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I Inleiding

ln dit document worden de scope 1 en2 COz-reductiedoelstellingen von Meeuwisse
gepresenteerd en de voortgong von de COz-reductie beoordeeld. Voorofgoond hieroon
de COz fooiprint voor scope 1 en2 opgesteld conform ISO 140ó4-l en het GHG Protocol.

is

Voor het bepolen von de COz-reducerendemoolregelen die binnen Meeuwisse toegepost
kunnen worden, is eerst een inventorisotie von mogelijke reductiemootregelen uitgevoerd.
Deze inventorisotie is beschreven in bijloge A von dit document. Aon de hond von de
mootregelen die voor Meeuwisse relevont zijn, is vervolgens het COz-reductieplon opgesteld
ln dit COz-reductieplon worden de reductiedoelstellingen en de doorbijbehorende
mootregelen beschreven.
ln hoofdstuk 2 von dit document wordt de energiebeoordeling beschreven woorin een
onolyse is uitgevoerd over de voortgong in COzreductie en mogelijke verbeterpunten. ln
hoofdstuk 3 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Het concrete plon von
oonpok en de stotus von de uii te voeren mootregelen is weergegeven in hoofdstuk 4.
Dit reductieplon is opgesteld in overleg met, en met goedkeuring von, het monogement. De

voorigong in (sub)doelstellingen en mootregelen wordt ieder holf joor beoordeeld.

l.l

Leeswijzer

Dit document

is ter onderbouwing von de eisen in de CO2-prestotielodder. ln de volgende
hoofdstukken worden verschillende eisen oon de orde gesteld. Hieronder een leeswijzer voor
deze eisen

Hoofdstuk 2: Energiebeoordeling
Hoofdstuk 3: Doelstellingen
Hoofdstuk 4: Mootregelen reductieplon

2.A.3
3.B.1

3.8.r

Hoofdstuk 5: Strotegisch CO2-reductieplon Scope 3
Bijloge A

5.8.1

Bijloge

I .B.l

B

I .B.l

2

| Energiebeoordeling

2.1

lnlroduclie

Het doelvon deze energiebeoordeling is de huidige en de hisÍorische energieverbruiken von
Meeuwisse in koort te brengen. Deze beoordeling geeft minimoolB0% von de energie
stromen weer. 7-o zijn door deze onolyse de grootste verbruikers ge'rdentificeerd en kon door

individueel op gestuurd worden. Doorop kunnen de belongrijkste processen die bijdrogen
oon CO2-uiistoot effectief oongepokf worden. De onolyse zelf is terug te vinden ols extro
tobblod in Emissie-inventoris (2.A.3 & 3.A.1). Deze energiebeoordeling is uitgevoerd op
o3-o7-2020.

De B0% grootste emissiestromen in 2019 von Meeuwisse Nederlond zijn:

-

Brondstofverbruikpersonenouto's: 20,83%
Brondstofverbruik

moterieel:

61,78%

2.2 Voortgong

CO2 reductie ofgelopen joren
Zools in ons oveaicht "3.A.1_l emissie inventoris 2012 - 2019" te zien is blijkt dot we de CO2

uitsioot von Meeuwisse Nederlond hebben weten te verminderen met 25,71 % (obsolute
uitstooÍ) in2019 ien opzichte von 2Ol2,waI ons bosisjoor is. De doelstelling is echter
gereloteerd oon het oontol FTE. Als we het oontol FTE erbijholen komen we uit op een
reductie von 26,99 %, hel oontol FTE betrof in 2019 58.

Er is in 2019 geinvesteerd in nieuw moterieel, zo is de elektrische roodprinter in gebruik
genomen, dit heeft er mede voor gezorgd dot er een ofnome in de CO2 uitstoot heefÍ
plootsgevonden. Ook zijn er minder onderoonnemers ingehuurd, en bij het inhuren von de
onderoonnemers is er op gelet dot deze uit de omgeving von de projectlocoties komen.

2.3

Voorgoonde energiebeoordelingen

De ofgelopen joren zijn energieoudils uitgevoerd over het brondstofverbruik en gosverbruik
von Meeuwisse. Dooruit zijn de volgende conclusies en verbeterpunten noor voren gekomen.
2014

- lnzicht in wie welke tonkpos gebruiki
- Betere registrotie von de possen
- Eenvoudiger systeem voor registrotie
2016
- Gestructureerdekilometerregistrotie
- ToezÍcht op oonleveren von informotie oon KAM-coórdinotor
- Moondelijks verwerken von oongeleverde registroties
- Een juiste en gestructureerde (digitole) orchivering von relevonte documenten en
gegevens
2017

