 1) door zo
lokaal mogelijk projecten en initiatieven
te ondersteunen of te initiëren die het
milieu, landschap en/of de
leefomgeving herstellen en/of
verbeteren; bij voorkeur op de locatie
van het bedrijf zelf.

Mitigatie Inspanning

Totale voetafdruk

Het Metta keurmerk geeft aan dat de
kernactiviteiten van een bedrijf, de
producten en/of de diensten netto geen
nadelige effecten hebben op de
leefomgeving en natuur, de kwaliteit
van lucht, water en bodem, het
landschap en de daarin levende
planten en dieren gedurende een
vastgestelde periode in het verleden.

Impacts voorkomen,
verminderd,
hersteld, en
intern gemitigeerd

Resterende
Impacts

Impact neutraal

Extern te
Compenseren

Figuur 1: Mitigatie, resterende impacts en compensatie
De drukfactoren die worden meegenomen in de beoordeling van bedrijven zijn de volgende:
i. Gebruik van grondstoffen, water en energie;
ii. Gebruik van ruimte; kwantitatief (oppervlakte) en kwalitatief (landschap), gebouwen,
maar ook landgebruik voor het verbouwen van grondstoffen;
iii. Broeikasgassen en overige emissies naar de lucht;
iv. Afval: vloeibaar en vast; en,
v. Verstoring door licht, geluid, en andere bronnen.

1

Zie bijlage 1 voor de standaard, of www.Metta-Standaard.org/nl/metta-standaard.
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De 3OIs van een bedrijf worden a) per locatie of installatie, b) voor het volledige bedrijf, of c) voor
het volledige bedrijf plus de toeleverende bedrijven geïdentificeerd voor een bepaalde periode in
het verleden. Zo ontstaan 3 compensatie niveaus (zie figuur 2):




Metta: bedrijfslokatie of een specifieke installatie in Nederland
Metta Goud: het volledige bedrijf (alle lokaties/installaties)
Metta Platina: volledige bedrijf plus toeleverende bedrijven
 Figuur 2: de 3 Metta niveaus

De hiërarchie voor
compensatiemaatregelen is daarom
als volgt:2

Platinum

Scope: bedrijf en
toeleverende
bedrijven

Scope: hele bedrijf

1. Like-for-like (bijv. water voor water),
Goud
in gelijke eenheden en bij voorkeur
on-site; anders off-site;
2. Meetbare impact/verlies als gevolg
Scope: één
van de activiteiten en/of het
locatie /
specifieke
ruimtegebruik van het bedrijf zelf,
installatie
en met een rechtstreekse koppeling
met het natuur- of faunatype ter
plaatse;
3. Het maximaal benutten van de locatie voor rederlijkwijs te realiseren compensatie-opties
binnen de hoofdbestemming van de locatie waarop de voetafdruk zich afspeelt, maar los van
de koppeling met de bedrijfsactiviteiten of het ruimtegebruik zelf;
4. Maatregel die tegemoet komt aan de behoefte van het natuur- of faunatype in de omgeving
en/of de omstreken.
De impacts van sommige activiteiten zijn amper meetbaar of insignificant. Om toch compensatie
te realiseren is er een aanvullende ‘plus-categorie’ gecreëerd voor kwalitatieve compensatie. Het
kan zelfs zijn dat het combineren van compensatiemaatregelen tot meerwaarde leidt waarbij het
resultaat meer is dan de som der delen. De hiërarchie van de plus-categorie verloopt als volgt:
a) Een algemeen natuur- of faunatype ondersteunend of versterkend, bij voorkeur in de
omgeving;
b) Dienend als parallel of metafoor voor de drukfactor en/of het bedrijf of de organisatie;
c) Een combinatie van factoren en/of effecten binnen en/of tussen de compensatie-opties.

2

Er wordt naar gestreefd om het gewenste effect op natuurlijk kapitaal te bereiken door een zo
effectief en efficiënt mogelijke wijze van compenseren, resulterend in een zo groot mogelijke
compensatie binnen dezelfde financiële en fysieke ruimte.
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3.

SCOPE, VOETAFDRUK EN COMPENSATIE

3.1

Scope / afbakening

Fysiek:

Hoofdkantoor in Zwanenburg (SAB is een catering- en horeca-dienstverlener en
kent geen eigen productielocaties of -faciliteiten); en,
Manieren van vervoer/transport van het personeel van en naar kantoor (vervoer
van producten vindt plaats door leveranciers op dan wel rechtstreeks naar de
locaties).

