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EVALUATIE DOELSTELLINGEN PER SEPT. 2019: 
De doelstelling is een reductie van minimaal 36% over de totale CO2 emissie in de periode van 2014 t/m 2020. De doelstelling wordt gerelateerd aan de omzet en CO2 
emissie in het jaar 2013. Deze doelstelling leidt tot de volgende taakstellingen. 

Taakstelling (scope 1)  Mogelijke reductie 
(op totaal CO2 
emissie) 

Streef-
datum  

Verant-
woordelijke: 

Toelichting Evaluatie sept. 2019 

Emissie door brandstoffen 

Stimuleren zuinig rijden en draaien 

Alle personeelsleden met een auto volgen jaarlijks toolbox “Het 
nieuwe rijden personenwagens” (HNR)  

10 % jaarlijks KAM-coördinator  2% reductie 
per jaar 

Gestart in 2014. Jaarlijks wordt een toolbox HNR gegeven aan al het 
personeel (laatste keer dec. 2019). Vooralsnog worden geen cursussen 
ingepland. 

Monitoring brandstofgebruik en terugkoppeling naar bestuurders. 
Implementatie GPS Buddy systeem 

jaarlijks KAM-coördinator  Brandstofverbruik t.b.v. zakelijk verkeer en van machines wordt  sinds 2016 
geregistreerd en gecontroleerd.  
GPS systeem wordt toegepast voor enkele voertuigen ingezet op project 
met gunningsvoordeel ( SOK Elementenverharding 
Gemeente Amsterdam). 

Controle bandenspanning jaarlijks KAM-coördinator  Dit gebeurd twee keer per jaar. Door middel van een WhatsApp controle 
groep, toolbox en nieuwsbrieven wordt hierover aandacht gevraagd aan de 
medewerkers. Tijdens de jaarlijkse APK keuring controleert de garage de 
juiste banden spanning. Bij de nieuwe bussen krijgt men een melding 
wanneer banenspanning laag is.  
Streven is om in 2020 in werkplekinspecties te controleren op 
bandenspanning. 

Cursus het nieuwe draaien voor machinisten (HND) Dec. 2019 Directeur In nov. 2019 is een toolbox HND gegeven aan al het personeel (laatste 
keer feb. 2019). Leerling machinisten worden geïnstrueerd via SPG. 

Start stop systeem toegepast Dec. 2022 Directeur Is toegepast bij ca. 25 % van de bedrijfswagen en is inkoopcriterium voor 
nieuwe voertuigen. 

Gebruik rijplaten indien mogelijk om rolweerstand te verminderen Jaarlijks  Directeur Op onverharde wegen word met regelmaat gebruik gemaakt van rijplaten. 

Aanschaf van energiezuinige voertuigen/machines bij vervanging 
van het wagenpark. 

2,5 % 2014 -2020 Directeur 0,5% reductie 
per jaar 

Onderzoek naar energiezuinige voertuigen/machines is in gang gezet. In 
het kader van het project met gunningsvoordeel ( SOK 
Elementenverharding Gemeente Amsterdam) vindt onderzoek plaats naar 
elektrisch- en waterstof aangedreven voertuigen/machines/ 

Onderzoek naar en gebruik van alternatieve brandstoffen 
(biodiesel, waterstof e.d.) voor een deel van de 
voertuigen/materieel 

20 % 2019-2020 KAM-coördinator 
/Directie 

Vanaf 2020 Onderzoek is gestart en heeft ertoe geleid dat deels wordt overgagaan op 
HVO-diesel. Onderzoek naar waterstof loopt nog en is lange termijn 
doelstelling. 

Deelname aan diverse initiatieven ter beperking van CO2 emissie 
scope 1. Er wordt hiervoor een budget ter beschikking gesteld van 
minimaal 8 uur maand 

 Eind 2018 KAM-coördinator 
/Directie 

 Loopt naar wens, er wordt actief deelgenomen aan initiatieven. Vanaf eind 
2019 vindt uitbreiding van initiatieven plaats met o.a. Demo dag en 
deelname aan Green Business Club. Deelname aan initiatieven heeft 
geleidt tot betere inzichten in de mogelijkheden en beperkingen op gebied 
van energiezuinige voertuigen/machines en alternatieve brandstoffen. 