-

Gestructureerdekilometerregistrotie
Moondel'rjks verwerken von oongeleverde registroties
Grotere rol voor de odministrotie b'rjhet vostleggen von bijvoorbeeld
brondstofverbruiken

2018

-

Gestructureerdekilometerregistrotie
Registrotiedrooiuren
Grotere rolvoor de odministrotie bij het vostleggen von bijvoorbeeld
brondstofverbruiken

2019

-

Gestructureerdekilometerregistrotie
Registrotiedrooiuren
Registrotielijst moken voorvostleggen dieselverbruikonderoonnemers

Heloos is de informotie over 2015 niel meer te ochterholen. Dit heeft te moken met de
vervonging von de KAM-coórdinotor binnen Meeuwisse. Heloos is er door onvooaiene en
onbekende redenen relotief veel informotie verdwenen.

lnmiddels is er een nieuw KAM-systeem, woorbijolle certificeringen inclusief de C02prestotielodder gelhtegreerd zijn. De optimolisotie von het systeem is een continu proces

2.4

Energiebeoordeling brqndstof 2019

Op bosis von de resultoien von energiebeoordelingen von voorgoonde joren en de
noodzook/mogel'tjkheid tot meer inzicht in verbruik von bedr'rjfsmiddelen en het wogenpork,
gekozen dit joor het energieverbruik hiervon noder te onderzoeken.

is

Voor deze energiebeoordeling is doorom een ondezoek gedoon noor brondstofverbruik. De
registroties von verbruiken worden uitgevoerd. echter is het noodzook om een eenvoudiger /
efficiënter systeem hiervoor de honteren, door het op deze monier erg veel tijd kost. Gezien
de verbruiksregistroties kunnen we consïoteren dot het grootste verbruik von de
vrochtwogens en oggregoten komt.

2.5

Resultool von de energiebeoordeling

ln dit document is er een ovezicht gemookt von de verschillende verbruikers en kunnen we
zien wot deze wogens verbruikt hebben in 2019. De grootverbruikers voor Meeuwisse z'rjn:

Mochines en oggregolen
Vrochtwogens
Om in de toekomsï een beier inzicht in de grootste verbruikers te krijgen, zol het volgende
moeten worden verbeterd (plonnen liggen reeds kloor):
Een betere en frequente (moondelijkse) drooiuren- en kÍlometenegistrotie

Toezicht op het oonleveren von het oonïol drooiuren en de gereden kilomeïers

Medewerkers periodiek op de hoogte brengen von het verbruik en de mogel'rjkheden
die zijzelf kunnen verbeteren
Dit plon werd in 2017 reeds besproken met de bedr'rjfscoórdinotor dhr. A. Melchers, echter is
dhr. Melchers niet meer werkzoom in de orgonisotie. De directie is nu het oonspreekpunt voor
deze plonnen. lnmiddels hebben we olwot sioppen in de juiste richting genomen, echter
ontbreken de consequente registroties von de kilometerstonden. De periodieke
communicotÍe m.b.t. verbruiksgegevens vindt wel ploots middels ioolboxmeetings en
publicoties.

2.6 Reducliepolenlieel
Het reductiepotentieel voor Meeuwisse is het meest effectief te beholen door middelvon:
Troining Het Nieuwe Drooien voor mochinisten
Troining Het Nieuwe Rijden voor chouffeurs, mootregel
de opfriscursus oon iedereen oongeboden worden

is

in 2015 ingevoerd, in 2020 zol

Bondensponning periodiek (loten) conlroleren
Rouleoptimolisotie
Borging von goede plonning (niei terug hoeven te r'rjden om moteriolen op te holen
die in eerste instonïie vergeten zijn)
lnvesteren in bedrijfsmiddelen met een loge CO2-uitstoot, bijvoorbeeld Euro 5 en Euro
ó motoren
Periodieke communicotie met olle medewerkers

3

| Hoofddoelstelling

3.1

Vergelijking metseclorgenolen

Vonuit de COz-Prestotielodder wordt gevroogd om reductiedoelstellingen op te siellen die
zowel ombitieus ols reolistisch zijn. Doorom is voor het opstellen von de doelsïelling
onderzocht welke mootregelen en doelstellingen sectorgenoten ombiëren. Meeuwisse schot
zichzelf in ols middenmoot op het gebied von COz-reductie vergeleken met sectorgenoten,
omdot Meeuwisse investeert in energiebesporende mootregelen, zools zuiniger moterieel
indien mogelijk en beschikboor, het gebruik von groene sfroom en omdot Meeuwisse continu
zoekt noor nieuwe mogelijkheden die zich oonbieden.
Enkele voorbeelden von sectorgenoten die in het bezit zíjn von het COz bewust certificoot
hebben de volgende doelstellingen:

Seclorgenoot

'/
,/
í
./
,/
./

I

I Oronje

B.V.