Periode:

3.2

Kalenderjaren 2014 en 2015

Voetafdruk 2014 en 2015

De door SAB Catering te realiseren compensatie op drukfactoren voor de kalenderjaren 2014 en
2015 waren als volgt.
Tabel 1: Voetafdruk 2014 & 2015
Drukfactoren
Broeikasgassen (vervoer)
Ruimte bebouwd
Ruimte verhard onbebouwd

Voetafdruk
in 2014
266
560
2.063

Voetafdruk
in 2015

Eenheid

214

ton CO2-e

560

m

2

2.063

m

2

Broeikasgassen (gebouw)

118

83

ton CO2

Water

459

m

Afvalwater (sanitair)

431
26

26

(in vervuilingseenheden)

Afval (bedrijfs-) vast

36

31

ton (1.000 kg)

3.3

3

Compensatie

CO2-e
Om de CO2-e uitstoot te compenseren is – gezien de geringe mogelijkheden op de locatie zelf –
gekozen voor de aankoop van CO2-e certificaten. Dit niet nadat er gekeken was of compensatie
op de locatie zelf mogelijk was. Hoewel de capaciteit om lokaal CO2-e vast te leggen te beperkt
was, is wel besloten om waar mogelijk beplanting te realiseren om de biodiversiteit lokaal te
ondersteunen (bijv. plaatsen van bijenkasten en het inzaaien van een bloemrijk
4 mei 2018
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kruidenmengsel): de on-site gerealiseerde beplanting sluit deels aan bij de huidige
groenstructuur en het type beplanting van de locatie, en heeft een versterkend karakter, zowel
qua ruimtelijke kwaliteit als biodiversiteit (diversificatie, aantrekkelijkheid). De CO2-e opname
door deze beplanting is niet meegenomen in het realiseren van de compensatie.
Tabel 2: Broeikasgassen
Drukfactor
Compensatiemaatregel
Broeikasgassen
gebouw
Broeikasgassen
vervoer

Deels On-site: inrichtingsplan
Deels Off-site: inheemse
struiken / bomen
Off-site: inheemse struiken /
bomen

Verificatie-indicator
CO2-e certificaten
CO2-e certificaten

De aangekochte CO2-e certificaten zijn afkomstig uit het bosherstelproject in het Kibale Nationaal
Park in Oeganda, dat beheerd wordt door Uganda Wildlife Authority, de lokale partner van Face
the Future – een Nederlandse onderneming. Door het planten van ter plekke inheemse
boomsoorten om het Nationale Park Kibale heen wordt het realiseren van een natuurlijk bos op
lange termijn beoogd en verdere bosdegradatie voorkomen. Dit park en zijn omgeving vormt een
belangrijk leefgebied van bijzondere soorten, waaronder 13 primaatsoorten en is met name
bekend vanwege de populaties van de chimpansee. Het project is sinds 2011 gecertificeerd
tegen de Verified Carbon Standard; en, sinds 2014 ook tegen de Climate, Community and
Biodiversity (CCB) standaard (Gold-status voor biodiversiteit): beide door Metta voor
compensatie goedgekeurde standaarden.
Bebouwde en onbebouwde ruimte
Om de compensatie voor de bebouwde en onbebouwde ruimte te bepalen is er ecologisch
onderzoek verricht en is er voor gekozen om dit in het kader van de hiërarchie van
compensatiemogelijkheden te richten op het benutten van de ruimte en mogelijkheden op de
locatie zelf (niveau 3 in hoofdstuk 2). Gezien de nog beperkte biodiversiteit van de locatie waren
de mogelijkheden beperkt voor een inventarisatie van het verlies van biodiversiteit (niveau 2) agv
de aanwezigheid van SAB, en het meetbaar en rechtstreeks koppelen van compensatie aan
natuur- of faunatype.
Het Ecologisch onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Buijs Eco Consult uit OudVossemeer en heeft geresulteerd in de volgende voorgestelde compensatiemaatregelen.
Tabel 3: Bebouwde, en onbebouwde ruimte
Drukfactor
Compensatiemaatregel
Ruimte
bebouwd
en
Ruimte verhard
en onbebouwd

4 mei 2018

Verificatie-indicator

FAUNA
1. Gierzwaluw met 2-3 kasten van het type
‘Roosendaal’
Landschapstype t.b.v. soort (die
2.
Ruige en Gewone vleermuis met 2-3
onder druk staan in omgeving)
nestkasten van het type ‘Boshamer’
3. Scholekster met broedplaats op grindbed op
dak kantoor
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4.

