
Reductiedoelstellingen en actieplan 

Start- 
positie 

Jaartal Scope Doelrealisatie Bijdrage maatregel aan doel 

Brandstof 
Diesel 
 
100,81 ton 
CO2 

2019 1 1-2 % Verdere doorvoering van de bewustwording CO2 
reductie onder personeel d.m.v. training / 
gedragsverandering e.d. Bijvoorbeeld door 
medewerkers een training het nieuwe rijden aan 
te bieden en door met onze medewerkers in 
gesprek te gaan en ze resultaten van 
besparingen te tonen. 
Status Actie:  
Toolbox Track & Trace gehouden. 
Training het nieuwe rijden. 
 
Onderzoek of ander type (diesel) brandstof 
besparing kan opleveren. 
Status Actie: 
Bij nader onderzoek door Directie blijkt dat dit er 
niet is. 
 
Verder doorvoeren en actievere controle op 
registreren van km-standen bij tankbeurten bij 
medewerkers, zodat verbruik beter naar Km is te 
herleiden 
Status Actie: 
Is nog niet over alle voertuigen gebeurt. Dit heeft 
tijd en aandacht nodig om medewerkers hier 
meer in op te voeden (dit vergt discipline) om de 
km. standen consequent per tankbeurt door hen 
te laten invoeren 
 
Verdere voortgang met planningsverbeteringen 
zodat minder file gereden wordt en efficiëntere 
routes. 
 
Status Actie: 
Dit blijft onder de aandacht in de 
werkvoorbereiding dus continueren 
 
Verbruik duidelijk terugkoppelen aan bestuurders 
zodat zij zelf ook beter bekend zijn met rijgedrag 
versus verbruik. 
Status Actie: 
Dit is pas mogelijk als de km standen over de 
gehele linie worden geregistreerd, Blijft onder de 
aandacht. 
 
Onderzoek of bandtype van invloed is op het 
verbruik 
Status Actie: 
Bij twee voertuigen/bedrijfsauto’s zijn banden 
aangeschaft met een langere levensduur en 
brandstof besparend. 
 
Nadere analyse t.b.v. vervangen van 
hogedrukreiniger(s). (Vast) op de auto(bus) 
plaatsen i.p.v. aanhangwagen (efficiënter 
rijbewegingen e.d.) 
Status Actie: 
Hoge druk reiniger (Karcher) op wagen van hoge 
drukmachine geplaatst. Uit de productie blijkt dat 
er minder brandstofverbruik, minder energie 
nodig is en makkelijk te verplaatsten is. 
 



investeringsanalyse in nieuw type Kärcher 
(hogedrukreiniger die minder brandstof 
verbruikt). 
Status Actie: 
Bij nader onderzoek door de Directie blijkt dat dit 
type middel nog niet op de markt te zijn. 
 
Status Reductie doel n.a.v. maatregelen / 
acties: 
N.a.v. monitoring: 
Uit de vastgestelde emissie gegevens eind van 
het jaar 2019 blijkt een (forse) afname van het 
totaal dieselgebruik t.o.v. de startpositie. Het 
percentage is beduidend meer dan de ten doel 
gestelde 1-2 % (kans). 
Dit heeft te maken met het (leren) inschatting van 
de kans wat de effecten zijn van de maatregelen. 
De getroffen maatregelen blijken voldoende bij te 
dragen aan een verlaging van het dieselverbruik. 
 

Brandstof  
Benzine 
auto’s en 
Gereed-
schappen  
 
7,11 ton 
CO2 
 
 
 
 
 

2019 1 1-2 % Verdere doorvoering van de bewustwording CO2 
reductie onder personeel d.m.v. training / 
gedragsverandering e.d. Bijvoorbeeld door 
medewerkers een training het nieuwe rijden aan 
te bieden en door met onze medewerkers in 
gesprek te gaan en ze resultaten van 
besparingen te tonen.  
Status Actie: 
Toolbox Track & Trace gehouden. 
Training het nieuwe rijden is intern gedaan. 
 
Verder doorvoeren en actievere controle op 
registreren van km-standen bij tankbeurten bij 
medewerkers, zodat verbruik beter naar Km is te 
herleiden 
 
Status Actie: 
Is nog niet over alle voertuigen gebeurt. Dit heeft 
tijd en aandacht nodig om medewerkers hier 
meer in op te voe-den (dit vergt discipline) om de 
km. standen consequent per tankbeurt door hen 
te laten invoeren. 
Er is wel veel op gehamerd om km standen in te 
voeren maar het gedrag is nog niet 
aangepast/verandert. 
Mogelijkheid is het toepassen van beloning. 
 