Zijhebben zich ols doelgesteld om 4%COz op scope 1 en2 te reduceren in 20lB
t.o.v. 2014 (gereloteerd oon de omzet).
Om deze doelstelling te reoliseren hebben zijde volgende mootregelen genomen
lnstructie / cursus Het Nieuwe Drooien voor mochinisten
leder kwortool oondocht geven oon rijgedrog medewerkers
Ondezoek noor een onder soori diesel
Stimulering corpoolen
Aondocht voor bondensponning
Kochel/ oirco olleen oon wonneer nodig (stondoord groodje loger)

Seclorgenool 2 | Mouwrik Woordenburg
hebben zich ols doel gesteld om 20% COz op scope I en 2 te reducerenin 2020
t.o.v.2013 (gereloteerd oon het oontolgewerkte uren).
Om deze doelstelling te reoliseren hebben zijde volgende mootregelen genomen:
Vervongingsbeleidvoorvoertuigen
lnkopen von groene stroom
Ondezoek noor toepossen von LED-verlichting
lntroductie von Het Nieuwe Rijden
lntroductie von Het Nieuwe Drooien
Deelnome oon duurzomeleveroncier.nl
Zij

,/'
,/
,/
./
./
,/

3.2

Hoofddoelstelling

Meeuwisse heeft zich ols doel gesleld om in de komende joren, gemeten vonof het
referentiejoor ïot oon het joor von herbeoordeling, onderstoonde COz reductie te reoliseren

Scope

I

en 2 doelstellingen MeeuwÍsse Nederlond B.V.

Meeuwisse wil in 2020 len opzichle von 2012 32% minder COz uilstoten
Noder gespecificeerd voor scope I en 2 zijn de doelstellingen ols volgt:
Scope 1:30% reduclie ln 2020len opzichte vqn 2012
Scope 2:50% reductie in 2020len opzichte von 2012

Bovengenoemde doelstelling wordt gereloteerd oon de behoolde oontol
voortgong in COz reductie te moniloren.

3.2.1 Scope

I

FTE

om de

I Subdoelstelling brondslofuerbruik wogenpork

Om de scope I doelstelling te kunnen beholen hebben we oon de hond von de mogelijke
reductiemootregelen bekeken hoeveel brondstof we kunnen reduceren met de
bedrijfsouto's. We hebben dit ingeschot op ongeveer 37" reductie in de komende 3 joor.
Deze reductie wordt gereloteerd oon het totool oontol gereden kilometers. De
kilometerregistrotie zol hiervoor op een betere en meer gestructureerde monier moeten
plootsvinden. Dit is reeds besproken en tevens onderdeel von ons plon von oonpok voor
oonkomend joor.

3.2.2 Scope

I

I Subdoelstelling brondslofverbruik bedrijfsmiddelen

Om de scope I doelstelling le kunnen beholen hebben we oon de hond von de mogelijke
reductiemootregelen bekeken hoeveel brondstof we kunnen reduceren met de mochines
en het moterieel. We hebben dit ingeschot op ongeveer 13% reductie in de komende 3 joor
Deze reductie wordt gereloteerd oon het verbruikte oontol liters ten opzichte von het totool
oontol drooiuren. Hierbijdient te worden opgemerkt dot niet von ol het moterieel de
drooiuren genoteerd en/of vostgesteld kunnen worden.

3.2.3 Scope 1 | Subdoelslelling gosverbruik konioren
Om het gosverbruik en de bijbehorende CO2 uitstoot te kunnen verlogen hebben we
mootregelen geihventoriseerd die op ons bedrijf von toepossing zijn. Wijscholten in dot we
de komende 3 joor ons verbruik met 77"kunnen verlogen. Om dit te kunnen monitoren wordt
de voorigong gemonitord en verwerkï.

3.2.4 Scope 2 | Subdoelstelling eleklroverbruik konloren
Om hei elektroverbruik en de bijbehorende C02 uitstoot te kunnen verlogen hebben we
mootregelen gethvenioriseerd die op Meeuwisse von toepossing zijn. Het verbruik kon
wellicht verloogd worden, echter heeft dit geen invloed op de CO2-uitstoot, door Meeuwisse
sinds medio 2015 gebruik mookt von groene stroom. Om toch het energieverbruik te
verlogen worden mootregelen getroffen zools bewegingsschokeloors, digitolisering von hei
systeem, uitzetlen von computers en printers wonneer deze niet gebruikt worden, etc. Bij
Boeg B.V. wordt nog wel grijze stroom gebruikt. woordoor hier wel sproke is von CO2-uitstoot.
Eventuele mootregelen zullen het komende joor mel de directie von Boeg B.V. en de
eigenoren von de holding wederom worden geihventoriseerd en worden besproken.

