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1 Inleiding 
In dit document wordt het beleid en de scope 1, scope 2 en scope 3 reductiedoelstellingen van 
Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO2-footprint voor scope 
1, 2 en scope 3 opgesteld conform ISO 14064-1 en het GHG Protocol. (Emissie Inventaris Rapport 
2019 en Energiebeoordeling) 

Voor het bepalen van de CO2-reducerendemaatregelen die binnen Aannemersbedrijf Wagelaar B.V 
toegepast kunnen worden, is eerst een inventarisatie van mogelijke reductiemaatregelen uitgevoerd. 
Deze inventarisatie is beschreven in bijlage A van dit document. Aan de hand van de maatregelen die 
voor Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. relevant zijn, is vervolgens het Energiemanagement actieplan 
opgesteld. Hierin worden de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende maatregelen 
beschreven. 

In hoofdstuk 3 zijn de doelstellingen beschreven. Het concrete plan van aanpak en de status van de 
uit te voeren maatregelen is weergegeven in hoofdstuk 4.  

Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van de directie. De voortgang in 
(sub)doelstellingen en maatregelen worden jaarlijks beoordeeld en voortgang zal vastliggen in de 
desbetreffende voortgangsrapportages. 
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2 Beleidsverklaring 
Een van de doelstellingen van Wagelaar Aannemersbedrijf B.V. is het zo goed mogelijk waarborgen 
van de veiligheid en gezondheid van onze werknemers, tijdelijke medewerkers en onderaannemers, 
het omgaan met milieu heeft hier alles mee te maken. 

Ons beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade te voorkomen. Daarnaast 
is er beleid – binnen de mogelijkheden van de organisatie - ten aanzien van aangepast werk na 
ziekte/ongeval. 

Periodiek vindt er een inventarisatie en evaluatie plaats van de in ons bedrijf voorkomende gevaren, 
welke met in achtneming van wetgeving, aanleiding kunnen zijn tot aanscherping van ons KAM-
beleid. 

Verder investeren we in het behoud van onze VCA**, ISO-9001/2015, ISO 14001/2015.BRL7000 en 
CO2-bewust certificaat, door het formuleren van verbeterdoelen in onze actieplannen en het in de 
praktijk realiseren. 

Om maatschappelijk verantwoord te ondernemen hebben we besloten om de CO2-Prestatieladder 
op te zetten. Hierdoor krijgen we een beter inzicht van onze CO2 uitstoot. 

Om er zorg voor te dragen dat ons CO2-beleid breed binnen ons bedrijf bekend is en gedragen 
wordt, zullen we het thema op gezette en geplande momenten meenemen in onze organisatie, 
bijvoorbeeld als onderdeel in de directievergadering en in het uitvoerdersoverleg. De voortgang 
wordt gerapporteerd aan de directie en onze opdrachtgevers zullen wij via de website blijven 
informeren. 

De directie van Wagelaar Aannemersbedrijf B.V. is van mening dat de werkzaamheden alleen kunnen 
plaatsvinden met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, goede producten en het streven 
naar een continue verbetering van kwaliteit, gezondheid en het milieu.  
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3 Hoofddoelstelling 
Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. heeft als doel gesteld om in de komende vijf jaar, gemeten vanaf 
het referentiejaar 2016 tot en met het jaar 2021, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 

 
Doelstellingen Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. 

Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. wil in 2021 ten opzichte van 2016 20% minder CO2 uitstoten 

 

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan aantal FTE om zodoende de voortgang in CO2-
reductie te monitoren.  

Nader aangepaste gespecificeerde doelstellingen voor scope 1, 2 èn scope 3 zijn als volgt: 

Scope 1: 5% reductie in 2021 ten opzichte van 2016 
Scope 2: 2% verbruiksreductie elektra in 2021 ten opzichte van 2016 
Scope 3: 2% reductie in 2022 ten opzichte van 2017 
 
 

 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik wagenpark 

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke reductiemaatregelen 
bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met het materieel en de bedrijfsvoertuigen. Dit is 
ingeschat op ongeveer 5% reductie in vijf jaar. Deze reductie zal met name gehaald worden door de 
mogelijke inzet van elektrische voertuigen/ kranen in plaats van brandstofmotoren op de natuurlijke 
vervangingsmomenten. Tevens zou het toepassen van biodiesel (HVO) een passende maatregel 
kunnen zijn. Hiervoor is nog aanvullend onderzoek vereist. 

