3.B.1.1 CO2 reductiedoelstellingen 2021
1 Inleiding
In dit document worden de scope 1 & 2 CO2 reductiedoelstelling van
V.O.F. Service Dienst Reeuwijk gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO2 footprint
opgesteld voor scope 1 & 2 volgens eisen zoals gesteld in ISO14064-1 en het GHG
Protocol. Onderstaand worden de doelstellingen gepresenteerd. In hoofdstuk 2 worden
deze doelstellingen opgesplitst in subdoelstellingen. Alle maatregelen die worden
getroffen om deze subdoelstelling te behalen worden hier genoemd. De doelstellingen
zijn opgesteld in over met -en goedkeuring van- het management. De
(sub)doelstellingen en maatregelen worden elk half jaar beoordeeld.

2 Doelstelling
Kwalitatieve reductiedoelstelling: reductie van CO2-emissie ten opzichte van de
ontwikkeling van de brutomarge bij de belangrijkste bron, te weten het dieselverbruik in
ons bedrijf.

Scope 1 & 2 doelstellingen*
SCOPE 1: 4% minder CO2 emissie in 2021 ten opzichte van 2017.
SCOPE 2: 98% minder CO2 emissie in 2021 ten opzichte van 2017.
* De doelstellingen zijn gerelateerd aan de brutomarge.
Deze doelstellingen lopen t/m 2021. Eind 2021 gaan we ons beraden op nieuwe
doelstellingen en stellen we een nieuw basisjaar aan.
Eigen stellingname conform eis 3.B.1
Volgens betreffende websites hanteren vergelijkbare bedrijven in onze regio een
vergelijkbare doelstelling van gemiddeld 1% per jaar. Voordat wij gestart zijn met
certificering trede 3 van de CO2 Prestatieladder, hadden wij al enkele maatregelen
genomen, zoals aankopen van energiezuiniger lampen en investering in schonere
machines.
Uit de eerste cijfers van de benchmark opgezet vanuit het sectorinitiatief “Sturen op
CO2” blijkt een gemiddelde CO2 emissie van 27,61 ton CO2 per € 100.000, -brutomarge. In ons bedrijf ligt dit cijfer op 12,73 ton.
Uit de maatregelenlijst bij SKAO blijkt dat we al een hoop maatregelen hebben getroffen
en weer nieuwe doelstelling hebben toegevoegd. Helaas is niet alles mogelijk is binnen
ons bedrijf, omdat we een klein MKB-bedrijf zijn. Al met al kunnen wij vaststellen dat
onze doelstellingen en maatregelen ambitieus zijn in de zin van 3.B.1 van de CO2
Prestatieladder.

3 Subdoelstellingen

Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd.
3.1Subdoelstelling kantoor en erf
V.O.F. Service Dienst Reeuwijk reduceert de CO2-emissie van het kantoor met 1%.
Maatregelen

Printers, kopieermachine en scanners vervangen door 1
apparaat
Bewuster omgaan met uitprinten en meer digitaal werken.
Zoveel mogelijk dubbelzijdig uitprinten
Computers en beeldschermen bij langdurige afwezigheid
uitzetten.
Verlichting in kantine uit doen als er niemand aanwezig is.
Aanbrengen licht sensor op buiten verlichting

•
•
•
•
•
•

3.2 Subdoelstelling bedrijfsauto’s en werkmaterieel
V.O.F. Service Dienst Reeuwijk reduceert de CO2-emissie van werkmaterieel en
bedrijfsauto’s met 1%.
Maatregelen

•
•
•
•
•
•
•

De bedrijfsauto’s en werkmaterieel worden op termijn
vervangen door een zuiniger model.
Onderzoek naar start-stop systeem.
Controle bandenspanning
Meer toezicht op onnodig laten draaien van motoren
Het nieuwe stallen
Nieuw gereedschap elektrisch kopen
Chauffeurs cursus nieuwe draaien laten volgen

3.3 Subdoelstelling overige acties
V.O.F. Service Dienst Reeuwijk reduceert de CO2-emissie met 1%.
Maatregelen

•
•

Bewustzijn medewerkers vergroten/ interne presentaties en
toolbox geven.
Een fiets, ebike of e-scooter beschikbaar stellen voor al het
personeel

4 Maatregelen
4.1 Maatregelen kantoren
Maatregel
Bewuster omgaan met printen en meer digitaal werken. Zoveel mogelijk dubbelzijdig printen
Computers en beeldschermen bij langdurige afwezigheid uitzetten.
Verlichting in kantine uit doen als er niemand aanwezig is.
Actieplan
Toezicht/controle en info
Doorlopend
Verantwoordelijk

Maaike

Maatregel:
Aanbrengen licht sensor op buiten verlichting. Compressor uitzetten na werktijd.
Actieplan
Aanbrengen sensoren
Gereed
Herstel/aanpassen compressor
01-02-2019
Verantwoordelijk

Cor

4.2 Maatregelen bedrijfsauto’s en werkmaterieel
Maatregel:
De bedrijfsauto’s en werkmaterieel worden op termijn vervangen
door een zuiniger model.
Actieplan
Aankoop criteria
Verantwoordelijke

Doorlopend

Cor

Maatregel: Gebruik van start-stop systeem.
Actieplan

Verminderen stationair uren

Verantwoordelijke

Cor

Doorlopend

Maatregel:
Controle bandenspanning; Meer toezicht op onnodig laten draaien van motoren;
toerental aftakas zo mogelijk gebruiken op eco-stand.
Actieplan
Dagelijkse controle op werkplek
Doorlopend
Verantwoordelijke

Cor

4.3 Maatregelen overige acties
Maatregel: Bewustzijn medewerkers vergroten/ interne presentaties en toolbox geven.
Actieplan
Verantwoordelijke

Toolboxmeeting
Info materiaal/posters
Maaike

2x per jaar

Maatregel: Vervangen benzine handgereedschap door elektrisch aangedreven modellen
Actieplan
Verantwoordelijke

Informatie inwinnen; exemplaren uitproberen;
offertes opvragen; aanschaf
Cor

In uitvoering 2021