COz-reductieplan 2020 (2.A.3 & 1.B.1 & 3.8.1 & 5.8.1)
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3.2.5 Scope 2 | Subdoelstelling zokelijk (vlieg)verkeer
Door er niet met privéouto's zokelijke kilometers worden gereden is hier ook geen
mogelijkheid om dit te reduceren. Ook wordi er geen gebruikgemookt von het vliegverkeer

3.2.6 Scope 3 | Subdoelstelling inkoop
Bij het inkopen von producten en diensten voor onze projecten k'rjken we zeker noor
bedrijven welke ook een CO2-certificoot hebben. echter zijn de producten vook ol
voorgeschreven oon bepoolde criterio woor deze oon dienen ïe voldoen en is het oontol
leveronciers hierdoor sterk beperkt. ïevens proberen we woor mogel'rjk onderoonnemers in ie
schokelen uit de regio. We zijn voornemens om een ovezichi te moken von de huidige
leveronciers díe een CO2-certificoot hebben. Hierdoor zol mokkelijker in eerste instontie
kunnen worden gekeken noor deze leveronciers bij het inkopen von producten en/of
diensten.

COz-reductieplan 2020 (2.A.3 & 7.8.7 & 3.8.7 & 5.8.1)
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4

| Mootregelen reduclieplon

ln onderstoqnde lobel worden de mootregelen vqn het huidig reduclieplon weergegeven

Mootresel
Gestructureerde kilometerregistrotie en
drooiurenreqisïrotie bedriifsmiddelen
lnventoriseren verbruiken per kilometer / drooiuur
Periodiek overleg m.b.t. verbruik

Plonnino
2" helfI2Ol9

Digitolisering odministrotie

20tB/2019t2020
20t8t2019/2020

Kochel/ oirco uitsluitend oon indien nodiq
Periodieke controle bondensponninq
Opstellen en opvolgen vervongingsbeleid
voertuigen / moterieel
Verder invenïoriseren mogelijkheden voor
routeoptimolisolie

2" helft 2019
Periodiek (minimool
holfjoorlijks)

Periodiek

20tB/2019t2020
2018/2019/2020

Aclie door
Projectleider /
Medewerkers
KAM-coórdinoior
KAM-coórdinotor /
Projectleider /
Medewerkers
Directie
Medewerkers
Chouffeurs
Directie /
KAM-coórdinotor
Directie /
KAM-coórdinotor /

De volgende moolregelen zijn reeds uitgevoerd in de ofgelopen joren

Maatregel
Verhuizing noor enerqiezuiniqer pond
Aonschof 4 bussen op HVO (olternotieve brondstof)

Overstoppen noor groene stroom Boeg B.V
Aonschof elektrische wockerstompers
Aonschof elektrische trilploten
Aonschof elektrische personenouto
Aonschof minigrover elektrisch
Aonschof elektrische knikmopsen
Aonschof elektrische roodprinter
Verkoop veegmochine
Aonschof Schmidt spindledriver
Aonschof Nemoco polenrommer
Aonschof Nimotech bestrotingsklem
Aonschof Nemoco trilploot
Aonschof Skodo Ropid
lnruilSkodo Superb
Aonschof Renoult Tolismon
Aonschof Volkswoqen Crofter
Aonschof 2x MAN TGE
lnruil Volkswogen Pickup
Aonschof Peugeot Portner
Aonschof Volkswoqen Tiguon
lnruil Volkswogen Possot
Aonschof Docio Logon
Aonschof Toyoto Auris
Aonschof Atlos groofmochine
lnruil Etec Bl4
Aonschof Peugeot Portner
Aonschof ó VW Crofters
Aonschof Citroen Nemo
lnruil Citroen Berlingo
Verkoop Citroen Berlingo
Aonschof Wocker Neuson groofmochine
COz-reductieplon 2020 (2.A.3 & 1".8.L & 3.8.1 & 5.8.1)

Afgerond
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2019

2018
201 B
201 B
201 B

20tB
20rB
2018
20rB
2018
20rB
20tB
20rB
2017
2017
2017
2017
2017

20l'7
2017
2017
2017

2017
2017

2016
11

Aonschof Kobelco oroofmochine
Aonschof 2 personenouto's Ídiesel)
Aonschof 2 vrochtwooens
Aonschof kroon
lnruil vrochtwogen
lnruil miniqrover
Overstoo noor oroene stroom
lnzicht in CO2-uitstoot biioonschof nieuwe middelen

