
         
 
 

Energiemanagement actieplan  
 

CO2 prestatieladder 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tevens directiebeoordeling voor de CO2 prestatieladder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgesteld door : Bernard Rodenburg 
 
Datum   : 30-06-2016 
 
Versie   : Definitief [2.0] 
 
Goedgekeurd door : Felix Kok 
 
Paraaf   : …………………… 

 



 Energiemanagement actieplan 2016 

Datum: 30-06-2016 Blad 2 van 10 

 

Inhoudsopgave 
1. Organisatie ..................................................................................................................... 3 

2. Dienstverlening .............................................................................................................. 3 

3. Reductiemogelijkheden .................................................................................................. 3 

3.1 Reductie uitstoot in scope 1 .................................................................................... 3 

3.2 Reductie uitstoot in scope 2 .................................................................................... 4 

4. Audits & verbetervoorstellen ........................................................................................... 4 

4.1 Verbetervoorstellen ................................................................................................. 4 

4.2 Bevindingen audits .................................................................................................. 5 

5. Communicatie ................................................................................................................ 5 

6. Participatie / initiatieven .................................................................................................. 5 

7. Eindoordeel .................................................................................................................... 6 

8. Doel- en taakstellingen ................................................................................................... 7 

8.1 Doelstellingen.......................................................................................................... 7 

8.2 Plan van aanpak ....................................................................................................10 

 

  



 Energiemanagement actieplan 2016 

Datum: 30-06-2016 Blad 3 van 10 

 

Inleiding 
 

Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement actieplan 
opgesteld. Het actieplan is opgesteld aan de hand van de emissie inventaris, het communicatieplan, 

de energiebeoordeling, de interne audit, zelfevaluatie en de externe audit(s) van de certificerende 

instantie. 
 

Het plan is opgesteld conform NEN-ISO 50001 voor Energiemanagementsystemen.  
 

 

1. Organisatie 
 

Dit document is opgesteld voor Gebr. Beentjes GWW B.V. Het bedrijf is gevestigd op: 
 
 Geesterweg 6 
 1911 NB Uitgeest  
 
Er zijn geen nevenvestigingen.  

 

Het algemene beleid is beschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem is gebaseerd op 
de normen ISO 9001, VCA**, BRL 7000, FSC en de CO2 prestatieladder.  

 
Het beleid is op hoofdlijnen samengevat in de beleidsverklaring. Voor het CO2 beleid is het één en 

ander verder uitgewerkt in dit document alsmede het actueel energie management verslag en de 

emissie inventaris. Voor algemene beleidszaken is er een KVGM Jaarverslag / Jaarplan opgesteld.  
 

 

2. Dienstverlening 
 

De voornaamste activiteiten van Gebr. Beentjes GWW B.V. zijn als volgt te omschrijven: 
 
Het uitvoeren en onderhouden van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, inclusief het 
uitvoeren van bodemsanering. 

 
 

3. Reductiemogelijkheden 
 

Mede op basis van de energiebeoordeling is gekeken naar opties om de CO2 uitstoot verder terug te 
dringen. Deze zijn onderstaand voor scope 1 & 2 vermeld. Voor scope 3 zijn deze in de scope 3 

analyse en ketenanalyse vermeld.  
 

 

3.1 Reductie uitstoot in scope 1 
De emissie inventaris laat zien dat de uitstoot in scope 1 vooral wordt veroorzaakt door het gebruik 

van diesel. Het merendeel van het dieselgebruik is toe te schrijven aan de inzet van bedrijfswagens. 
Dit zorgt voor ruim 94% van de totale CO2 uitstoot van scope 1 en 2.  

 

Op basis van de energiebeoordeling is te zien dat er reductiemogelijkheden zijn voor het gebruik van 
diesel. Dit kan met name door het vervangen van mobiele werktuigen en bedrijfswagens. Dit is een 

continu proces. In de afgelopen jaren zijn dan ook al diverse milieuvriendelijkere varianten 
aangeschaft. Geschat wordt dat de vervanging van deze middelen in de komende jaren zo’n 10 % 

reductie van de totale footprint (scope 1+2) kan opleveren in 2020 ten opzichte van het basisjaar.  
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De vervanging van de middelen is mede afhankelijk van de financiële situatie in het bedrijf, de vraag 

in de markt, de ontwikkelingen bij producenten en de eisen van overheden en opdrachtgevers. Er is 
geen specifiek vervangingsplan opgesteld. 

