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1 Inleiding
Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,
zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering in het algemeen als op de projecten
waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen.
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Energie-audit (organisatie en projecten)

Op basis van de CO2-emissie-inventarisatie is de CO2-voetafdruk opgesteld van het
basisjaar 2015. Naar aanleiding hiervan heeft een energie-audit plaatsgevonden.
Uit de herberekening over 2017 werd duidelijk dat het brandstofverbruik van het
materieel met 59,76% van de totale CO2-uitstoot, de grootste emissiebron is. Het
goederenvervoer is met 25,96% de tweede grootste emissiebron.
Voorstaande bezien over scope 1 en scope 2 emissies.
Wanneer wij ook scope 3 hierin meewegen dan is duidelijk over 2017 dat het
brandstofverbruik van upstream activiteiten met 50,49% van de totale CO2uitstoot, de grootste emissiebron is. Het eigen materieel is met 29,59% de tweede
grootste emissiebron

CO2 uitstoot per scope

Scope 1
Directe
emissies
49,11%

Scope 3
emissies
50,49%

Het reductieplan maakt integraal onderdeel uit van het Energie
Managementsysteem (EMS)/CO2-voetafdruk. De doelstellingen hebben effect op
alle scopes en worden periodiek geëvalueerd, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.
Omdat de CO2-uitstoot steeds zal veranderen als gevolg van bedrijfsomvang en/of
–activiteiten en als gevolg van genomen reductiemaatregelen vindt jaarlijks een
energie-audit plaats. Ook wanneer er komende, lopende en afgeronde projecten
zijn waarop gunningvoordeel is verkregen worden in deze energie-audit
meegenomen. In het 1e basisjaar 2011 had het bedrijf dergelijke projecten niet.
Vanaf het 2e basisjaar januari 2015 wel.
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De beoogde reductiedoelstellingen zijn van scope tot uitstoot per eenheid
uitgewerkt. In hoofdlijnen betreft het;
Door implementatie van deze maatregelen willen we de CO2 uitstoot in de periode
2015 - 2018 met 5,5 procent verminderen. Dit is onderverdeeld in;
Scope 1
Scope 2
Scope 3
Gegunde projecten

=
=
=
=

3,74 %
100 %
4,97%
5,00%

Scope 1
Scope 2
Scope 3
Gegunde projecten

= 15,52 ton
= 10,02 ton
= 23,59 ton
= 2,05 ton
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Reductiedoelstellingen

Naar aanleiding van de energie-audit heeft de directie de volgende reductie
doelstellingen in vastgesteld:
Doelen scope 1 & 2;
1. 2,0% reduceren materieel uitstoot per draaiuur door aanschaf zuiniger,
moderner materieel;
2. 1,0% reduceren materieel uitstoot per draaiuur door effectief inzetten;
3. 1,0% reduceren materieel uitstoot per draaiuur door gedrag en bewustwording;
4. 2,0% reduceren goederenvervoer uitstoot per kilometer door aanschaf zuiniger,
moderner vervoer;
5. 1,0% reduceren goederenvervoer uitstoot per kilometer door cursus/ toolbox
het nieuwe rijden;
6. 1,0% reduceren goederenvervoer uitstoot per kilometer door gedrag en
bewustwording;
7. 2,0% reduceren goederenvervoer vrachtwagen aantal liter per km door
aanschaf zuiniger, moderner vervoer;
8. 2,0% reduceren goederenvervoer vrachtwagen aantal liter per km door erkende
training het nieuwe rijden;
9. 1,0% reduceren brandstofverbruik woon-werkverkeer door stimulatie;
10. 100% reduceren uitstoot CO2 Electra door NL groene stroom
11. 1% reduceren uitstoot CO2 Electra en gas door gedrag en bewustwoording
Doelen projecten;
1. 1,0% reduceren kg uitstoot per € materieel door inzet zuiniger, moderner
materieel;
2. 1,0% reduceren goederenvervoer kg uitstoot per € materieel door cursus/
toolbox het nieuwe rijden;
3. 1,0% reduceren materieel kg uitstoot per € door inzet door effectief inzetten;
4. 1,0% reduceren materieel kg uitstoot per € door inzet door gedrag en
bewustwording;
5. 1,0% reduceren materieel kg uitstoot per € door bewustwording scope 3
activiteiten;
Binnen scope 3 willen we 5 % reduceren op 9.899 liter brandstof reduceren per
productie-uur bij gelijkblijvende productie.
Doelen scope 3;
1. 1,0% reduceren
materieel
2. 1,0% reduceren
3. 1,0% reduceren
4. 1,0% reduceren
5. 1,0% reduceren
transport