COz-reductieplan 2020 (2.A.3 & 1.8.1& 3.8.7 & 5.8.7)

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015

Biioonschof
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5

| Strolegisch CO2-reduclieplon scope 3

Meeuwisse vindt het belongrijk om inzicht te verkrijgen in zijn belongr'rjkste scope 3 emissies
Om dit inzicht te verkrijgen is er een kwolitotieve en een kwontitotieve dominontieonolyse
uitgevoerd. De uitkomsten hiervon worden hieronder weergegeven. Tevens wordt er een
strotegie geformuleerd om deze scope 3 emissies te reduceren.

5.1 Resultool kwqnlilotieve scope 3 onolyse
ln de kwontitotieve dominontieonolyse is bekeken wie de BO% belongrijkste leveronciers von
Meeuwisse zijn en welke up- en downstreom emissies von belong zijn. Dit is berekend op bosis
von de inkoopomzet in 20lB.

5.2

Reduclieslrolegie upslreqm emissies

Voordot er een strotegie geformuleerd wordÍ. is er êen uitgebreide onolyse uitgevoerd over
de mogelijkheden die Meeuwisse heeft om de up- en downstreom emissies te berhvloeden.
De resultoten von deze onolyses zijn terug te vinden ols bijloge A. ln de volgende porogrofen
wordt beschreven welke strotegie er uiteindelijk gekozen is om de scope 3 emissies te
beinvloeden en uiteindelijk te kunnen reduceren.

5.3

Reducliedoelstelling scope 3

Het is niet exoct von tevoren in te plonnen welke reductie we zouden kunnen beholen. Dit

gezien het feit dot we ofhonkelijk zijn von projecten welke we oon mogen nemen, wot de
criterio hiervoor door de opdrochtgever zullen zijn en welke onderoonnemers beschikboor
zijn.

De doelstellinq is:

o

Meeuwisse wil in 2020 t.o.v. 2017 5% minder CO2-uitsÍoten in de kefen von hef
diese/verbruik von onderoonnerners (gerelofeerd oon het oontol uren).

Deze is opoesplltst in twee ofzonderliike doelslellinqen:

o
.

Meeuwisse wil in 20lB t.o.v.2017 l% minder CO2-uitstoten in de kefen von het
diese/verbruik v on ond eroo nnerners.
Meeuwisse wil in 2019 t.o.v.2017 3% minder CO2-uitslofen in de kefen von het
dieselverbruik v on onderoo nnerners.

5.4 Kelenportners
ln deze porogroof worden de belongrijkste ketenportners von Meeuwisse benoemd. Deze
ketenportners worden / zvllen benoderd worden om Ínformotie met betrekking tot C02reductie in de keten of het bedrijf oon te leveren.

Kelenporlner

c02cerlificoot

Giverbo
Struyk Verwo
R&S lnfro
lntro
Von de Spek

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

CO2 footpdnt

Opmerking

Bijloge

A I lnvenlorisolie reducliemogelijkheden

Dit verslog is een opsomming von ollerlei mogelijke CO2-reductiemootregelen, benoemd per
emissiestroom. Dit documenf dient ols inspirotie voor het bepolen von de
reductiemootregelen die zullen worden toegepost binnen Meeuwisse. Per mootregelis een
globole indicotie gegeven von het reductiepotentieel. Tevens is er op de website von de
SKAO de mootregelenlijst ingevuld, deze zol ook ter inspirotie gelden voor de

reductiemootregelen.

A.l

Reducerenbrqndsiofuerbruik

Het brondstofverbruik von bedrijfsmiddelen heeff een oondeelvon ól ,78%in de totole C02
footprint von Meeuwisse. Dit wordt voornomelijk veroorzookt door het verbruik von
vrochtwogens en moterieel. Doornoost wordt er nog gereden met bestelbusjes en
bedrijfsouto's. hierbijwordt ook een groot oondeel von 20.83 % verbruikt.
Het verminderen von brondstofverbruik kon op 2 monieren: het verminderen von hei oontol
te rijden kilometers en het efficiënter rijden woordoor minder brondstof verbruikt wordt. Hieruit
volgen een oontol mogelijk te nemen mootregelen.

A.l.l Algemeen
'/

Zorgen voor een goed registrotiesysteem von eventuele eigen tonk voor brondstof
voor moterieel en/of oggregoten. zodot het verbruik eenvoudig per mochine uit de

odminisïrotie gehoold kon worden.

