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Inleiding CO2 prestatieladder 
Gebr. Beentjes heeft zich in 2013 definitief gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder op niveau 3. In 
2014 is het bedrijf verder ‘geklommen’ en is medio 2014 niveau 5 behaald.  
 
Een van de onderdelen van het CO2 beleid is het periodiek communiceren over de CO2 uitstoot 
alsmede de voortgang van de CO2 reductiedoelstellingen. Dit gebeurt middels deze nieuwsbrieven.  
 
Footprint 2014  
De CO2 footprint van 2014 ziet er als volgt uit:  
 

 
 
 

Uitstoot in ton CO2 
2014 

  

Bron Scope Totaal % 

Gasverbruik 1 2,3 0,3 % 

Benzine 1 23,9 3,2 % 

Diesel 1 682,6 92,0 % 

LPG 1 6,7 0,9 % 

Elektriciteit 2 26,5 3,6% 

      

Totaal scope 1 1 715,4 96,4 % 

Totaal scope 2 2 26,5 3,6 % 

      

Totaal scope 1 + 2   742,0 100 % 
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Uitstoot per jaar in ton CO2 2011* 2012 2013 2014 2015 

Totale uitstoot per jaar 738,2 783,0 717,9 742,0  

Mutatie in % - 6,1% -8,3% +3,4%  

Mutatie t.o.v. basisjaar in % - 6,1% -2,7% +0,5%  

Uitstoot per medewerker 18,2 18,4 16,1 17,1  

Mutatie in % - 1,1% -12,5% +6,2%  

Mutatie t.o.v. basisjaar in % - 1,1% -11,5% -6,0%  

* - 2011 is het basisjaar 

 
De geïndexeerde uitstoot per medewerker is in 2014 wel gestegen ten opzichte van 2013, maar is nog 
wel onder de geïndexeerde uitstoot van 2011. Gezien de aandacht voor CO2 reductie, de inkoop van 
groene stroom en de vervanging van voertuigen en arbeidsmiddelen is de verwachting dat dit in 2015 
verder zal dalen.  
 
De emissie in scope 3 (m.b.t de ketenanalyse) is onder punt 8 van de doelstellingen vermeld.  
 

 

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen 
  

1. Groene stroom voor kantoor 

 De huidige (100%) grijze elektriciteit contracten vervangen door (100%) groene stroom 
contracten, dit moet leiden tot een vermindering van de CO2 emissie met 5 % 
De huidige grijze elektriciteit contracten vervangen door groene stroom. Nog niet duidelijk of 
dit al in 2013 te realiseren is vanwege de looptijd van de contracten en de opzegtermijn. 
 

Gewenst resultaat: Erkende groene stroom met een conversiefactor van 15 gr. CO2 per kWh. 
 

Huidige situatie: Nieuw contract afgesloten voor Essent WindStroom medio 2014 
 

 
 

2. Groene stroom op projecten 

 Projecten op locatie voorzien van (100%) groene stroom, de verwachtte CO2 uitstoot 
vermindering is 5 %. Dit zal gebeuren in twee stappen. 
Op locatie wordt waar mogelijk gebruikt gemaakt van elektriciteit ten opzicht van een 
aggregaat. Aggregaten worden wel gebruikt waar er geen bouwstroom mogelijk is of als 
overbruggingsmiddel. 

Gewenst resultaat: Erkende groene stroom met een conversiefactor van 15 gr. CO2 per kWh. 
 

Huidige situatie: Per aanvraag worden de voorzieningen ingekocht via aansluitingen.nl. In 
2014 is er op tenminste één project groene stroom ingekocht. In 2015 dient 
dit een vervolg te krijgen en zullen indien mogelijk meer projecten worden 
voorzien van groene stroom.  
 

 
 

3. Elektriciteitsverbruik terug dringen 

 Elektriciteit verbruik op kantoor terugdringen met 10% door de medewerkers bewust te maken 
van handige manieren om te besparen. Elektriciteit verbruik verminderen op kantoor/ 
werkplaats door bewustwording bij de medewerkers (afwezig = licht uit, , eventueel tl-buizen 
vervangen door LED buizen) 
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Gewenst resultaat: Een afname van 10% op het elektriciteitsverbruik op kantoor 

 

Huidige situatie: Medewerkers zijn zich bewust van wens tot CO2 reductie en denken ook 
mee over de mogelijkheden om dit te realiseren. Begin 2015 is er een proef 
gestart met LED verlichting op kantoor. Dit loopt momenteel nog.  
 
Een ander gerealiseerde doelstelling is het in gebruik nemen van een 
nieuwe server. De verwachting is dat de nieuwe server een stuk minder 
stroom verbruikt.  

 
 

4. Groen gas voor kantoor 

 Het huidige gas contract vervangen door ‘groene’ gas, dit moet leiden tot een reductie van de 
CO2 uitstoot met 10% 
Het huidige gas contract vervangen door ‘groene’ gas. Nog niet duidelijk of dit al in 2012 te 
realiseren is vanwege de looptijd van het huidige contract en de opzegtermijn. 
 

Gewenst resultaat: ‘Grijs’ gas vervangen door een alternatief wat minder CO2 reductie heeft. 
 

