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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 2015.
Naar aanleiding hiervan heeft een energie-audit plaatsgevonden. Uit deze energie-audit werd duidelijk
dat in 2015 het brandstofverbruik van het goederenvervoer met 46% van de totale CO2-uitstoot, de
grootste emissiebron is. Het materieel t.b.v. de projecten is met 38% 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 2015 had
het bedrijf dergelijke projecten niet.

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









1.
2.
3.
4.
5.
6.

Overall willen we 13.7 ton CO2 uitstoot reduceren in 6 jaar tijd bij gelijkblijvende productie
Overall willen we 14,5% CO2 uitstoot reduceren in 6 jaar tijd bij gelijkblijvende productie
Binnen scope 1 willen we 6.01 ton CO2 uitstoot reduceren
Binnen scope 2 willen we 7.65 ton CO2 uitstoot reduceren
Binnen scope 1 willen we 7%
CO2 uitstoot reduceren
Binnen scope 2 willen we 100% CO2 uitstoot reduceren
Binnen scope 2 willen we 3% KwH reduceren
Op project P14 willen we 7%
CO2 uitstoot reduceren

7% reduceren brandstofverbruik van materieel.
7% reduceren brandstofverbruik van goederenvervoer
7% reduceren brandstofverbruik van personenvervoer.
4% reduceren op uitstoot gasverbruik
3% reduceren op verbruik Kwh stroom
100% reduceren op uitstoot elektriciteit verbruik

Deze doelstellingen worden gemeten ten opzichte van het basisjaar 2015 en zijn gerelateerd aan de
jaaromzet, gereden transport en het aantal medewerkers. (2016- 2021) Dus bij gelijkblijvende
productie.
Doelstellingen zijn ook verwerkt in de projecten en hebben zelfde % doelen. Zie figuur 1 bijlage.
e

*Basisjaar; Het basisjaar is het 1 jaar dat de Carbon Footprint is berekend. Deze Carbon Footprint
blijft ongewijzigd. Hierop is één uitzondering. Wanneer de bekende CO 2 emissie factoren wijzigen (zie
https://www.co2emissiefactoren.nl/ ) zal het basisjaar ook herberekend worden met de actuele
CO2 emissie factoren. Dit om “appels met appels” te vergelijken.
Halfjaarlijks wordt in 3.A.1 Carbon Footprint aangegeven op welke peildatum de CO 2 emissie factoren
zijn gecontroleerd. Indien er dus een actualisatie in CO 2 emissie factoren heeft plaatsgevonden zal het
basisjaar worden geactualiseerd en wordt de sheet “monitoren scope” bijgewerkt.
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Referentiejaar; In de tijd veranderd de maatschappij nemen werkzaamheden toe of af, kan de scope
van de organisatie wijzigen, wijzigt wet-en regelgeving, kunnen werkzaamheden naar of uit scope 3
en kan de omvang van de organisatie veranderen. Om cijfergegevens welke als uitgangsbasis dienen
om verbruik en uitstoot te berekenen en te beoordelen wordt periodiek door de directie een
referentiejaar gekozen. Dit is een kalenderjaar. Door dit referentiejaar bij voorkeur niet meer dan drie
jaar in het verleden te stellen zal de uitgangsbasis meer realistisch informatie en vergelijkmateriaal
bevatten ten opzichte van de herberekening.

4 Reductiemaatregelen
Om genoemde reductiedoelstellingen te realiseren neemt de directie de volgende maatregelen:

Doelstelling 1,
7% reduceren brandstofverbruik van materieel.
 Door gedragsveranderingen verwachten wij 2% CO2 reductie te bewerkstelligen
 Bewustwording en draagvlak voor het CO₂- en energiebeleid creëren zodat medewerkers actief
mee gaan denken over reductiemaatregelen en zuiniger met machines en apparatuur omgaan. Dit
heeft effect op de energiebesparing in alle aspecten van de bedrijfsvoering zoals het in- en
uitschakelen apparatuur, papierverbruik en inkoop en gebruik van materialen en middelen. Deze
bewustwording zal effect hebben op de CO2-uitstoot.
 Verdergaand inzicht door metingen voor CO2-emmisie continue aan te scherpen c.q. uit te
splitsen.
 Bij aanschaf van nieuw materieel kiezen waar mogelijk voor echt nieuw materieel met de laatste
stand der techniek waarbij het brandstof verbruik mede een beslissende factor is. (5%)