A.1.2 Efficiënter rijgedrqg

,/

Cursus Het Nieuwe Rijden / Het Nieuwe Drooien geven oon medewerkers. Door
instruciies te geven over welke ospecten von het r'rjgedrog het brondstofverbruik von
de outo be'ihvloeden, leren outobestuurders zuiniger te rijden.

De verwochte CO2-reductie op brondstofverbruik: initieel 5-10%. Bij het juist toepossen von de
cursus kon een besporing von l0% behoold worden.

Bewustwording von bestuurders over hun rijgedrog vergroten door:
o Regelmotig terugkerende oondocht oon Het Nieuwe Rijden vio ioolbox,
werkoverleg, etc.
o Mentorchouffeur die nieuwe chouffeurs coocht op veilig en zuinig rijden
De verwochte COz-reductie op brondstof: door correct toepossen von HeÍ Nieuwe Rijden zol
de eerder genoemde reductie von lO% op longere termijn behoold worden.

'/
'/

Stimuleren von corpooling noor de diverse projecten.

'/

lnvoeren von een mobiliteitsregeling met verschillende veryoersvormen. Hiermee
wordt duurzoom reisgedrog gestimuleerd, door medewerkers noost het gebruik von

von zuinige bedrijfswogens, of bedrijfswogens op CNG of op
ondere olternotieve energiebronnen.

Ter beschikking stellen
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een outo ook gebruik te loten moken von ondere vervoersmiddelen zools de fiets,
trein en/of bus.

A.1.3 Verminderen von reiskilometers

"
"'
"

lnschokelen von personeel die dichtbij projectlocotie woont
Moterieelzoveel mogelijk op projectlocotie loten stoon (rekening houdend met de
mogelijkheden i.v.m. diefstolen wet- en regelgeving)
Routeoptimolisotie, o.o. zoveel mogelijk moterieel en benodigdheden in één rit noor
het project brengen

A.1.4 Vergroening brondstoffen

r'
/
",/
v
v
;
'/
Y
v

Aonschoffen von zuinige outo's en moterieel (A- of B-lobel, hybride/elektrische ouio)
Rijden op (CNG) groengos
Stort-stop systeem, ECO stond en/of motormonogementsysteem op kronen en shovels
Loger insiellen von hydroulische druk op moterieel
Frequent onderhoud (i.c.m. Het Nieuwe Rijden: controleren bondensponning, etc.)
De verwochte CO2-reductie op brondstofverbruik: bonden op sponning houden
scheelt olzo'n 3% in brondstofverbruik.
Bonden:zuinig lobel (profiel, weerstond)
Brondstof met optimole verbrondingswoorde oonschoffen
De verwochte CO2-reductie is mogelijk enkele procenten
Bouwkeet/schoftruimte verduuzomen (isoleren, groene oggregoot op zonne-energie
plootsen)
Aonschoffen von elektrische en/of hybride mochines en moterieel
Aonschof von nieuwe vrochtwogens en mochines met EURO 5/ó motoren

A.1.5 Plon von oonpok Scope 3 doelslelling
Actie

Verantwoordelijk

l)sxdlins / frequentie

Gereed

JLt
Zoveel mogelijk inzetten van
onderaannemers uit de omgeving
(Den Haag, Delft, Waddinxveen)
Voorkeur geven aan
onderaannemers met een CO2bewust certificaat
Periodiek overleg met
onderaannemers over technische
mogelijkheden (met name inzet
zuiniq materieel)
Tijdens startwerkinstructie
onderaannemers instrueren over
noodzaak van uitzetten en niet
onnodiq laten draaien van materieel
Stimuleren carpoolen (bijvoorbeeld
titdens toolboxmeetinqs)
C02-onderwerpen toevoegen aan
toolboxmeetinqs oo proiecten
Toezicht op gebruik materieel (met
name op onnodig laten draaien van
de motor) en onderaannemers
aanspreken hierop

/

Mogeltjke

NEE

reductie
íschattins)
5To

Voorafgaand en tijdens

JA/

projectleider / planner

projecten

continu

Directie / werkvoorbereider /
projectleider / planner

Bij inzet onderaannemers

Directie / projectleider

Naar behoefte / jaarlijks

NEE

2o/o

Uitvoerder

Voorafgaand aan
projecten en wanneer
nieuwe onderaannemers
beqinnen op het proiect

NEE

10To

Uitvoerder i projectleider

Naar behoefte /
Halfiaarliiks

NEE

3To

Uitvoerder / projectleider

September 2018 /
Halfiaarliiks

NEE

5%

Uitvoerder

Continu

ln

10%

Directie / werkvoorbereider
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JA/

SYo

continu

pr0gress

1.5

Ontwikkelen en ophangen van
campagneposters in de keten op
oroiectlocaties
Vastleggen CO2-prestaties van
onderaannemers (positieve en
neqatieve constaterinqen)
Monitoring dieselverbruik en C02
uitstoot onderaannemers

KAM / uitvoerder / projectleider

September 2018

NEE

3o/o

Projectleider / uitvoerder / KAM

Wanneer van toepassing

NEE

n.v.t.