 

Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik kantoren 

Om het elektraverbruik te kunnen verlagen zijn maatregelen geïnventariseerd die binnen 

Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. van toepassing zijn. Dit is ingeschat op een verlaging van het 

verbruik van 2% en zullen met name betrekking hebben op het gedrag van medewerkers 

 

Scope 3 | Subdoelstelling reductie in de keten 
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4 Vergelijking met sectorgenoten 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die zowel 

ambitieus als realistisch zijn. Gezien het feit dat Aannemersbedrijf Wagelaar zich gecertificeerd heeft 

voor niveau 5 is het ambitieus en realistisch zijn van de doelstellingen bepaald voor zowel scope 1, 

scope 2 als voor scope 3. Daarom is voor het opstellen van de doelstellingen onderzocht welke 

maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren voor deze scopes. Aannemersbedrijf 

Wagelaar B.V. schat zichzelf op het gebied van CO2-reductie in als middenmoter vergeleken met 

sectorgenoten. Volgens de maatregellijst van SKAO behaald de organisatie een overall gemiddelde 

score van B-Vooruitstrevend en C- Ambitieus, met komt dit door de maatregelen gericht op de 

gebouwen en inzet van mobiliteit voor het eigen personeel. Gezien de uitgevoerde maatregelen 

volgens de maatregellijst wordt het bedrijf als achterblijver gezien.  

 

• Sectorgenoot | Compeer Infra I Niveau 5 

Op de eigen website is duidelijk welke reductiedoelstellingen de organisatie heeft 

geformuleerd. De maatregelen om deze doelstelling te realiseren zijn onder andere efficiënt 

plannen van vaartuigen, aantal getankte liters per materieel inzichtelijk maken, wagenpark 

vervangen naar zuinigere of kleinere bussen bij vervanging (geleidelijk vervangen). Enkele 

genoemde maatregelen zijn door Aannemersbedrijf Wagelaar reeds ondernomen en andere 

worden gezien als niet relevant of niet realistische maatregel. Kijkend naar de doelstellingen 

en bijhorende maatregelen voor de eigen organisatie schat Wagelaar zichzelf in als 

middenmoter. 

 

• Sectorgenoot I Rutte Wegenbouw I Niveau 5 

Op de eigen website is duidelijk welke reductiedoelstellingen de organisatie heeft 

geformuleerd. De maatregelen om deze doelstelling te realiseren zijn onder andere Het 

nieuwe rijden invoeren, introductie van een nieuwe planningsformule, teneinde een 

efficiëntere routing te bereiken en bestaande materieel plannen op vermogen zodat 

motoren tijdens het belast draaien niet op hoge toeren moeten werken. Genoemde 

maatregel liggen op dezelfde lijn als Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. 
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5 Maatregelen reductieplan 

Mede ingegeven door de maatregellijst van SKAO, bijlage A van dit actieplan, de wetgeving (verplicht 

doorvoeren van de Erkende Maatregelen), de opgestelde energiebeoordeling, maar ook door het 

willen uitvoeren van een duurzamer bedrijfsbeleid zijn doelstellingen geformuleerd die door de 

organisatie als ambitieus en realistisch zijn bevonden. Om de doelstellingen te kunnen halen zijn 

maatregelen bepaald. De maatregelen zijn uitgewerkt in een separate bijlage (Plan van Aanpak CO2-

reductie).  

 

Wij zijn strategisch gevestigd in Amsterdam-Noord, en we schrijven in op de percelen, op basis van 

de bereikbaarheid van het perceel vanuit onze ligging. Wagelaar beschikt over een eigen depot in 

Amsterdam-Noord. Het gebruik van een depot voor opslag van materiaal beperkt het aantal 

transportbewegingen. Doordat materiaal en materieel opgeslagen worden in een depot, kan het 

gebundeld geleverd worden op de werklocatie. Het eigen depot in Noord is strategisch gelegen voor 

de voorkeurpercelen. Indien nodig (bij toewijzing van een perceel >8 km) huren we een tijdelijk 

depot in de nabijheid van betreffende perceel. Ook zal het gebruik van het depot zorgen voor een 

duurzamer proces omdat het energieverbruik door minder transportbewegingen zal afnemen.  