Status Reductie doel n.a.v. maatregelen / 
acties: 
N.a.v. monitoring: 
Uit de vastgestelde emissie gegevens eind van 
het jaar 2019 blijkt een toename van Co2 emissie 
bij brandstof Euro benzine. De doelstelling voor 
het gebruik van Euro benzine is niet gehaald. Dit 
heeft enerzijds te maken met het verkrijgen van 
inzicht in het benzine verbruik en de inschatting 
van reductiemaatregelen, maar vooral ook een 
toename in de (verre) ligging van projecten. 
Projectleiders bezoeken de projecten op 
regelmatige basis en maken hierdoor meer 
kilometers.  
 

Gas 
 
12,8 ton 
CO2 

2019 1 1-2 % Zuiniger worden in gasverbruik in kantoorruimten 
Status Actie: 
Er wordt op kantoor bewuster omgegaan met het 
aan- en uitzetten van verwarming e.d. 



De standen en instellingen van de verwarming 
zijn voor zowel weekend en door de week 
geprogrammeerd  
 
Onderzoek naar isolatiemogelijkheden voor ons 
kantoorpand zodat het gasverbruik gereduceerd 
kan worden voor het verwarmen van het pand 
Status Actie: 
Vanwege het feit dat het pand gehuurd wordt is 
deze maatregel nog niet gebeurt en /of 
ingevoerd. Dit vergt verdere afstemming met de 
verhuurder en zo nodig aanpassing van het 
huurcontract. 
 
Status Reductie doel n.a.v. maatregelen / 
acties: 
N.a.v. monitoring 
Uit de vastgestelde emissie gegevens eind van 
het jaar 2019 blijkt een afname van het 
Gasverbruik en de Co2 emissie van 10 % 
Dit is in belangrijke mate te verklaren door de 
uitgevoerde acties t.a.v. efficiënter en bewuster 
aan- en uitzetten van de verwarming e.d. Ook 
een zachte winter kan natuurlijk hier aan 
bijdragen. 
 

Electra 
 
10,26 ton 
CO2 

2019 2 1-2 % Toepassen van LED verlichting in de kantoren en 
bij vervanging in de garage i.p.v. TL buizen. 
Status Actie: 
Dit is doorgevoerd in zowel de kantoorruimtes als 
werkplaats. 
 
Onderzoek naar gebruik van groene stroom op 
kantoor 
Status Actie: 
Momenteel loopt er een energie vergelijk bij 
diverse leveranciers. 
 
Status Reductie doel n.a.v. maatregelen / 
acties: 
N.a.v. monitoring 
Uit de vastgestelde emissie gegevens eind van 
het jaar 2019 blijkt ook een afname van het 
Electra verbruik en de Co2 emissie van Elektra 
van 6%. Dit is te verklaren door de uitgevoerde 
acties (LED lampen) en mogelijk een verhoogde 
bewustwording in het aan- en uitzetten van 
verlichting e.d. 
 

     
Brandstof 
Diesel: 
Auto’s en 
Hoge 
drukreiniger. 
 
78,14 ton 
Co2 
 
 

2020 1 2-3 % Verdere voortgang c.q. continueren met de 
aanschaf/vervangen van bedrijfswagens naar 
een wagen met Euro 6 motor. 
Status Actie: 
Momenteel zijn er 3 voertuigen met euro 6 
motoren. 
(Eén daarvan is diesel en twee zijn benzine 
motor) 
 
Elektrisch rijden of met Euro 6 motoren is nog 
niet duidelijk in bedrijfsbusjes. Er lopen 
gesprekken met Volkswagen en Renault. 
 
Continuering van lopende acties zoals efficiënt 
inplannen en inzet van voertuigen, pendelbusjes 
e.d. 
 



Geplande Acties / Inschatting Kans en 
mogelijkheden voor reductie voor 
Dieselverbruik: 
-N.a.v. nadere analyse vervangen van 
hogedrukreiniger(s). (Vast) op de auto(bus) 
plaatsen i.p.v. aanhangwagen.  
-Er zijn 3 mobiele Hogedrukreinigers. Eén HD 
reiniger is omgebouwd  en de andere twee (nog) 
niet. Overwegen of andere twee ook omgebouwd 
moeten worden. 
-Efficiëntere rijbewegingen e.d.), planning en 
werkvoorbereiding. 
-Nagaan rijden met elektrische busjes of euro 6 
motoren. 
-Investeren in nieuw type Kärcher 
(hogedrukreiniger die minder brandstof 
verbruikt). 
-Op projectniveau het aantal reinigingsbeurten 
verlagen door toepassing van andere 
reinigingsproducten (middelen) met behoud van 
kwaliteit, waardoor de inzet en het diesel verbruik 
van de HD reinigers kan verminderen. Dit gaat in 
nauwe samenwerking met de opdrachtgever en 
de leveranciers van reinigingsproducten. 
-Verdere concretisering van km registratie. 
Strengere controle en sturing richting 
medewerkers. 
 