brandstofverbruik d.m.v. overleg inzet emissie zuiniger
brandstofverbruik
brandstofverbruik
brandstofverbruik
brandstofverbruik

d.m.v. bewustmaking middels communicatie.
d.m.v. delen actuele scope 3 informatie
door toolboxen/ cursussen nieuwe rijden.
d.m.v. overleg inzet emissie zuiniger

Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan de jaaromzet, gereden transport en het
aantal medewerkers. Dus bij gelijkblijvende productie.

Opgesteld door:
H. Dreesmann
Gecontroleerd door: J. van der Meer

4

Versie 1.6
Datum 21-11-2018

4

Reductiemaatregelen

Om genoemde reductiedoelstellingen te realiseren neemt de directie de volgende
maatregelen binnen scope 1 en scope 2:
Doelstelling 1,
4% reduceren materieel uitstoot per draaiuur.
Maatregelen;
 Bij aanschaf van nieuw materieel kiezen waar mogelijk voor zuiniger materieel
met de laatste stand der techniek waarbij het brandstof verbruik dus mede een
beslissende factor is. Wij verwachten hiermee een reductie van 2% te realiseren
 Materieel rijdt vaak met banden met onderspanning. Dat komt omdat banden,
net als fietsbanden, langzaam hun spanning verliezen. Dat is ongeveer 0,2 bar
per 3 maanden. Doordat de rolweerstand toeneemt, verbruikt de auto 2 tot 5 %
extra brandstof. Ook neemt de bandenslijtage sterk toe, waardoor veel eerder
nieuwe banden nodig zijn. Daarbij is rijden met de juiste bandenspanning
veiliger en schoner. Ook het registreren van het brandstofverbruik per voertuig
en het gemiddelde brandstofgebruik van het gehele materieelpark geeft inzicht
in de stand van zaken en vorderingen op het gebied van brandstofbesparing.
Door het regelmatig monitoren van het brandstofverbruik en bespreken met
chauffeurs kan gemiddeld 3 tot 5% brandstof worden bespaard.
De insteek is nu 1% reductie.
 Door gedragsveranderingen verwachten wij 1% CO2 reductie te bewerkstelligen.
Er is inzicht in het materieel met een hoge uitstoot. Veel materieel verbruikt
diesel. Door gedrag en bewustwording is hier nog te winnen. Met name
warmdraaien, te hoge toeren en in pauze aanlaten valt op te besparen
Medewerkers toolboxen geven over het nieuwe draaien. Doordat wij toolboxen
geven en als directie sturen hebben wij de ambitie voor een reductie van 1%.
Doelstelling 2,
4% reductie op CO2-uitstoot goederenvervoer uitstoot per kilometer.
Maatregelen;
 Met het aanschaffen van zuinigere bedrijfswagens verwachten wij 2% CO2
reductie te bewerkstelligen. Wanneer economisch verantwoord zullen wij de
oudere bedrijfswagens vervangen voor zuinigere modellen euro 5 of euro 6.
Bij het vernieuwen van het wagenpark is het brandstofverbruik een belangrijk
criterium voor inruil en aanschaf.
 Medewerkers toolboxen geven over het nieuwe rijden. Praktijkuitkomsten van 10
medewerkers hebben een reductie bewerkstelligd van 10,87%
Doordat wij toolboxen geven en als directie sturen hebben wij de ambitie voor
een reductie van 1%.
 Door gedragsveranderingen verwachten wij 1% CO2 reductie te bewerkstelligen;
- Bedrijfswagens niet warm draaien, uitgezonderd vorstperiodes.
- Bedrijfswagens niet stationair draaien tijdens korte pauzes
- Verdergaand inzicht in het brandstofverbruik van de bedrijfswagens en
toespitsen op de ‘grootverbruikers’ brandstof en hier maatregelen op
nemen.
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Ruim de helft van alle auto’s rijdt met banden met onderspanning. Dat komt
omdat autobanden, net als fietsbanden, langzaam hun spanning verliezen. Dat is
ongeveer 0,2 bar per 3 maanden. Doordat de rolweerstand toeneemt, verbruikt
de auto 2 tot 5 % extra brandstof. Ook neemt de bandenslijtage sterk toe,
waardoor veel eerder nieuwe banden nodig zijn. Daarbij is rijden met de juiste
bandenspanning veiliger.