 

Voor werken verschillende werken zal gebruik worden gemaakt van de multifunctionele machines 

(Mecalac’s). Deze machine kan zowel voor het grondwerk als het straatwerk gebruikt worden. Een 

ander voordeel van de machine is dat ze uitgerust zijn met vacuüm zodat ze ook machinaal kunnen 

straten. Hierdoor is verder geen transport van shovels, kranen en straatmachines nodig. De machine 

hoeft dus per projectfase maar 1 keer verplaatst te worden naar de werklocatie en 1 keer van de 

werklocatie in plaats van 3x een afzonderlijke machine. Door de inzet van de Mecalac’s efficiënt en 

optimaal te plannen wordt het aantal transportbewegingen van machines van en naar werklocaties 

met meer dan 60% gereduceerd ten opzichte van de traditionele inzet van shovel, kraan en 

bestratingsmachine.  

 

Op onze eigen werf in Amsterdam-Noord kunnen straatstenen seriematig en onder gecontroleerde 

omstandigheden (geluid gedempt en nat, dus stof-arm) onder diverse hoeken gezaagd worden, 

afhankelijk van het gewenste bestratingspatroon. Deze zaagmachine is in eigen beheer ontwikkeld in 

samenwerking met een machinebouwer. Onze voorkeur gaat uit naar het zagen van elementen voor 

bestrating omdat dit kwalitatief een beter resultaat oplevert. Daarnaast reduceert zagen het 

knipverlies (van 7% naar <1%). Dit leidt tot minder transport van stenen naar het werk reduceert het 

transport van knipafval van het werk af tot vrijwel nul. De extra transportbeweging via de werf wordt 

geminimaliseerd door volle vrachten in één keer aan te voeren, te zagen en klaar te zetten voor 

transport naar de werken.  Door te zagen op eigen werf worden precies de juiste hoeveelheden voor 

een werk aangevoerd en de afvalstroom gereduceerd tot maximaal één klein transport. Voor de 

gemeente betekent dit bovendien een enorme besparing in de hoeveelheid te leveren stenen per 

werk.  
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Voor het dagelijks onderhoud zijn er veel verkeersstromen van personenverkeer. 80% van onze 

medewerkers wonen binnen een straal van 15 kilometer van Amsterdam. Hiermee beperken we het 

woon-werkverkeer tot een minimum. Om deze stroom de stad in nog verder te reduceren zorgen we 

voor een gebundelde stroom van verkeer.  Straatkoppels (DO) verzamelen in de ochtend op onze 

werf en vanaf daar rijden ze in een (elektrische) pick-ups of combo’s naar de werklocaties. Zij nemen 

een kleine voorraad standaard materialen mee naar het werk. Ook op die manier worden extra 

transportbewegingen voorkomen wanneer ter plekke blijkt dat onvoldoende zand aanwezig is of 

stenen en tegels missen of gebroken zijn. De straatkoppels (DO) rijden voor de schaft niet terug naar 

de werf, maar eten in de keet van de dichtstbijzijnde werklocatie om een efficiënte werkstijl te 

waarborgen. Medewerkers carpoolen naar de werklocaties via de werf, of rechtstreeks vanaf buiten 

Amsterdam. Ook de koppels stratenmakers en/of machinisten van onderaannemers komen eerst 

met hun wagen naar onze werf. Tenzij direct naar de projectlocatie korter is. Vanaf daar rijden de 

diverse medewerkers (eigen en ingehuurd personeel) in twee- of drietallen met de schone 

voertuigen naar de projectlocatie. Het resultaat van deze werkwijze vermindering van de 

transportbewegingen en verlaging van parkeerdruk in de stad.  