Ruimte
bebouwd
en
Ruimte verhard
en onbebouwd

Landschapstype t.b.v. soort (die
onder druk staan in omgeving)

Huismus met 3 nestkasten van het type
‘Mussenhotel’

FLORA
5. Hagenstructuur op de parkeerplaats (Liguster
voor Heggemus, Merel en bijen);
6. Fruitbomen (hoogstam, oude rassen);
7. Groene gevel gebouw zuidzijde (Bruidssluier
voor Huismussen);
8. Bloemrijke grasveld/berm (500 m2) eigen
terrein en op strook Hoogheemraadschap van
Rijnland (Huismussen en bijen);
Fruittuin (optioneel) ten zuiden van kantoor op terrein
gemeente Haarlemmermeer, vogelsoorten algemeen
en bijen.

Alle compensatie is gerealiseerd met de volgende kanttekeningen. Als type fruitboom is gekozen
voor het ras goudrenet. De groene gevel is niet gerealiseerd (was technisch gezien niet
mogelijk), evenals de aanleg van een fruittuin.
Wel heeft de aanschaf van de kasten voor de gierzwaluw, de mussenhotels en de
vleermuiskasten nog een positieve sociale spin-off (‘social return’), aangezien deze allen
vervaardigd zijn op het dagactiviteitencentrum locatie Zwammerdam door mensen die op afstand
van de arbeidsmarkt staan door geestelijke beperkingen.
Water
Voor de drukfactor water is gekozen om hemelwater van één van de kantoordaken (300 m2) af te
vangen, op te slaan in een 2000 ltr watervat, en te gebruiken om de bestaande en nieuwe
beplanting, aangebracht in het kader van Metta, te bewateren. Rekenend met een gemiddelde
neerslag van 880 mm per jaar levert dit binnen 4 jaar de compensatie op voor een kleine 900 m3
water die in 2014 en 2015 afgenomen zijn van het reguliere waternet.
Tabel 4: Water
Drukfactor
Compensatiemaatregel
Water

Afvangen hemelwater en
gebruiken voor bewatering
beplanting eigen terrein

Verificatie-indicator
Wateropslagtank en afvangen hemelwater

Afvalwater en bedrijfsafval
De impact van de hoeveelheid afvalwater en bedrijfsafval die SAB genereerd met haar
hoofdkantoor met nog geen 50-60 mensen op het hoofdkantoor – waarvan er ook onderweg zijn
– is niet significant. Daarom is gekozen voor een maatregel in de pluscategorie met een analogie
richting de activiteiten van SAB – catering van verantwoord voedsel: de keuze is gevallen op het
plaatsen van bijenkasten.
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Met de keuze van ‘bijen’ als compensatie, wordt op meerdere fronten in de eerder genoemde
hiërarchie voldaan aan verschillende doelstellingen, namelijk:
- een algemeen natuur- of faunatype wordt ondersteund of versterkt, bij voorkeur in de
omgeving;
- het fungeert als parallel of metafoor voor SAB; en,
- combineert factoren en effecten binnen en/of tussen de compensatie-opties.
Momenteel zijn er 5 bijenkasten geplaatst: de ‘dracht’ in het gebied (hoeveelheid en
verscheidenheid nectar en stuifmeelbronnen jaar rond) en de aanwezigheid van bestaande
bijenvolken in het gebied laat dit ruimschoots toe. Mede ook omdat bijen een grote actieradius
hebben, is assistentie ingeroepen van een plaatselijke/regionale imker. Ook is met de keuze van
de aangeplante flora een basis gelegd voor een bijenvriendelijk leefmilieu. De imker die
geselecteerd is kiest ervoor om geen honing te oogsten om het bijvoeren van de bijen in de
winter met suikerwater te voorkomen; de bijen overleven in de winter op hun eigen honing.
Tabel 5: Sanitair afvalwater en vast bedrijfsafval
Drukfactor
Compensatiemaatregel
Sanitair
afvalwater en
vast bedrijfsafval

Pluscategorie

Verificatie-indicator
PLUSCATEGORIE
Bijenkasten

Verstoring door licht, geluid, en andere bronnen
De verstoring door licht, geluid, en andere bronnen is insignificant: hier zijn geen extra
compensatie activiteiten voor vereist, dan wel ondernomen.
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4.

VERIFICATIE, CERTIFICATIE EN MONITORING

Om de compensatie te verifiëren zijn indicatoren vastgesteld waarvoor aantoonbaar bewijs is
verzameld. De indicatoren worden in sectie 4.1 weergegeven.