Doelstelling 2,
7% minder CO2-uitstoot goederenvervoer
 Met het aanschaffen van zuinigere vrachtwagen verwachten wij 5% CO2 reductie te
bewerkstelligen (Daf als eerste, deze is van 1995)
 Bij het vernieuwen van het wagenpark (vrachtwagen), waarbij het brandstofverbruik een belangrijk
criterium is voor inruil en aanschaf.
Door gedragsveranderingen verwachten wij 2% CO2 reductie te bewerkstelligen
 Vrachtwagen niet warm draaien, uitgezonderd vorstperiodes.
 Vrachtwagen niet stationair draaien tijdens korte pauzes
 Toolboxen over het nieuwe rijden
 Zorg dragen voor juiste bandenspanning
 Verdergaand inzicht in het brandstofverbruik van de vrachtwagen.
Doelstelling 3,
7% minder CO2-uitstoot personenvervoer
 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 2% CO2 reductie te bewerkstelligen
 Auto niet warm draaien, uitgezonderd vorstperiodes.
 Auto niet stationair draaien tijdens korte pauzes
 Toolboxen over het nieuwe rijden
 Zorg dragen voor juiste bandenspanning
 Verdergaand inzicht in het brandstofverbruik van het personenvervoer
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Doelstelling 4,
4% minder CO2-uitstoot verwarming kantoren
 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 petroleum kachels te vervangen voor een CV ketel. Hiermee willen wij
ook een reductie van 2% bewerkstelligen. De uitstoot vergelijk is;
Petroleum 3.099 kg CO2/kg brandstof
Aardgas
1.884 kg CO2/Nm3 brandstof
 Uitgangspunt in graaddagen is belangrijk zo ook de gebruikte verdeelsleutel. Deze dienen jaarlijks
eenduidig toegepast te worden om reëel vergelijk te maken.

Doelstelling 5,
3% reductie KwH elektriciteitsverbruik
 Bewustwording.(2%) Door kleine maatregelen zoals licht uit, computers uit ;s avonds e.d. zal een
kleine reductie bewerkstelligd worden.
 Onderzocht wordt om de petroleum kachels te vervangen voor een CV ketel. Hiermee willen wij
ook een reductie van 1% bewerkstelligen. Dit omdat de huidige petroleum kachels ook stroom
verbruiken.

Doelstelling 6,
100% minder CO2-uitstoot elektriciteitsverbruik
 Momenteel wordt er grijs stroom van Eneco 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.
( daar wij geen eigenaar van het pand zijn en huren inclusief stroomverbruik gaan wij de verhuurder
verzoeken hier een stap in te maken. De keuze en beslissing is aan de verhuurder, maar wij zullen
aandringen op een overstap)
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5 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;

6 Trends (organisatie en projecten)
Er zijn in 2016 geen trends uit het energieverbruik op te maken.

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 megron@megron.nl
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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.
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.

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

8.2 Tweede halfjaarlijkse evaluatie reductieplan 2016
De tweede halfjaarlijkse evaluatie van het reductieplan zal plaatsvinden in maart

Vlaardingen, 01-04-2019
Directeur

_______________
W. Verver

Bijlage 1; reductie doelen schematisch inclusief voortgang 2016 + project P14
Bijlage 2; reductie doelen schematisch inclusief voortgang 2017-6M + project P14
Bijlage 3; reductie doelen schematisch inclusief voortgang 2017 + project P14
Bijlage 4; reductie doelen schematisch inclusief voortgang 2018-6M + project P14
Bijlage 5; reductie doelen schematisch inclusief voortgang 2018 + project P14
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Figuur 1; reductie doelen schematisch inclusief voortgang 2016 + project P14
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Figuur 2; reductie doelen schematisch inclusief voortgang 2017-6M + project P14
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Figuur 3; reductie doelen schematisch inclusief voortgang 2017 + project P14
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Figuur 4; reductie doelen schematisch inclusief voortgang 2018-6M + project P14
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Figuur 5; reductie doelen schematisch inclusief voortgang 2018 + project P14
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