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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 eventueel CO2-gerelateerd
gunningvoordeel is verkregen.

2 Energie-audit (organisatie en projecten)
Op basis van de CO2-emissie-inventarisatie is de CO2-voetafdruk opgesteld van het basisjaar 2017.
Naar aanleiding hiervan heeft een energie-audit plaatsgevonden. Uit deze energie-audit werd duidelijk
dat in 2017 het brandstofverbruik van het eigen personenvervoer met 90% van de totale CO2-uitstoot,
de grootste emissiebron is. Het personenvervoer met privé auto’s is met 5% de tweede emissiebron.
Het reductieplan maakt integraal onderdeel uit van het Energie Managementsysteem (EMS)/CO2voetafdruk. 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 basisjaar 2017 had
het bedrijf dergelijke projecten niet.

3 Reductiedoelstellingen
Naar aanleiding van de energie-audit heeft de directie de volgende reductie-doelstellingen
vastgesteld:









Overall willen we 7,40 ton CO2 uitstoot reduceren in 3 jaar tijd bij gelijkblijvende productie
Overall willen we 12,57% CO2 uitstoot reduceren in 3 jaar tijd bij gelijkblijvende productie
Binnen scope 1 willen we 5,86 ton CO2 uitstoot reduceren
Binnen scope 2 willen we 1,55 ton CO2 uitstoot reduceren
Binnen scope 1 willen we 10,2 % CO2 uitstoot reduceren
Binnen scope 2 willen we 46,4 % CO2 uitstoot reduceren
Binnen scope 2 willen we 17 % KWh reduceren
Op project Utrecht kenmerk 1100080897 willen we 12,7% CO2 uitstoot reduceren in 3 jaar tijd bij
gelijkblijvende productie. (gebaseerd op procentueel gelijke reductie als voor onze organisatie)
 Binnen scope 3 willen we 18,2 % CO2 uitstoot reduceren
1.
2.
3.
4.
5.

19% reduceren op CO2 uitstoot door gasverbruik
10% reduceren op CO2 uitstoot door brandstofverbruik van personenvervoer.
2% reduceren op CO2 uitstoot door brandstofverbruik van personenvervoer met privé auto
100% reduceren op CO2 uitstoot door elektriciteit verbruik
17% reduceren verbruik kWh stroom

Deze doelstellingen worden gemeten ten opzichte van het basisjaar 2017 en zijn gerelateerd aan de
jaaromzet, gereden transport en het aantal (inhuur) medewerkers. Dus bij gelijkblijvende productie*
Doelstellingen zijn ook verwerkt in de projecten en hebben zelfde % doelen. Zie figuur 1 bijlage.
* gelijkblijvende productie;
Wat is gelijkblijvende productie? Hoe gaan we de voortgang van doelen vergelijken over de komende
jaren?
- Totaal brandstof / totaal gereden kilometers
- Totaal brandstof personenauto / totaal gereden kilometer per personenauto. Is tevens per bestuurder.
Voordeel van voorstaande is dat wanneer wij gekozen maatregelen nemen deze zichtbaar zijn zoals;
- zuiniger auto’s aanschaffen
- scooters i.p.v. auto’s op de werklocaties
- privé veel/ weinig rijden is meer/minder liters/ kilometers dus inzichtelijk
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- onzekerheden; het privé gebruiken van de zakelijke auto heeft het bedrijf geen grip op.
(rijdt men veel of weinig privé? In absolute getallen kan de uitstoot toenemen/ dalen.
Dit heeft geen effect wanneer we de juiste voornoemde parameters monitoren.

4 Reductiemaatregelen
Om genoemde reductiedoelstellingen te realiseren neemt de directie de volgende maatregelen:
Scope 1
Doelstelling 1,
10% minder CO2-uitstoot personenvervoer
Maatregelen;
 Met het aanschaffen van zuiniger personenvervoer verwachten wij 5% CO2 reductie te
bewerkstelligen.
 Bij het vernieuwen van het personenvervoer waarbij het brandstofverbruik een belangrijk criterium
is voor inruil en aanschaf.
 Door gedragsveranderingen verwachten wij 5% CO2 reductie te bewerkstelligen
o Auto niet warm draaien, uitgezonderd vorstperiodes.
o Auto niet stationair draaien tijdens korte pauzes
o Toolboxen over het nieuwe rijden
o Zorg dragen voor juiste bandenspanning
o Verdergaand inzicht in het brandstofverbruik van het personenvervoer per gebruiker