Doelstelling 3,
4% reductie aantal liter per km goederenvervoer.
Maatregelen;
 Met het aanschaffen van een Euro 6 vrachtwagen verwachten wij 2% CO2
reductie te bewerkstelligen. Wanneer economisch verantwoord zullen wij de
oudere vrachtwagen vervangen voor zuiniger model
Bij het vernieuwen van het wagenpark is het brandstofverbruik een belangrijk
criterium voor inruil en aanschaf. Ook mogelijkheden tot monitoren horen
hierbij.
 Chauffeurs erkende training “het nieuwe rijden” laten volgen. Praktijkuitkomsten
van 10 medewerkers hebben een reductie bewerkstelligd van 10,87%
Wij hebben de ambitie voor een reductie van 2%.

Doelstelling 4,
1% reductie brandstofverbruik woon-werkverkeer
Maatregel;
 Medewerkers toolboxen geven over het nieuwe rijden. Praktijk uitkomsten van
10 medewerkers hebben een reductie bewerkstelligd van 10,87%
Door gedragsveranderingen verwachten wij ook reductie te bewerkstelligen
Bewustwording en draagvlak voor het CO₂- en energiebeleid creëren zodat
medewerkers actief mee gaan denken over reductiemaatregelen en zuiniger met
voertuigen omgaan.