 
Daarnaast is er reductie mogelijk op gebruikersniveau. Begin 2014 hebben er bijeenkomsten plaats 

gevonden in het kader van ‘Het nieuwe rijden / draaien’. Verschillende instanties geven aan dat een 

besparing van brandstofverbruik tot 10 % mogelijk is. Gebr. Beentjes GWW B.V. schat dit wat lager in 
en gaat uit van een mogelijke besparing van 5 % hetgeen een besparing van ongeveer 4 % op de 

totale CO2 uitstoot kan opleveren. 
 

De uitstoot van gas is nog geen 1 % van de gehele uitstoot. Toch zal de directie ook hier rekening 
mee houden. Bijvoorbeeld met betrekking tot mogelijk toekomstige huisvestingsvraagstukken. De 

impact op de gehele footprint zal relatief echter klein zijn.  

 
 

3.2 Reductie uitstoot in scope 2 
 
Reductie in scope 2 is vooral te realiseren door het inkopen van groene stroom. Gebr. Beentjes GWW 

B.V. koopt al groene wind stroom in bij Essent (voor op kantoor). Hierdoor is de uitstoot voor kantoor 
en de werkplaats teruggedrongen naar 0.  

 
Een volgende stap voor Gebr. Beentjes GWW B.V. is het inkopen van groene stroom voor op 

projecten. Inmiddels wordt dit op verschillende projecten gedaan. Aandachtspunt hierbij is de aard 

van de groene stroom. Het betreft nog niet voor alle projecten ‘additionele’ groene stroom, dit is een 
aandachtspunt voor de komende periode.  

 
Een belangrijke bron voor het energieverbruik is verlichting. Het betreft voornamelijk TL verlichting. 

Reductie zou mogelijk kunnen zijn door de armaturen te vervangen door LED. Nadelen van LED 

verlichting zijn: 
 

- Investering nodig voor de vervanging; 
- Ander licht, niet alle gebruikers zijn tevreden met dit licht. 

 

Verder zou Gebr. Beentjes GWW B.V. de CO2 uitstoot kunnen terug dringen door alle verlichting en 
computers uit te doen wanneer er niemand aanwezig is.  

 
 

4. Audits & verbetervoorstellen 
 
 

4.1 Verbetervoorstellen 
 
De volgende verbetervoorstellen zijn in de afgelopen periode geformuleerd:  

 
1. Ophangen van flyers / publicaties m.b.t. het CO2 beleid 

2. Onderzoek doen naar infrarood heaters in de werkplaats als efficiëntere methode voor 
verwarming - specifiek gericht op de werkplek en niet op de gehele hal 

3. Onderzoek doen naar het toepassen van zonnepanelen  

4. Onderzoek doen naar de mogelijkheid voor toepassing van GTL  
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4.2 Bevindingen interne audits & controles 
 

Uit de interne audit & zelfevaluatie zijn de volgende aandachtspunten aan de orde gekomen: 
 

- Eenheden in kwaliteitsmanagementplan zijn niet bijgewerkt, de eenheden zijn wel aangepast 

in de berekeningen 
- Lijst met voertuigen: niet duidelijk of de gehanteerde lijsten compleet zijn en het huidige 

wagenpark hiermee volledig in beeld is 
-  Budget voor het initiatief is niet afgestemd op het huidige initiatief 

- Inlogcode SKAO werkt niet meer, e verwachten gevolg: Maatregellijst niet up-to-date evenals 
vermelding initiatief 

 

 

4.3 Bevindingen externe audits  
 
In 2015 heeft er een periodieke audit plaatsgevonden voor de CO2 Prestatieladder niveau 5. Er zijn 

geen tekortkomingen geconstateerd.  
 