Doelstelling 2,
19% minder CO2-uitstoot verwarming kantoor
Maatregelen;
 Bewustwording.(2%) Door kleine maatregelen zoals bewust warmtegebruik, kachel uit bij verlaten
kantoor etc. zal een kleine reductie bewerkstelligd worden. De maatregelenlijst is ingevuld en
voornoemde zal meer tips geven.
 Onderzocht wordt om de huidige CV ketel te vervangen voor een moderne CV ketel. Hiermee
willen wij ook een reductie van 17% bewerkstelligen.
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/verwarmen-op-gas/nieuwe-cvketel-of-combiketel-kopen/
 Uitgangspunt in graaddagen is belangrijk zo ook de gebruikte verdeelsleutel. Deze dienen jaarlijks
eenduidig toegepast te worden om reëel vergelijk te maken.
 Aanschaffen warmtepomp op nieuwe bedrijfslocatie af 01-07-2020
Scope 2
Doelstelling 3,
2% reductie kWh elektriciteitsverbruik
Maatregelen;
 Bewustwording.(2%) Door kleine maatregelen zoals licht uit, computers uit ‘s avonds e.d. zal een
kleine reductie bewerkstelligd worden.
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Doelstelling 4,
15% reductie kWh elektriciteitsverbruik
Maatregelen;
 Wanneer onze huidige verlichting vervangen voor LED verlichting geeft dit een reductie aan kWh
per jaar. Door deze inzet te vervangen verwachten 4% kWh te reduceren.
(LED is 6 watt- traditioneel is gemiddeld 40 Watt) = 85% reductie verbruik in aandeel verlichting op
totaalverbruik) Aanname is 30% van het verbruik verlichting en 70% van het verbruik computers,
printers e.d. 30/70 * 85% =15%
 Op de nieuwe bedrijfslocatie het complete kantoor voorzien van enkel LED verlichting..

Doelstelling 5,
100% minder CO2-uitstoot elektriciteitsverbruik
Maatregelen;
 Momenteel wordt er grijs stroom van Essnt afgenomen. Dit blijkt geen Nederlandse groene stroom
te zijn. Door op het moment wanneer mogelijk over te stappen op 100% Nederlandse groene
stroom wordt een reductie van 100% CO2 uitstoot bewerkstelligd.
 Per 01-07-2020 op de nieuwe bedrijfslocatie een contract afsluiten Nederlandse Groene Stroom.
 De nieuwe bedrijfslocatie per 01-07-2020 zo mogelijk voorzien van zonnecollectoren en voorzien in
eigen elektriciteit behoefte.

Doelstelling 6,
2% minder CO2-uitstoot personenvervoer met privé auto
Maatregelen;
 Door bij in diensttreden direct in te zetten op gedragsverandering (CO2 beleid van Beheeraccent)
verwachten wij 2% CO2 reductie te bewerkstelligen
o Auto niet warm draaien, uitgezonderd vorstperiodes.
o Auto niet stationair draaien tijdens korte pauzes
o Toolbox en nieuwsbrief over het nieuwe rijden
o Zorg dragen voor juiste bandenspanning
o Verdergaand inzicht in het brandstofverbruik van het personenvervoer per gebruiker
(aantal km per liter)
Scope 3
Doelstelling 7
5% minder CO2-uitstoot transport van en naar de projectlocatie
Maatregelen;
o Medewerkers toeleveranciers verplichten tot het jaarlijks volgen van een cursus of Toolbox “het
nieuwe rijden”
o Bewustzijn bij toeleveranciers creëren door specifieke informatie voorziening over voortgang
reductie doelstelling in scope 3
o Bewustzijn bij toeleveranciers creëren door toezending van de twee interne nieuwsbrieven van
Beheeraccent
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Doelstelling 8
5% minder CO2-uitstoot transport van en naar de projectlocatie
Maatregelen;
 Bijvoorbeeld door inzet en dus aanschaf van hybride auto’s of volledig elektrische auto’s
o Directie met alle betrokken partijen in overleg of op onze projecten hybride auto's of volledig
elektrische auto's in te zetten. Dwingen gaat niet, stimuleren wel.
o Ook plannen op afstand project- toeleverancier kan bijdrage mits huidige economie dit toelaat.