Doelstelling 5,
100 % minder CO2-uitstoot elektriciteit
Maatregel;
 Momenteel wordt er grijze stroom afgenomen. Hieraan is een uitstoot gekoppeld
van 0.526 kg CO2 per kiloWattuur. Door op het moment wanneer mogelijk over
te stappen op 100% Nederlandse groene stroom wordt een reductie van 100%
CO2 uitstoot bewerkstelligd. De uitstoot van wind, water en zonne-energie is
0,00 kg CO2 per kiloWattuur
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Doelstelling 6,
1% reductie kWh elektriciteitsverbruik en gasverbruik
 Door gedragsveranderingen verwachten wij 1% CO2 reductie te bewerkstelligen
op elektriciteitsverbruik en gasverbruik
Bewustwording en draagvlak voor het CO₂- en energiebeleid creëren zodat
medewerkers actief mee gaan denken over reductiemaatregelen en zuiniger met
elektriciteit omgaan. Dit heeft effect op de energiebesparing in alle aspecten van
de bedrijfsvoering zoals het in- en uitschakelen apparatuur, aanbrengen
sensoren, Led verlichting etc.
Om genoemde reductiedoelstellingen te realiseren neemt de directie de volgende
maatregelen binnen de projecten:
5% reduceren het aantal kg uitstoot CO2 per € omzet
Maatregelen;
 Bij aanschaf van nieuw materieel kiezen waar mogelijk voor zuiniger materieel
met de laatste stand der techniek waarbij het brandstof verbruik dus mede een
beslissende factor is zoals de hybride kraan. Wij verwachten hiermee een
reductie van 1% te realiseren
 Medewerkers toolboxen geven over het nieuwe rijden. Praktijkuitkomsten van 10
medewerkers hebben een reductie bewerkstelligd van 10,87%
Doordat wij toolboxen geven en als directie sturen hebben wij de ambitie voor
een reductie van 1%.
 Materieel rijdt vaak met banden met onderspanning. Dat komt omdat banden,
net als fietsbanden, langzaam hun spanning verliezen. Dat is ongeveer 0,2 bar
per 3 maanden. Doordat de rolweerstand toeneemt, verbruikt de auto 2 tot 5 %
extra brandstof. Ook neemt de bandenslijtage sterk toe, waardoor veel eerder
nieuwe banden nodig zijn. Daarbij is rijden met de juiste bandenspanning
veiliger en schoner. Ook het registreren van het brandstofverbruik per voertuig
en het gemiddelde brandstofgebruik van het gehele materieelpark geeft inzicht
in de stand van zaken en vorderingen op het gebied van brandstofbesparing.
Door het regelmatig monitoren van het brandstofverbruik en bespreken met
chauffeurs kan gemiddeld 3 tot 5% brandstof worden bespaard.
De insteek is nu 1% reductie.
 Bewustwording en draagvlak voor het CO₂- en energiebeleid creëren zodat
medewerkers actief mee gaan denken over reductiemaatregelen en zuiniger met
energie omgaan. Dit heeft effect op de energiebesparing in alle aspecten van de
bedrijfsvoering. De insteek is nu 1% reductie
 Door gedragsveranderingen verwachten wij 1% CO2 reductie te bewerkstelligen;
- Bedrijfswagens niet warm draaien, uitgezonderd vorstperiodes.
- Bedrijfswagens niet stationair draaien tijdens korte pauzes
- Verdergaand inzicht in het brandstofverbruik van de bedrijfswagens en
toespitsen op de ‘grootverbruikers’ brandstof en hier maatregelen op
nemen.
Ruim de helft van alle auto’s rijdt met banden met onderspanning. Dat komt
omdat autobanden, net als fietsbanden, langzaam hun spanning verliezen. Dat is
ongeveer 0,2 bar per 3 maanden. Doordat de rolweerstand toeneemt, verbruikt
de auto 2 tot 5 % extra brandstof. Ook neemt de bandenslijtage sterk toe,
waardoor veel eerder nieuwe banden nodig zijn. Daarbij is rijden met de juiste
bandenspanning veiliger.
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Om genoemde reductiedoelstellingen te realiseren neemt de directie de volgende
maatregelen binnen scope 3:
5% reduceren op het aantal liter brandstof per productiedag.
Maatregelen;
1% reductie op CO2-uitstoot door inzicht nieuwe rijden
 Onderaannemers trainen voor het nieuwe rijden. Praktijk uitkomsten van 10
medewerkers hebben een reductie bewerkstelligd van 10,87%
Doordat wij geen volledige invloed hebben stellen wij de ambitie voor een
reductie van 1%.
1% reductie door toeleveranciers te voorzien van CO2 communicatie
 Communicatie en informatievoorziening kan gaan over;
- Bedrijfswagens niet warm draaien, uitgezonderd vorstperiodes.
- Bedrijfswagens niet stationair draaien tijdens korte pauzes
- Zorg dragen voor juiste bandenspanning;
Ruim de helft van alle auto’s rijdt met banden met onderspanning. Dat
komt omdat autobanden, net als fietsbanden, langzaam hun spanning
verliezen. Dat is ongeveer 0,2 bar per 3 maanden. Doordat de
rolweerstand toeneemt, verbruikt de auto 2 tot 5 % extra brandstof. Ook
neemt de bandenslijtage sterk toe, waardoor veel eerder nieuwe banden
nodig zijn. Daarbij is rijden met de juiste bandenspanning veiliger.
- Verdergaand inzicht in het brandstofverbruik van de bedrijfswagens en
toespitsen op de ‘grootverbruikers’ brandstof en hier maatregelen op
nemen.
1% reductie door bewustwording toeleveranciers met actuele scope 3
informatie
 De scope 3 ketenanalyse in eenvoudige taal communiceren met onderaannemers
en voorstellen/ bewustwording creëren dat dit leidt tot inzicht en reductie
Doordat wij geen volledige invloed hebben stellen wij de ambitie voor een
reductie van 1%.
1% reductie door inzet emissie zuiniger materieel en transport
 Voor de projecten waarop wij onderaannemers inzetten kunnen wij de
inspanningsverplichting hebben de onderaannemers te verzoeken emissie zuinig
materieel en transport op onze projecten te gebruiken. In ieder geval kiezen
voor het zuinigere materieel als deze keuze er is.
Doordat wij geen volledige invloed hebben stellen wij de ambitie voor een
reductie van 1%.
1% reductie door inzet bouwplaats regels
 Voor de projecten waarop wij onderaannemers inzetten stellen wij bouwplaats
regels op en hebben wij de inspanningsverplichting de onderaannemers te
verzoeken deze na te leven.
Hierbij valt te denken aan; Materieel ’s ochtend niet eerst warm laten draaien,
Materieel niet onnodig stationair laten draaien op het werk, De gebruiksduur
verkleinen van materieel door vooraf goed eigen werk te plannen en goed samen
te werken met collega’s, Opslag mogelijkheden op werklocatie creëren, zodat er
minder aanvoer transporten nodig zijn etc etc.
Doordat wij geen volledige invloed hebben stellen wij de ambitie voor een
reductie van 1%.
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Uitgangssituatie ambitie