4.1

Indicatoren

Tabel 6: Indicatoren tbv de verificatie van de compensatie
Drukfactor
Verificatie-indicator
Broeikasgassen
gebouw

CO2-e certificaten

Resultaat
Zie bijlage 2
3

384 Verified Carbon Units voor 2014
Vintage year 2011-2014

Broeikasgassen
vervoer

CO2-e certificaten

Zie bijlage 2
297 Verified Carbon Units voor 2015
Vintage year 2011-2014

Ruimte
bebouwd
en
Ruimte verhard
en onbebouwd

Water
Sanitair
afvalwater en
vast bedrijfsafval

3

FAUNA
1. Gierzwaluw met 2-3 kasten van het type
‘Roosendaal’
2. Ruige en Gewone vleermuis met 2-3
nestkasten van het type ‘Boshamer’
3. Scholekster met broedplaats op grindbed
op dak kantoor
4. Huismus met 3 nestkasten van het type
‘Mussenhotel’
FLORA
5. hagenstructuur op de parkeerplaats
(Liguster voor Heggemus, Merel en bijen);
6. fruitbomen (hoogstam, oude rassen);
7. groene gevel gebouw zuidzijde
(Bruidssluier voor Huismussen);
8. bloemrijke grasveld/berm (500 m2) eigen
terrein en op strook Hoogheemraadschap
van Rijnland (Huismussen en bijen);
9. fruittuin (optioneel) ten zuiden van kantoor
op terrein gemeente Haarlemmermeer,
vogelsoorten algemeen en bijen.

Zie bijlage 3: zwaluwkasten; 3 stuks geplaatst
Zie bijlage 4: vleermuiskasten; 3 stuks
geplaatst
Zie bijlage 5: dak met grind bedekt tbv de
scholekster
Zie bijlage 6: huismussenhotels: 3 stuks
geplaatst
Zie bijlage 7 met daarop bewijs van:
- 120 strekkende meter ligusterhaag
- 6 appelbomen, ras Goudrenet
Groene gevel niet uitgevoerd vanwege
technische onhaalbaarheid
Bloemrijk berm/grasmengsel ingezaaid maar
niet aangeslagen; wordt in 2018 herhaald
Fruittuin niet uitgevoerd; was optioneel.

Grijswatersysteem

Zie bijlage 8: Hemelwateropvang

PLUSCATEGORIE
Bijenkasten

Zie bijlage 9: Bijenkasten
5 stuks geplaatst aan achterzijde
kantoorgebouw

Verified Carbon Unit of VCU; elke VCU is 1 tCO2-e
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4.2

Verificatie

De verificatie die tot hiertoe besproken is betreft de compensatiemaatregelen. Echter, er kan pas
tot certificatie overgegaan worden als aan alle aspecten van de Metta Standaard is voldaan (zie
bijlage 1 voor de Metta Standaard).
Principe 1
Met betrekking tot principe 1 (voldoen aan geldende regelgeving en wetten; en, aan normen,
richtlijnen en gedragsregels voor de sector) kan gesteld worden dat SAB daaraan voldoet omdat
SAB Catering ook gecertificeerd is tegen de standaarden ISO 9001 en ISO 14001 (met name
relevant voor wet- en regelgeving; zie bijlage 10), alsook tegen CERCAT4 (met name relevant als
norm/richtlijn voor de sector; zie bijlage 10).
Principe 2
Aan principe 2 wordt voldoen, getuige SAB’s certificering tegen de ISO 14001 standaard (zie
bijlage 10).
Principe 3
Voetafdrukberekeningen over 2014 en 2015, uitgevoerd door de coöperatie AXXIA U.A., Tilburg,
getuigen van het voldoen aan dit principe dat de identificatie van de 3OIs vereist.
Principe 4
SAB Catering heeft alle compensatiemaatregelen ten uitvoer gebracht gerelateerd aan de 3OIs
van 2014 en 2015 en voldoet daarmee aan principe 4.
Principe 5
Door zichzelf te verbinden aan de Metta Standaard treedt SAB Catering automatisch in de
openbaarheid waar het gaat om de effecten van haar activiteiten op het milieu, het landschap, en
de leefomgeving aangezien de rapporten die ten grondslag liggen aan de beoordeling voor
toekenning voor het Metta vignet op de Metta website geplaatst worden.
De laatste voorwaarde waaraan voldaan moet worden alvorens het Metta vignet “Impactneutraal
ondernemen 2014 en 2015” kan worden verstrekt is dat de compensatiemaatregelen ten uitvoer
gebracht moeten zijn. In het geval van SAB Catering kan hier een positief oordeel over geveld
worden: alle compensatiemaatregelen zijn ten uitvoer gebracht.

4

Ten tijden van de publicatie van dit rapport bestaat CERCAT niet meer maar is het inhoudelijk
geïntegreerd in ISO 9001.
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4.3

Certificatie

Aangezien SAB Catering aan alle voorwaarden heeft voldaan om de 3OIs voor 2014 en 2015 te
compenseren, kunnen de Metta vignetten 2014 en 2015 toegekend worden.