 

Om een optimale logistiek te is een duidelijke planning vereist. Op basis van tijdig inzicht in de 

werken en knelpunten optimaliseren de werkvoorbereiders in overleg met de uitvoerder de 

werkvolgordes en transportroutes.  

 

De juiste bandenspanning zorgt voor een gunstig brandstofverbruik. Een te lage bandenspanning 

zorgt voor een grotere rolweerstand, wat een hoger brandstofverbruik tot gevolg heeft. Door 

maandelijks de bandenspanning van alle wagens in het wagenpark te controleren, levert een 

brandstofbesparing en vermindering in uitstoot van 2 a 5% per wagen per jaar op.  

 

Al onze werknemers krijgen een cursus Het Nieuwe Rijden. De cursus is gericht op een veilige en 

milieuverantwoorde verkeersdeelname. Het stimuleren van energiezuinige (rij)technieken kan een 

besparing van 10 a 20% op het brandstofverbruik opleveren.  

 

Wij analyseren het rijgedrag van de medewerkers met de applicatie Fleet Complete. Aan de hand van 

de gegevens die uit de applicatie Fleet Complete voortvloeien, stelt de duurzaamheids-coördinator 

per kwartaal een rapportage op over optimalisatie van de verkeersstromen, brandstofverbruik en 

rijgedrag. Deze rapportages worden gedeeld met de gemeente. Op basis van deze rapportages 

kunnen de werkvoorbereiders en uitvoerders analyseren of er andere routes zijn waar er minder 

verkeer is, of dat er kortere routes bestaan. Door de routeplanning te optimaliseren, wordt een 

efficiënt rijgedrag gestuurd. Door het plaatsen van een geavanceerde gps-tracking in de machines, zal 

automatisch en tot op de minuut nauwkeurig een kilometeroverzicht van de voertuigen bijgehouden 

worden. De data uit de gps-tracking systeem wordt in rapportages uitgewerkt. Op deze manier wordt 

inzicht gegeven in het rijgedrag en brandstofverbruik van onze werknemers. 

 

Voor het volledige overzicht van de geplande maatregelen zie Plan van Aanpak CO2-reductie. 
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6 Energie meetplan I kwaliteitsmanagementplan 

Het energie meetplan en kwaliteitsmanagementplan bevatten een aantal vaste onderdelen voor het 

up-to-date houden van het CO2-managementsysteem. Het plan is opgezet om te zorgen dat het 

gehele CO2-reductiesysteem voldoet aan de eisen van ISO50001, ISO 14064-1 en ervoor te zorgen 

dat gedurende het jaar continue verbetering plaatsvindt.   

 

Het kwaliteitsmanagementplan gaat in op het borgen van de kwaliteit van de verschillende emissies. 

De algemene doelstelling van het kwaliteitsmanagementplan is te komen tot een continue 

verbetering van efficiënte en effectieve omgang met energie en een vermindering van de CO2-

uitstoot van de bedrijfsactiviteiten.  Daarnaast geeft het kwaliteitsmanagementplan inzicht in de 

procedures, het meten en rapporteren van de CO2 footprint. Met het kwaliteitsplan wordt er 

geborgd dat een volledige, betrouwbare en actuele consolidatie van de energieprestaties van 

Wagelaar kan plaatsvinden en streeft naar een verbetering van de data die gebruikt wordt voor het 

opstellen en uitwerken van de emissie-inventaris. Er wordt inzicht verschaft in de energieprestaties 

van de totale bedrijfsvoering en de totale CO2-emissies als gevolg ervan. Met het 

kwaliteitsmanagementplan als middel beoogt Wagelaar de kwaliteit van de data te borgen in de 

organisatie en de prestaties te verbeteren.   

 

Mevrouw S. Wagelaar heeft de documentatie, welke betrekking heeft op het CO2-beleid, in beheer. 

Zij draagt zorg voor het juist archiveren en het versiebeheer van de documenten. Hierdoor zijn de 

meest actuele versies altijd beschikbaar is en kunnen oudere versies eenvoudig achterhaald worden. 

Het beleid is om een archief aan te maken met oudere versies en deze twee jaar te bewaren. Dit 

geldt tevens voor de website. 

