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BIJLAGE 1: CO2 REDUCTIEDOEL- EN TAAKSTELLINGEN VOOR 2014-2020 
De doelstelling is een reductie van minimaal 16% over de totale CO2 uitstoot in de periode van  2014 t/m 2020. De doelstelling wordt gerelateerd aan de omzet en CO2 
uitstoot in het jaar 2013. Deze doelstelling leidt tot de volgende taakstellingen. 
Taakstelling (scope 1)  Mogelijke reductie (op  

totaal CO2 uitstoot) 
Streef-
datum  

Verant-
woordelijke: 

Toelichting Evaluatie 

Emissie door brandstoffen 

Stimuleren zuinig rijden en draaien 

Toolbox zuinig rijden ter beschikken stellen aan alle bestuurders 10 % jaarlijks KAM-
coördinator  

2% reductie 
per jaar 

Gestart in 2014. In 2015 Nieuwsbrief en toolbox 
gehouden. 

Monitoring brandstofgebruik en terugkoppeling naar bestuurders jaarlijks KAM-
coördinator  

Nieuwe (Maatregelenlijst) 

Controle bandenspanning jaarlijks KAM-
coördinator  

Nieuwe (Maatregelenlijst) 

Cursus het nieuwe draaien Dec. 2017 Directeur Nieuwe (Maatregelenlijst) 
Start stop systeem toegepast Dec. 2018 Directeur Nieuwe (Maatregelenlijst) 
Gebruik rijplaten indien mogelijk om rolweerstand te verminderen Juni 2017 Directeur Nieuwe (Maatregelenlijst) 
Aanschaf van energiezuinige voertuigen/machines bij vervanging van het 
wagenpark. 

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

In aug. 2015 Opel vivaro Ecoflex met start stop 
systeem gekocht. 

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

Nog onbekend wel potentiële 
besparingsmogelijkheden. 

Eind 2015 KAM-
coördinator 
/Directie 

 Gehaald. Zie website SKAO en Gebr. Van der 
Veekens. 

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 

Niet gehaald. Stijging 4% t.o.v. het referentiejaar. 

Klimaatinstallatie inregelen Dec. 2016 Directeur Nieuwe (Maatregelenlijst) 
Identificeren energielabel gebouw Dec. 2017 KAM-

coördinator 
Nieuwe (Maatregelenlijst) 

Jaarlijkse analyse energierekeningen jaarlijks KAM-
coördinator 

Nieuwe (Maatregelenlijst) 

Totaal scope 1 13%    

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

Streef-
datum  

Verant-
woordelijke: 

Toelichting Evaluatie 

Overgaan van grijze stroom naar groene stroom met SMK-Milieukeur. 2,5 % Dec. 2019 Directeur 2,5% 
reductie 

Loop nog. 

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 

47% gedaald t.o.v. referentiejaar n.a.v. 
vertrekken huurders. 

Erkende maatregelen energiebesparing kantoren doorvoeren.  Dec. 2018 Directeur   

Totaal scope 2 3%     

Opmerking: 
De mogelijke reductie procenten zijn een schatting (op basis van documentatie-/internetonderzoek). Deze cijfers kunnen en zullen dan ook jaarlijks bijgesteld moeten worden. Input voor deze bijstelling zijn onder 
andere:Technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen in de CO2 footprint van Van der Veekens, resultaten interne energie audits. 
 