TOTAAL GEWENSTE REDUCTIE BRANDSTOF SCOPE 1 32,5 % BEHAALDE REDUCTIE  35,3 % 

Emissie door gas 

Verhogen van bewustwording m.b.t. het verbruik van gas. Middelen 
ter ondersteuning zijn: Toolboxmeeting, posters en affiches 
opgehangen in keuken, nabij toiletten e.d. 

0,5% 2014- 2016 KAM-coördinator 0,1% reductie 
per jaar 

Loopt naar wens en heeft zich vertaald naar een daling van het 
brandstofverbruik. Deels vindt ook sterke daling plaats doordat de winters 
zachter worden. 

Klimaatinstallatie inregelen Dec. 2019 Directeur  Ingesteld in dag- en nachtstand. 

Identificeren energielabel gebouw Dec. 2019 KAM-coördinator  Komt vooralsnog te vervallen, is geen wettelijke eis, en heeft gezien het 
aandeel van gas in de totale CO2 emissie geen prioriteit. 

Jaarlijkse analyse energierekeningen jaarlijks KAM-coördinator  Wordt gedaan sinds 2014. 
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OPMERKINGEN: 

• De doelstellingen zijn t.o.v. begin 2019 naar boven toe bijgesteld voor wat betreft scope 2 (diesel en benzine). 

• De hoge reductiepercentages geven aan dat het beleid, de doelstellingen en maatregelen groot effect hebben gehad. Gerelateerd aan onze omzet is de CO2 emissie 

sterk gedaald. 

• Een deel van de daling wordt wel veroorzaakt doordat er meer gebruik is gemaakt van onderaannemers. De  CO2 emissie is deels verplaatst naar de onderaannemers 

naar scope 3 emissies. 

• In het kader van de door ons uitgevoerde Ketenanalyse (Inkoop diensten) zijn daarom doelstellingen voor scope 3 emissies opgesteld. De status van deze doelstellingen 

wordt afzonderlijk gerapporteerd. 

 
 
 
 
 
 

TOTAAL GEWENSTE REDUCTIE AARDGAS SCOPE 1 0,5 % BEHAALDE REDUCTIE  42,1 % 

TOTAAL GEWENSTE REDUCTIE SCOPE 1 13% BEHAALDE REDUCTIE  

Taakstelling (scope 2) Mogelijke reductie 
(op totaal CO2 
emissie) 

Streef-
datum  

Verant-
woordelijke: 

Toelichting Evaluatie 

Overgaan van grijze stroom naar groene stroom met SMK-
Milieukeur. Opwekken van energie (zonnepanelen op eigen pand) 

2,5 % Dec 2019 Directeur 2,5% reductie Subsidie aanvraag loopt nog. Als er subsidiemogelijkheden zijn, dan zal 
worden overgegaan op zonnepanelen, mits verzekeringstechnisch mogelijk. 

Verhogen van bewustwording m.b.t. het verbruik van elektra. 
Middelen ter ondersteuning zijn: toolboxmeeting; posters en 
affiches opgehangen in keuken, nabij toiletten e.d. 

0,5 % 2014-2016 KAM-coördinator 0,1% reductie 
per jaar 

Loopt naar wens en heeft zich vertaald naar een daling van het 
brandstofverbruik. Deels vindt ook sterke daling plaats doordat de winters 
zachter worden. 

Erkende maatregelen energiebesparing kantoren doorvoeren.  Dec 2019 Directeur  Komt vooralsnog te vervallen, is geen wettelijke eis, en heeft gezien het 
aandeel van elektra in de totale CO2 emissie geen prioriteit. 

TOTAAL GEWENSTE REDUCTIE SCOPE 2 3% BEHAALDE REDUCTIE  55,7 % 
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CO2 FOOTPRINT EERSTE HELFT 2019: 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1e helft

Diesel 131,43 129,91 172,8 158,7 186,2 184 78,383

Benzine 17,27 18,58 20 19,7 22,6 9,92 5,06

Gas 7,6 7,93 7,51 6,77 8,68 6,58 3,82

Totaal 156,3 156,42 200,31 185,15 217,48 200,5 87,263

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1e helft

Elektra 8,3 3,95 3,86 4,68 4,49 5,51 3,19

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1e helft

Totaal CO2 ton 

scope 1 en 2 164,6 160,37 204,17 189,83 222,0 206,0 90,5

Scope 2 (uitstoot tgv elektra)

Scope 1 (uitstoot tgv diesel, benzine en aardgas)

  
 

 
 