Aanvullende  / continuering acties n.a.v. SKAO  
maatregelenlijst 
Niveau B: Monitoring brand stof verbruik en 
driemaandelijkse terugkoppeling naar 
bestuurders. 
 
Niveau A: Het bedrijf maakt afspraken met 
chauffeurs over het tegengaan van stationair 
draaien en kan dit aantonen. 
 
Niveau B: Bij aanschaf van nieuwe banden 
worden alleen banden aangeschaft met energie 
labels B of beter. 
 
Niveau A: Reisafstand weegt mee in 
selectieprocedure voor onderaannemers en/of 
leveranciers. 
 
Niveau A: Toolbox zuinig rijden ter beschikking 
stellen aan alle bestuurders. 
 
Niveau B: Elke chauffeur van een bedrijfsbusje 
heeft (online praktijk) cursus  Het Nieuwe Rijden 
gevolgd. 
 
 
De verwachting is dat de km registratie en de 
sturing een belangrijke impact zal hebben op 
het behalen van de reductiedoelen. 
 

Brandstof  
Benzine 
auto’s. 
 
15,21 ton 
Co2 
 
 
 

2020  2-3 % Verdere voortgang met de aanschaf/vervangen 
van be-drijfswagens naar een wagen met Euro 6 
motor 
 
Status Actie: 
Momenteel zijn er 2 (benzine) voertuigen met 
euro 6 motoren. 



 
 
 

Elektrisch of Euro 6 motoren is nog niet duidelijk 
in busjes. Er lopen gesprekken met Volkswagen 
en Renault. 
 
Geplande Acties / Inschatting Kans en 
mogelijkheden voor reductie voor Benzine 
verbruik: 
-Actief doorvoeren van Km. registratie bij 
tankbeurten en hier op controleren door de 
leiding en directie. 
-Meer  / intensiveren aandacht voor rijgedrag en 
verbruik van diverse voertuigen. 
-Projectplanning voor Projectleiders gericht op 
projectbezoeken invoeren. 
-Continuering van lopende acties zoals efficiënt 
inplannen en inzet van voertuigen, pendelbusjes 
e.d. 
 
Aanvullende  / continuering acties n.a.v. SKAO  
Maatregelenlijst (Idem als hierboven) 
 
De verwachting is dat het doelbewuster 
plannen van projectbezoeken door 
projectleiders het benzine verbruik drastisch 
kan verminderen.  
Tevens is de verwachting dat het inzichtelijk 
maken van het aantal gereden km. per 
voertuig eventueel gerelateerd aan specifieke 
werknemer effectief kan bijdragen aan de 
reductiedoelen. 
 

Gas  
 
11,53 ton 
Co2 

2020 1 2-3 % Doorvoeren van isolatie maatregelen  t.b.v. 
reductie van gasverbruik  
 
Status actie: 
Is niet gebeurt 
 
Geplande Acties / Inschatting Kans en 
mogelijkheden voor reductie Gasverbruik: 
Nagaan of huurcontract hierin kan voorzien 
Overwegen / onderzoek  van nieuwe type HR 
ketel i.o.m. de verhuurder. 
De kans dat de verhuurder hiermee akkoord 
gaat, wordt niet hoog ingeschat. 
 
Belangrijk blijft het bewust gebruik van 
verwarming e.d.  
 

Electra 
 
9,66 ton 
Co2 
 

2020 2 2-3 % Plaatsen van  bewegingsmelders i.p.v. aan/uit 
schakelaars. 
Status Actie: 
Dit is op de afdeling Expeditie doorgevoerd. 
 
Geplande Acties / Inschatting Kans en 
mogelijkheden voor reductie Elektra verbruik: 
Plaatsen van  bewegingsmelders in algemene 
ruimtes e.d.  
 
Continuering efficiënt gebruik van Electra. 
 

     
Brandstof 2021 1 3-5% Geplande actie: 

Inzet van 1 a 2 elektrische auto’s / waterstof. 
 
Uitwerking en implementatie 
investeringsanalyses 
 



 
Gas  2021 1 3-5 % Nader te bepalen 

 
Electra 2021 2 3-5 % Nader te bepalen 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