Ten aanzien van de reductiedoelstellingen doen wij een stelling name met
onderbouwing waarom deze vergelijkbaar zijn met onze sector genoten met in acht
neming van onze uitgangssituatie.
Uitgangssituatie ten opzichte van sectorgenoten scope 1 & 2;
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Uitgangssituatie ten opzichte van sectorgenoten op projecten;

Uitgangssituatie ten opzichte van sectorgenoten scope 3;
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Trends (organisatie en projecten) scope 1, 2 & 3 t/m 2017

Het nieuwe rijden / Brandstoffen

Gedrag/ bewustwording materieel
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Scope 3 2014 t/m 2017;
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2014;

2015;

2016;

2017;
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Trends (organisatie en projecten) scope 1 en 2 t/m 2018-6M

Het nieuwe rijden / Brandstoffen

Gedrag/ bewustwording materieel

Op basis van draaiuren
Op basis van uitstoot/ euro 25,89 ton reductie
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Individuele bijdrage

Nieuwe ideeën voor een duurzame bedrijfsvoering en energiebesparing zijn van
harte welkom. We nodigen medewerkers, maar ook derden dan ook van harte uit
(energie)besparingsideeën met ons te delen. Alle tips, suggesties en
verbetervoorstellen kunnen worden gemeld via info@vdmbv.nl Er zijn geen
invloeden van individuen geïdentificeerd welke een significante positieve of
negatieve bijdragen hebben geleverd aan onze emissies.

9

Voortgang en evaluatie

Tweemaal per jaar worden de gekwantificeerde gegevens van de scope 1 en 2
emissies ingevoerd, en eenmaal per jaar van scope 3 waarbij tevens de
doelstellingen worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Deze voortgangsrapportage wordt gepubliceerd op de website. Hiernaast beoordeelt
de directie jaarlijks de voortgang van het CO2-reductiebeleid en stelt tevens nieuwe
of gewijzigde doelstellingen voor CO2-reductie vast. Ook stelt de directie vast of wat
naar de verschillende doelgroepen is gecommuniceerd, conform het
communicatieplan is gecommuniceerd. Tevens beoordeelt de directie of er
verbeterpunten kunnen worden vastgesteld.
9.1 Eerste halfjaarlijkse evaluatie reductieplan
De eerste halfjaarlijkse evaluatie van het reductieplan zal plaatsvinden in september.
9.2 Tweede halfjaarlijkse evaluatie reductieplan
De tweede halfjaarlijkse evaluatie van het reductieplan zal plaatsvinden in februari.
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Bijlagen;
Figuur 1: Reductie doelen scope 1 & 2 + 3 & projecten schematisch+ voortgang 2015 t/m 2017
Figuur 2: Reductie doelen scope 1 & 2 & projecten schematisch+ voortgang 2015-6M
Figuur 3: Reductie doelen scope 1& 2 & projecten schematisch+ voortgang 2016-6M
Figuur 4: Reductie doelen scope 1& 2 & projecten schematisch+ voortgang 2017-6M
Figuur 5: Reductie doelen scope 1& 2 & projecten schematisch+ voortgang 2018-6M
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Figuur 1: Reductie doelen scope 1 & 2 + 3 & projecten schematisch+ voortgang 2015 t/m 2017
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Figuur 2: Reductie doelen scope 1 & 2 + 3 & projecten schematisch+ voortgang 2015-6M

18

Figuur 3: Reductie doelen scope 1& 2 & projecten schematisch+ voortgang 2016-6M
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Figuur 4: Reductie doelen scope 1& 2 & projecten schematisch+ voortgang 2017-6M
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Figuur 5: Reductie doelen scope 1& 2 & projecten schematisch+ voortgang 2018-6M
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