4.4

Monitoring

Van alle compensatiemaatregelen zijn de maatregelen tbv de categorie ‘ruimte bebouwd’ en
‘ruimte verhard en onbebouwd’ en die in de categorie ‘water’ monitoringsplichtig. Dit omdat de
effecten van de compensatiemaatregelen intact moeten blijven. Daarom zal in de aankomende 4
jaren gemonitord worden, tot zeker is dat de beplanting is aangeslagen, het inzaaien van het
bloemrijke grasveld/berm aangeslagen is en de hemelwaterafvang het watergebruik van 2014 en
2015 heeft gecompenseerd.
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Bijlage 1: Metta standaard
Om in aanmerking te komen voor het Metta vignet over een bepaalde periode in het verleden
moet aan de volgende clausules voldaan worden.
1. Het bedrijf/de organisatie voldoet: 1) aan alle geldende regelgeving en wetten op het
gebied van het milieu, het landschap, en de leefomgeving; nationaal, Europees en
internationaal; en, 2) normen, richtlijnen en gedragsregels voor die aspecten die gelden
en/of gangbaar zijn voor de sector/bedrijfstak waarbinnen het bedrijf/de organisatie
werkzaam is;
2. Het bedrijf/de organisatie inventariseert en monitored alle effecten van haar beleid,
besluiten en activiteiten op het milieu, het landschap, en de leefomgeving en doet op een
aantoonbare manier al het mogelijke (binnen de grenzen van het redelijke) om negatieve
effecten te voorkomen, te reduceren/minimaliseren, en te herstellen;
3. Vervolgens identificeert het bedrijf/de organisatie alle Overgebleven, Onvermijdelijke,
Ongewenste Impacts/effecten (3OIs). Aspecten die als minimum geanalyseerd moeten
worden zijn:
a. Gebruik van grondstoffen, water en energie;
b. Gebruik van ruimte; kwantitatief (oppervlakte) en kwalitatief (landschap),
gebouwen, maar ook landgebruik voor het verbouwen van grondstoffen;
c. Broeikasgassen en overige emissies naar de lucht;
d. Afval: vloeibaar en vast; en,
e. Verstoring door licht, geluid, en andere bronnen.
4. Het bedrijf/de organisatie wil de 3OIs neutraliseren of compenseren door zo lokaal
mogelijk projecten en initiatieven te ondersteunen of initiëren tbv het herstel of de
verbetering van milieu, landschap en/of de leefomgeving;[1]
5. Het bedrijf/de organisatie is transparant en volledig in het openbaar maken van alle
effecten van haar beleid, besluiten en activiteiten op het milieu, het landschap, en de
leefomgeving, en maakt informatie tijdig en proactief op een duidelijke, nauwkeurige en
volledige manier openbaar.[2] Een organisatie verstrekt informatie en is transparant met
betrekking tot:
a. het doel, de aard en de plaats van haar activiteiten;
b. de effecten als gevolg van haar beleid, besluiten en activiteiten op het milieu, het
landschap, en de leefomgeving; en,
c. de methodes en procedures die worden gebruikt om de effecten te identificeren, te
voorkomen, te reduceren/minimaliseren, en te herstellen.

[1]

[2]

Waar nodig en/of wenselijk zullen compensatiemogelijkheden op grotere geografische afstand gezocht worden.
Alsmede in het geval het bedrijf/de organisatie 3OIs van andere vestigingen en/of toeleveranciers wenst te
compenseren.
Dit vereist niet dat eigendomsinformatie openbaar wordt gemaakt, dat informatie wordt verstrekt die vertrouwelijk
persoonlijke
is, of waardoor wettelijke, commerciële, veiligheids- of
privacy-verplichtingen geschonden kunnen
worden.
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Bijlage 2: CO2-e certificaten
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Bijlage 3: Zwaluwkasten
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Bijlage 4: Vleermuiskasten
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Bijlage 5: Grinddak
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Bijlage 6: Mussenhotels
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Bijlage 7: Ligusterhaag en Fruitbomen
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Bijlage 8: Hemelwaterafvang

Grijswateropslagtank in verschillende stadia van afbouw

Regensensor op het hek rondom SAB terrein & de ‘rainbird’ die de irrigatie van de beplanting
regelt. Beplanting is in de pluscategorie aangelegd om indien toereikend in de toekomst CO2-e
uitstoot te compenseren.
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Bijlage 9: Bijenkasten
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Bijlage 10: ISO certificaten
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