Projectleider / KAM

Halfiaarlijks

NEE

n.v.t.
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A.2

Reduceren Eleklro- en gosverbruik

Het oondeel von gosverbruik op de COz foolprint is I 1,05 % en het oondeel von het
elektroverbruik is ó.1 67" lBoeg B.V.). ln de onderstoonde olineo's wordt beschreven welke
mootregelen er kunnen worden genomen om in kontoren, mogoz'rjnen en seryerruimten de
COz-uitstoot te verminderen.

A.2.1 Algemeen

'/

Hel plootsen von slimme tussenmeters woordoor gos- en elektroverbruik nouwkeuriger
gemeten kunnen worden. Dit helpt om beter inzicht te krijgen in het energieverbruik
en nouwkeuriger meetgegevens woordoor onzekerheden in de emissie inventoris
kleiner worden.

Verwochte reductie op het gos- en elektroverbruik: geen directe reductie door deze
mootregel.

A.2.2 Reduceren gosverbruik

'/

Betere isololie von de ponden door toepossen von dokisolotie, muurisolotie, HR-glos,
isolerende roomfolie of tochtwering in kozijnen of deuren.

Verwochte reductie op het gosverbruik: ofhonkelijk von hoeveel in de pond verbeterd kon
worden, gemiddeld kon hierop zo'n 57o gereduceerd worden.

'/
'/
./

Onnodig oon loien stoon von ruimteverworming buiten bedrijfsuren, voornomelijk het
kontoor en het mogozijn en de werkploots. Toepossen von een tijdschokeloor.
Eventueel temperotuur per ruimte inregelen met ruimtethermostoten.
lsolotie oonbrengen om leidingen en oppendoges om wormteverlies te voorkomen.
Hoog Rendement ketels instolleren.

Verwochïe reductie op gosverbruik: bespoort 5% ten opzichte von gewone CV-ketel.

./

Wormte-Koude-Opslog met wormtepomp instolleren.

Verwochte reductie op gosverbruik: bespoort co. 40%Ien opzichte von een HR-ketel.

'/

Klimootinstollotie opnieuw loten inregelen (door expert woorbijo.o. rekening
gehouden wordt met hoe konïoorponden worden gebruikt, hoe focilitoire diensÍ en
servicefechnicus werkt en hoe de individuele gebruiker met zijn werkplek omgoot)

Verwochte reductie op gosverbruik: bespoort lO%.

'/

WormÍe von bijvoorbeeld seryers of compressoren gebruiken voor verworming von
ruimtes

A.2.3 Reduceren eleklroverbruik

'/

Het inkopen von groene stroom mel SMK-keurmerk voor locoties woor dit nog niet het
gevolis (Boeg B.V.)

Verwochte reductie: volledige overstop op groene stroom reoliseert een reductie von
op de C02 uitstoot door elektroverbruik.
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'/
./

Plootsen von energiezuinige verlichting zools LED-verlichting of energiezuiniger TLverlichting. Er is ook LED-verlichting verkrijgboor die post op ïL-ormotuur.
Plootsen von ormotuur met reflector of reflectoren op montogebolk zodot licht noor

beneden (noor de werkplek) wordt weerkootst
Verwochte reductie op eleklroverbruik: ofhonkel'rjk von de huidige soort verlichting kon 5-50%
bespoord worden (in een gemiddeld kontoor is verlichting 60% von totole elektroverbruik)

'/

Plootsen von bewegingssensoren in bijvoorbeeld ruimtes die minder vook gebruikt
worden zools toilel. hol en opslogruimïe.