 

6.1 Planning meetmomenten 

Voor het meten van de verschillende energiestromen is een plan opgesteld. In de onderstaande 

tabel is te zien wanneer energiefactoren gemeten worden en door wie en waar de informatie 

verkregen kan worden. De wijze waarop de verbruiken worden gemeten is de meest haalbare wijze, 

waarbij rekening wordt gehouden met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en de 

mate van detaillering die nodig is. De verantwoordelijke persoon voor het verzamelen van de 

gegevens is daarom op de hoogte van de wijze waarop deze gegevens in de emissie inventaris 

verwerkt worden.  
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Scope 1 emissies 

Categorie Meetmoment Wie Toelichting 

Gasverbruik  
(in m3 aardgas) 

Elk half jaar CO2-
verantwoordelijke 

Zelf aflezen 
 

Brandstofverbruik  
(in liters benzine, 
diesel & LPG)  

Elk half jaar CO2-
verantwoordelijke 

Via grootboek/ opvragen bij leverancier 

Brandstofvoertuigen Elk half jaar CO2-
verantwoordelijke 

Tankpas leverancier  

 

Scope 2 emissies 

Categorie Meetmoment Wie Toelichting 

Elektriciteitsverbruik (in 
kWh) 

Elk half jaar CO2-
verantwoordelijke 

Uitlezen slimme meters 
 

Zakelijke km’s privé Elke half jaar CO2-
verantwoordelijke 

Overzicht gedeclareerde km’s via 
grootboekrekeningen 

 

6.2 Werkbeschrijving verzameling verbruikscijfers mobiliteit 

Brandstofverbruik leaseauto’s 
- Daadwerkelijk verbruik bij leverancier opvragen 
- Verbruik thuisladen vanuit declaraties  
- Laadpalen bij kantoor zit in totale elektraverbruik → inschatting maken op basis van daadwerkelijk 

verbruik hoeveel is geladen op kantoor  
- Documenten ‘tank-transacties’ en op schijf  

 

Elektriciteitsverbruik leaseauto’s (toekomst) 
- Daadwerkelijk verbruik bij leverancier opvragen 
- Verbruik thuisladen vanuit declaraties  
- Laadpalen bij kantoor zit in totale elektraverbruik → inschatting maken op basis van daadwerkelijk 

verbruik hoeveel is geladen op kantoor  
- Documenten ‘tank-transacties’ en op schijf  
 

Woonwerkverkeer 
1. Lijst van medewerkers maken vanuit Personeelslijst 
2. Leaserijders niet selecteren (al meegenomen in post leaseauto’s) 
3. Woonplaats opzoeken 
4. Woonwerk afstand bepalen 
5. Uitvragen hoeveel dagen per week met welk vervoersmiddel mensen naar werk komen (fiets, OV, auto, 

thuis werken) 
6. Aantal werkweken bepalen: 45 
7. Aan de hand van de in- en uitdienst datum wordt het aantal maanden dat een medewerker per 

jaar/kwartaal reist bepaald 
8. Overzicht opslaan schijf  

  



  

Energiemanagement actieplan V1.20191217  11 
  

 
 

 
  

6.3 Rapportage, evaluatie en actieplan 
 

Onderdeel Omschrijving Frequentie Documentatie Verantwoordelijke 

Emissiestromen inventarisatie Jaarlijks Q1 CO2 footprint 
Coördinator 
 

CO2 emissies 
rapportage 

Opstellen CO2 footprint Halfjaarlijks CO2 footprint  
Coördinator 
Adviseur 

Energieprestatie 
Energieprestatie 
indicatoren 

Halfjaarlijks CO2 footprint  
Coördinator 
Adviseur 

 
Actieplan Maatregelen uit actieplan doorlopend Directiebeoordeling 

Coördinator 
Adviseur 
Directie 

Evaluatie 
Energieverbruik t.o.v. 
verwachting 

halfjaarlijkse Directiebeoordeling 
Coördinator 
Adviseur 
 

Interne controle 

Onafhankelijke frisse blik 
door collega op energie 
stromen, emissie inventaris 
en reductie maatregelen 