 

 

5. Communicatie  
 

De communicatie met betrekking tot het CO2 beleid is omschreven in het communicatieplan 
 

Belangrijkste zaken van m.b.t. communicatie betreft het rapporteren van de CO2 footprint, het 
kenbaar maken van reductiedoelstellingen en het rapporteren van de voortgang van deze 

doelstellingen. 

 
In het afgelopen jaar zijn de volgende punten besproken: 

 
 - April 2015  CO2 emissie, reductie en voortgang van doelstellingen over 2014 

 - Oktober 2015  CO2 emissie & reductie 1e helft 2015 en voortgang van doelstellingen 

 
Dit betrof zowel interne als externe communicatie.  

 
De vastgestelde interne & externe ommunicatiemomenten voor 2016 zijn gepland op: 

 
 - Mei 2016  CO2 emissie, reductie en voortgang van doelstellingen over 2015 

- Oktober 2016  CO2 emissie & reductie 1e helft 2016 en voortgang van doelstellingen 

 
In 2016 zal er conform het communicatieplan worden gecommuniceerd. Normaal gesproken zal dit in 

de maanden april en oktober worden gedaan. 
 

 

6. Participatie / initiatieven 
 

De CO2 prestatieladder vraagt ook om participatie aan initiatieven met betrekking tot CO2 reductie. 

Om hieraan te voldoen heeft Gebr. Beentjes GWW B.V.  gezocht naar bestaande initiatieven met 
betrekking tot het primaire proces. 

 
Het initiatief dat hier het beste bij aansluit betreft ‘Brandstofreductie GWW’. Gebr. Beentjes GWW B.V. 

wil invulling geven aan het initiatief ‘Brandstofreductie GWW’ middels de volgende acties: 
 

- Voorlichting / training geven over Het nieuwe rijden / Het nieuwe draaien; 

- Onderzoek/gebruik maken van alternatieve milieuvriendelijkere brandstoffen; 



 Energiemanagement actieplan 2016 

Datum: 30-06-2016 Blad 6 van 10 

 
Om extra input te geven aan dit initiatief wil Gebr. Beentjes onderzoeken of er ook gebruik kan 

worden gemaakt van Gas-to-Liquid, afgekort als GTL. Aangeven wordt dat GTL de volgende voordelen 

kan opleveren:  
 

 Minder rook, stank en lawaai (afhankelijk van motortype en omstandigheden), dit verbetert 
omstandigheden voor personeel rondom machines / mobiele werktuigen 

 Lagere emissies van broeikasgassen 

 Geen investering in nieuwe voertuigen/machines nodig om reductie van emissie te bereiken 

 Kan direct en zonder aanpassingen aan motoren en opslagmiddelen gebruikt worden 

 Verlagen van onderhoudsfrequentie 

 

Gebr. Beentjes zal zich verder oriënteren op GTL - mogelijk zal dit in samenwerking met andere 
partners worden gedaan zoals de Omgevingsdienst IJmond, collega-bedrijven en/of 

brandstofleveranciers.   
 

 

 

7. Eindoordeel 
 

De directie is tevreden met de resultaten met betrekking tot CO2. Er zijn diverse acties ingezet die 
kunnen bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot. Vergeleken met het basisjaar is er op dit moment 

(gemeten voor het jaar 2015) een reductie van 11%.  
 

Het is echter erg lastig om op een zuivere manier van ‘meten’. Er kan (nog) niet per middel worden 

gemeten of er sprake is van een zuiniger gebruik, daarbij komt dat de aard van de werkzaamheden 
erg veel invloed heeft op het verbruik van brandstof. Dit maakt het soms lastig om vast te stellen of 

het bedrijf op de goede weg is voor het CO2 beleid. Meer informatie is opgenomen in de Emissie 
Inventaris en de algemene KAM directiebeoordeling.  
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8. Doel- en taakstellingen 
 

Op de lange termijn (periode 2012 t/m 2020) streeft Gebr. Beentjes GWW B.V.  een CO2 reductie na 
van 15%. Dit komt gemiddeld neer op 1,5 tot 2 % per jaar.  