Huidige situatie: In juni 2014 is er overgestapt worden op CO2-neutraal gas van Essent. 
Gebr. Beentjes heeft gekozen voor een volledig groen ‘pakket’ van Essent.  
 

 
 

5. Klimaatinstellingen herzien 

 De huidige klimaatinstellingen herzien om op deze manier de ideale afstelling te vinden voor 
op kantoor. De verwachting is dat dit 3% CO2 reductie oplevert. 
De huidige klimaatinstellingen zijn nog van voor de uitbreiding, het kan schelen om deze te 
herzien voor de huidige situatie. 
 

Gewenst resultaat: Een meer gereguleerd klimaat op kantoor. 
 

Huidige situatie: De thermometer is verplaatst naar een plek die voor een beter klimaat 
moet zorgen in het gehele gebouw. De werkelijke reductie door deze 
aanpassing is nog niet meetbaar.  
 

 
 

6. Diesel verbruik terug dringen via bewustwording 

 Diesel verbruik terugdringen met 10% door de medewerkers bewust te maken van handige 
manieren om te besparen. Brandstof verbruik verminderen door bewustwording bij de 
medewerkers (‘nieuwe rijden’, ‘nieuwe draaien’, juiste bandenspanning) 
 

Gewenst resultaat: De medewerkers via cursussen en informatie laten zien hoe ze op een 
simpele manier brandstof kunnen besparen 
 

Huidige situatie: Er zijn enkele medewerkers / machinisten naar de cursus ‘het nieuwe 
draaien’ gegaan. Ook 2 uitvoerders hebben deelgenomen zodat zij kunnen 
toezien op het nieuwe draaien door andere personen / onderaannemers. In 
2014 hebben er opnieuw 2 medewerkers deelgenomen aan een CO2 
gerelateerde training. Dit betrof ‘Het nieuwe rijden’.  
 
Het is nog lastig om te meten of gerealiseerde reducties te herleiden zijn 
naar ‘het nieuwe draaien’. Wel is het zo dat nieuwere machines steeds 
meer gegevens beschikbaar hebben met betrekking tot verbruik.  
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7. Diesel verbruik terug dringen via zuinigere investeringen 

 Diesel verbruik verminderen met 5% door aankopen van zuinige (label A of B) bedrijfswagens 
& personenauto’s. De auto’s hebben een levensduur van 10 jaar. Op het moment van 
vervanging wordt er gekeken naar de beste auto op basis van verschillende factoren inclusief 
zuinigheid/CO2 emissie.  
 
Diesel verbruik van machines verminderen met 5% door zuinige machines met minimaal 
Euro5-norm en vanaf 2014 Euro6-norm aan te kopen. 
Bij aanschaf van nieuwe machines wordt er gekeken naar de milieuvriendelijke variant. 
Steeds meer merken zijn hiermee bezig, er zijn dus steeds meer keuzemogelijkheden. 
 

Gewenst resultaat: Bij elke aankoop rekening wordt gehouden met de zuinigheid van de 
betreffende investering 
 

Huidige situatie: Er wordt op dit moment rekening gehouden met de CO2 emissie bij 
aankopen. Zo is zijn er in 2014 o.a. twee Peugeots 308 aangeschaft, deze 
auto’s vallen in de milieu-categorie Euro 6 / A label. Begin 2015 staan er 
nieuwe vervangingsaankopen gepland. Vanzelfsprekend wordt hierbij gelet 
op CO2 uitstoot van de voertuigen. 
 
Een belangrijke aankoop in het kader van de CO2 reductie is de aanschaf 
van de Liebherr 918. De verwachting is dat dit zal bijdragen aan de CO2 
reductie. Deze mobiele kraan is in de loop van 2014 in gebruik genomen. 
 
Tot slot zijn er in 2014 diverse middelen vervangen waaronder trilplaten en 
stampers.  
 

 
 

8. Reductie inkoop beton 

 Reductie van 5% in de scope 3 vanuit de ketenanalyse ‘inkoop beton’. Vanuit de ketenanalyse 
inkoop beton zal reductie bewerkstelligd worden d.m.v. ander cementsoort gebruiken en 
indien mogelijk gerecycled beton gebruiken. 
 

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: 2019 

Gewenst resultaat: Een reductie bewerkstelligen van minimaal 5% door beton in te kopen 
waarbij minder CO2 is vrijgekomen. Dit zal gebeuren door samen te 
werken met de leveranciers. 
 

Huidige situatie: Op dit moment heeft Gebr. Beentjes nog weinig invloed op de uitstoot 
a.g.v. het toepassen van beton.  
 
De belangrijkste aspecten waar wel invloed op kan worden uitgeoefend 
zijn: 
 - Afstand van betoncentrale tot het werk 
 - Keuze voor een duurzame betonleverancier.  
 
Aan beide aspecten wordt aandacht besteed. De afstand van de centrale 
tot het werk wordt niet specifiek gemonitord. De duurzaamheid van de 
betonleveranciers is wel in kaart gebracht. Van de 4 meest voorkomende 
leveranciers zijn er 2 gecertificeerd conform ISO 14001 terwijl de andere 2 
een certificaat hebben voor de CO2 Prestatieladder niveau 3. 
 

 
 