Verwqchte reductie op elektroverbruik: zo'n

,/
'/

57"

Plootsen von lichtsensoren voor doglichtofhonkelijke lichtregeling
Temperoiuur von de oirco in de serverruimte verhogen noar 21-22 "C (m.et nome
nieuwere seryers hoeven niet zo koud te sioon ols oude servers). of zorgen voor
possieve ventilotie noor buiten toe

Verwochte reductie op elektroverbruik (nog) nieï bekend.
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Bijloge B I Duurzome leveronciers

B.l Energie
D- ''vi,t',/::

geeft bedrijven en porticulieren de mogelijkheid eigenoor von een
windmolen te worden en zo hun eigen energie op te wekken.
i:rr t!?;

\iv/ir

t;"1,;il1-iil,'rr,J": produceert kleine plug ond ploy windmolens of windiurbine voor het
opwekken von energie. De molens kunnen tevens gebruikt worden ols occuloder.
E;v:1,-/: Ontwikkeloor LED verlichting ols

vervonging voor TL. lnnovotief concept door de
mogelijkheid om de LED verlichting te leosen. Hierdoor bespoor je direct en los je moondelijks
of op de investering. Hierdoor is geen grote initiële investering nodig.
i,1oru Sy;fenrs: De Groene Aggregoot is een hybride generotor die is voozien von REC
zonneponelen en een ingebouwd occupokket, verwerkt in een compocte mobiele unit. Het
gepotenteerde Moru ELx systeem is een doglichtregeling voor bestoonde lichtlijnen in een
industriële omgeving. Het systeem onderscheidt zich door de verlichting doodwerkelijk uit te
schokelen. Het Moru ELx systeem vezorgt geheel outomotisch het verlichtingsniveou op de
werkvloer en doormee kunnen grote besporingen oon energie en kosten worden
gereoliseerd.

Roedfhuys Groep BV: ontwikkelt windenergieprojecten en zorgt doormee voor levering von
duuzome energie.

GreenChoice: Leveroncier von groene stroom en groengos.
een complete dienstverlener op het gebied von duuzome energie. Exolius
odviseert welk product het beste bij u post én regelen eventueel subsidie. fiscool voordeel en
finonciering.
Ex,tltt,ts: is

MoblSolor: biedt het duuzome olternotief voor een oggregoot. Onze Mobile Solor Uniis (MSU)
gebruiken enkel de zon bijhet opwekken von energie, dot voldoende is om een scolo oon
opporoten von stroom te voozien.
Trendtng Energy: helpt bedr'rjven om energie en kosten te besporen zonder dot de bedrijven
hoeven te investeren in energiebesporende mootregelen.

DeVenflon: ontwikkelt innovotieve en duurzome oplossingen om sluipverbruik tegen le goon
zools de SolorBell (deurbel op zonne-energie).
EnergyAlerÍ: een online service woormee bedr'rjven hun energieverbruik kunnen monitoren.

C/imole fleuÍrrr/ Group: helpt bedr'rjven om duurzomer te werk te goon in de breedste zin. Dit
doen zij door inzicht in te geven in de CO2-footprint en odvies te geven.

COz-reductieplan 2020 (2.A.3 & 1.8.1& 3.8.1 & 5.8.1)

19

8.2

Mobiliteil

Nltster Green:

Leosemootschoppij met enkel duurzome outo's.

lerc-e: Bewustwording von reisgedrog & MVO door een serious gome.
Green Sfor Sioilsfics: helpt bedrijven het verbruik te verbeteren door het rijgedrog von
bestuurders te meten en te beoordelen.
Orongegos: Orongegos biedt zowel commerciële tonkstotions ols klein- en grootscholige
thuistonkinstolloties een concept voor het reoliseren von een groengos tonkpunt.

de morkt woormee
ploots
worden
vindt
von
brondstof bespoort kon
en een reductie
schodelijke stoffen in de
uitlootgossen.
Emission Europe: Emission Europe brengt een brondstofodditief op

Bond op sponning: biedt service op locotie om von oonwezige outo's de
bondensponning te meten en indien nodig de juiste bondensponning te voorzien.
Ies/o Mofors: ontwerpt en produceert wereldwijd premium elektrische voeriuigen.

B.3 Overige groene bedrijven en orgonisolies
f/crluur op je nuur: levert verticole moestuinen. Doormee kon iedereen z'rjn eigen groente en
fruit kweken. Groene vingers zijn niet nodig wont de verticole moestuin zit zo in elkoor dot de
plonten voor zichzelf kunnen zorgen.
Stichting frees for ol/: droogl bijoon een duuzome wereld door COzcompensotie mogelijk te
moken. Dit doen z'rjdoor te invesieren in bosherstel en duurzome energie projecten. Deze
projecten leveren extro inkomsten op voor de lokole bevolking en drogen bijoon herstel von
notuur en milieu.
FoirClíntafeFund: ondersteunt bedrijven, non-profit orgonisoties en porticulieren om
klimootneutrool te worden. FoirClimoteFund biedt hiervoor COz rechten uit eigen
voorgefinoncierde projecten woormee COz uitstoot gecompenseerd kon worden. Alle

projecten von FoirClimoteFund stimuleren schoner koken voor huishoudens in
ontwikkelingslonden.
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