 

Om dit te bereiken zijn er diverse doelstellingen geformuleerd. Een deel van deze doelstellingen is 
inmiddels behaald of zijn niet of minder relevant. Voor de komende jaren zal de aandacht worden 

gericht op de onderstaande doelstellingen: 
 

 

8.1 Doelstellingen 
 

Doelstellingen met betrekking tot uitstoot in scope 1: 
 

1. Dieselverbruik voertuigen terug dringen via duurzame investeringen  

 
Dieselverbruik verminderen met 5% door aankopen van zuinige 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.  

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Komende jaren 

Gewenst resultaat: Reductie van 5% door bij elke aankoop rekening te houden met de 
zuinigheid van de betreffende investering. 

Toelichting: Er wordt op dit moment rekening gehouden met de CO2 emissie bij 

aankopen. Voertuigen op de nominatie voor vervanging zijn enkele Ford 
Transits.   

 

De doelstelling geldt ook voor benzinevoertuigen maar deze hebben een minder groot aandeel in de 
CO2 uitstoot.  

 

2. Dieselverbruik machines terug dringen via duurzame investeringen  

 
Dieselverbruik van machines verminderen met 3% door zuinige machines met minimaal 

Euro5-norm of Euro6-norm aan te schaffen of milieuklasse TIER / STAGE IV. Bij aanschaf 
van nieuwe machines wordt er gekeken naar de milieuvriendelijke variant.  

Daarnaast moet het toepassen van GTL bijdragen aan het terugdringen van het verbruik, zie 

doelstelling 4.   

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: Komende jaren 

Gewenst resultaat: Reductie van 5% door bij elke aankoop rekening houden met de 

zuinigheid van de betreffende investering. 

Toelichting:  Voor het voorjaar van 2016 staat een vervanging van een shovel gepland. 

 

 

3. Dieselverbruik terugdringen via bewustwording  

 
Dieselverbruik terugdringen met 2% 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), start-stop toepassingen en het gebruik van GTL 

(zie ook doelstelling 4).  
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Verantwoordelijke: Alle medewerkers Streefdatum: 31/12/2017 

Gewenst resultaat: Reductie van 2% realiseren via informatieverstrekking, brochures en 

toolbox-meetings. Toezicht op uitgifte van brandstoffen.  

Toelichting: Er zijn in 2014 enkele medewerkers / machinisten naar de cursus ‘het 
nieuwe draaien’ gegaan. Ook twee uitvoerder hebben deelgenomen zodat 

zij kunnen toezien op het nieuwe draaien door andere personen / 
onderaannemers. Bewustwording wordt verder gestimuleerd via 

toolboxmeetings. Uitgifte van  brandstof is tegenwoordig steeds vaker 

voorzien een slot zodat onbedoeld gebruik niet mogelijk is.  

 

 

4. Dieselverbruik terugdringen door toepassing van alternatieven 

 
Dieselverbruik terugdringen met 2% door het toepassen van alternatieve brandstoffen. Het 

exacte percentage kan pas worden vastgesteld als er meer zicht is op de 

reductiemogelijkheden en of GTL ook werkelijk zal worden toegepast. Gebr. Beentjes wil 
onderzoeken of het toepassen van GTL gunstig is voor het bedrijf. Hiertoe zal worden 

nagegaan of er een initiatief kan worden gestart op dit gebied.  

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: 31/12/2020 

Gewenst resultaat: Reductie van 2% door het toepassen van GTL.  

Toelichting: Er is een eerste bijeenkomst geweest georganiseerd door de Omgevings-

dienst IJmond. Gebr. Beentjes wil samen met de Omgevingsdienst 
IJmond nagaan of hier een vervolg aan kan worden gegeven door middel 

van het opstarten van een specifiek ‘initiatief’ voor toepassing van GTL.  

 
 

5. Gasverbruik terugdringen door toepassing van alternatieven 

 
Het gasverbruik is relatief gezien klein. Het maakt nog geen procent uit van de totale CO2 
uitstoot. Dat neemt niet weg dat verduurzaming mogelijk is. Een optie die onderzocht wordt 

is het toepassen van infraroodheaters voor de werkplaats. De exacte besparing is op dit 
moment nog niet bekend. Op dit moment wordt dit ingeschat op zo’n 5%. 