Doelstelling 9
5% minder CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van werkzaamheden
Maatregelen;
o Medewerkers toeleveranciers verplichten tot het jaarlijks volgen van een cursus of Toolbox “het
nieuwe rijden”
o Bewustzijn bij toeleveranciers creëren door specifieke informatie voorziening over voortgang
reductie doelstelling in scope 3
o Bewustzijn bij toeleveranciers creëren door toezending van de twee interne nieuwsbrieven van
Beheeraccent

Doelstelling 10
20% minder CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van werkzaamheden
Maatregelen;
 Bijvoorbeeld door inzet en dus aanschaf van hybride auto’s of volledig elektrische auto’s
o Directie met alle betrokken partijen in overleg of op onze projecten hybride auto's of volledig
elektrische auto's in te zetten. Dwingen gaat niet, stimuleren wel.
o Ook plannen op afstand project- toeleverancier kan bijdrage mits huidige economie dit toelaat.

Doelstelling 11
100% minder CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van werkzaamheden
 Op de projectlocaties volledig overgaan op andere transport middelen
o In overleg op alle projecten overgaan op elektrische scooters welke opgeladen worden met
NL groene stroom of een vouwfiets. Divers overleg loopt met Amsterdam, Utrecht en Den
Haag.

5 Uitgangssituatie ambitie
Ten aanzien van de reductiedoelstellingen scope 1 & 2 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;
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6 Trends (organisatie en projecten)
Er zijn over 2018 nog geen trends uit het energieverbruik op te maken. Wel is er een duidelijke
productie toename zichtbaar van 57,6% wat resulteert in meer inzet personenvervoer, meer
medewerkers en daaraan gekoppelde CO2 uitstoot. Kijkend naar andere maatregelen;
Als bedrijf hebben wij als doelstellingen auto’s in te zetten met een lagere CO2 uitstoot. Wanneer we
kalanderjaar 2017 met 2018 vergelijken;
In 2017 was de gemiddelde CO2 uitstoot gram per kilometer 99 gram
In 2018 is de gemiddelde CO2 uitstoot gram per kilometer 89 gram
Een daling van 10 gram per kilometer. We rijden met elkaar op jaarbasis bijna 400.000 km
Dus 400.000 km x 10 gram = 4000 kg minder CO2 uitstoot
Ook is het eerste inzicht gereden kilometer per liter brandstof inzichtelijk en laat verbetering zien.
Overall is er een reductie binnen alle drie de scopes.
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7 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@beheeraccent.nl

8 Voortgang en evaluatie
Tweemaal per jaar worden de gekwantificeerde gegevens van de scope 1 en 2 emissies ingevoerd,
waarbij tevens de doelstellingen worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Eenmaal per jaar wordt
voorstaande ook uitgevoerd ten aanzien van scope 3. Deze voortgangsrapportage wordt gepubliceerd
op de website middels document 5.B.1
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.

8.1 Eerste halfjaarlijkse evaluatie reductieplan
De halfjaarlijkse evaluatie van het reductieplan zal plaatsvinden september

8.2 Tweede halfjaarlijkse evaluatie reductieplan
De jaarlijkse evaluatie van het reductieplan zal plaatsvinden in februari/maart

Drunen, 20-09-2019
Directeur

_______________
Dhr. R. Buijs

Bijlage 1; Figuur reductie doelen schematisch Scope 1, 2 & 3 inclusief project
Bijlage 2; Figuur Voortgang reductie doelen schematisch 2018-6M
Bijlage 3; Figuur Voortgang reductie doelen schematisch 2018
Bijlage 4; Figuur Voortgang reductie doelen schematisch 2019-6M
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Figuur 1; reductie doelen schematisch
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Figuur 2; voortgang reductie doelen schematisch 2018-6M
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Figuur 3; voortgang reductie doelen schematisch 2018
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Figuur 4; voortgang reductie doelen schematisch 2019-6M
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