Indien er voor huisvesting aanpassingen worden gedaan, zal worden beoordeeld of er 

maatregelen mogelijk zijn die kunnen leiden tot verdere afname van het gasverbruik. Omdat 
dit op dit moment verder (nog) niet aan de orde is wordt er dan ook nog geen specifieke 

reductie benoemd.  

 

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: 31/12/2017 

Gewenst resultaat: Gasverbruik met 5% reduceren (schatting) 

Toelichting:  

 

 

Doelstellingen met betrekking tot uitstoot in scope 2: 
 

6. Groene stroom op projecten  

 
Tenminste 80% van de projecten op locatie voorzien van groene additionele stroom, de 
verwachtte CO2 uitstoot vermindering is 4% op de totale footprint.  

Verantwoordelijke: Directie  Streefdatum: 31/12/2016 

Gewenst resultaat: Erkende groene stroom met een conversiefactor van 0 gr. CO2 per kWh. 
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Huidige status: Er wordt op vrijwel alle projecten groene stroom ingekocht. Dit is echter 
niet altijd ‘additionele’ groene stroom.  

Toelichting Er zal worden gekeken of de stroom op de projecten kan vallen onder 

hetzelfde contract als de groene stroom op kantoor. In enkele gevallen is 
een groene variant ingekocht waarbij de stroom niet uit Nederland 

afkomstig is.  

 

Omdat de CO2 uitstoot voor kantoor en de werkplaats is teruggedrongen naar 0 kan hier verder geen 

reductie meer worden gerealiseerd. Echter blijft er aandacht voor het terugdringen van 
elektraverbruik. Het is immers altijd duurzamer om minder elektriciteit te gebruiken. Daarnaast wil 

Gebr. Beentjes onderzoeken of er verdere verduurzaming mogelijk is, bijvoorbeeld door de toepassing 
van eigen zonnepanelen.  

 

 
Doelstellingen met betrekking tot uitstoot in scope 3: 

 

7. 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, aantal transporten verminderen/betere planning, gerecycled beton gebruiken en 

duurzame leveranciers. 

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. 

Toelichting:  Er is een ketenanalyse uitgevoerd voor beton. Hier is nog een apart 

stappenplan in opgenomen om de doelstelling te realiseren, ook is de 

status van de verschillende stappen hier in opgenomen. Een belangrijke 
reductiemogelijkheid zit in de samenstelling van het cement.  

De inkoop vindt plaats bij leveranciers van het milieulabel ‘Beton Bewust’. 
Dit is sterk gericht op reductie van CO2 in de keten. Omdat Beentjes 

vooralsnog weinig invloed heeft op de samenstelling maar wel op de te 

kiezen leverancier is dit voor Gebr. Beentjes een belangrijk element.  

Onder de deelnemers van ‘Beton Bewust’ is vastgesteld dat de 

gemiddelde uitstoot met meer dan 4% is gedaald; van 160 kg CO2 in 
2012 naar 153 kg in 2014*. Cijfers over 2015 zijn nog niet beschikbaar. 

* - Bron: VOBN Brancheverslag 2014 
 
 

Recent gerealiseerde doelstellingen 
 

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. 

Verantwoordelijke: Directie Gerealiseerd: juni 2014 

Gewenst resultaat: Erkende groene stroom met een conversiefactor van 0 gr. CO2 per kWh. 

Huidige status: Nieuw contract afgesloten voor Essent Wind Stroom 
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8.2 Plan van aanpak  
 

Voor 2016 staan de volgende acties gepland 

 

 
Omschrijving actie 

Verant- 
woordelijke 

Streef 
datum 

Gereed 

1. Inkoop groene stroom voor projecten optimaliseren Bedrijfs-
leiding 

2016  

2. Onderzoeken mogelijkheden voor toepassen GTL 
KAM 

2016-

2017 
 

3. Onderzoeken mogelijkheden infraroodheaters 
Directie 

2016-

2017 
 

4. Onderzoeken mogelijkheden voor zonnepanelen 
Directie 

2016-
2020 

 

 

Zie ook verbetervoorstellen in § 4.1. 
 

 