Jaarlijks Q3 
Interne controle 
verslag 

Coördinator 
Bedrijfsleider 

Interne audit & 
zelfevaluatie 

Evaluatie eisen CO2 
Prestatieladder & score in 
zelfevaluatie 

Jaarlijks Q3 Interne audit verslag Adviseur  

 

6. 4 Beoordeling en verbetering dataverzameling 
In de jaarlijkse energie-audit en de beoordeling van het CO2 managementsysteem worden de volgende vragen 
meegenomen om de kwaliteit van de dataverzameling te verbeteren: 
 

• Zijn er wijzigingen in het soort energieverbruik of de bronnen van CO2 uitstoot? 

• Zijn de organisatiegrenzen voor de CO2  footprint nog correct? 

• Zijn de juiste kwantificeringsmethoden (CO2 Prestatieladder) toegepast? 

• Kan de betrouwbaarheid van de dataverzameling nog verbeterd worden? 
 

Wijzigingen worden doorgevoerd in de rapportage over de betreffende periode. Verbetermogelijkheden 
worden als actie opgenomen in het CO2 actieplan. 
 

6.5 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 
Aan de hand van de monitoring en interne audit worden correctieve acties en preventieve maatregelen 
genomen, met inbegrip van: 

 beoordeling van afwijkingen of mogelijke afwijkingen; 
 vaststelling van de oorzaken van afwijkingen en mogelijke afwijkingen; 
 beoordeling van de noodzaak van maatregelen om te bewerkstelligen dat afwijkingen zich niet voordoen of 

opnieuw voordoen; 
 vaststelling en implementatie van geschikte vereiste maatregelen; 
 het bijhouden van registraties van corrigerende en preventieve maatregelen; 

beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen corrigerende of preventieve maatregelen. 
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7 Stuurcyclus 

Het CO2 beleid kent cycli van een jaar, waarin de volgende zaken geïnventariseerd worden: 

 

✓ Vaststellen en actueel bevinden van het beleid;  

✓ Uitvoering beleid en Energiemanagement actieplan 

✓ Monitoring door interne audit, zelfevaluatie en onafhankelijke interne controle. Indirect door 

afspraken bevoegd gezag (doorvoeren Erkende Maatregelen) 

✓ Beoordeeld wordt of herberekening van emissies van voorgaande jaren vanwege veranderingen 

nodig is; 

✓ De voortgang van de CO2-reductie en behalen van de doelstelling bepaald wordt.  

 

Vervolgens wordt beoordeeld of sturing op de doelstelling en maatregelen nodig is, in de vorm van 

het aanscherpen van de doelstelling wanneer deze (te) eenvoudig behaald wordt, of in de vorm van 

het nemen van extra maatregelen wanneer bepaalde maatregelen niet mogelijk bleken te zijn en de 

doelstelling niet gehaald dreigt te worden. Hierover wordt vervolgens intern en extern 

gecommuniceerd. Daarnaast wordt de nuttige toepassing van het sector- of keteninitiatief in de 

afgelopen periode geëvalueerd. Hieronder is een zogenoemde PCDA-cyclus weergegeven, waarin de 

verschillende fasen van het CO2-reductiebeleid zijn weergegeven. 
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Inzicht             

Verzamelen gegevens emissie inventaris t halfjaarlijks  X       

Accorderen van emissie inventaris rapport b jaarlijks        X 

Opstellen emissie inventaris rapport t jaarlijks  X    X   

Evaluatie op inzicht: energie-beoordeling t+v jaarlijks        X 

Reductie             

Uitvoeren onderzoek naar energiereductie t+v halfjaarlijks  X    X   

Bepalen CO2-reductiemaatregelen t halfjaarlijks  X      X 

Bepalen CO2-reductiedoelstellingen t jaarlijks  X      X 

Accorderen van doelstellingen b jaarlijks        X 

Realiseren CO₂-reductie doelstellingen v continu        X 

Monitoring & evaluatie voortgang CO2-reductie t+v halfjaarlijks  X      X 

Communicatie             

Aanleveren informatie nieuwsberichten t halfjaarlijks  X       

Actualiseren website t+b halfjaarlijks  X  X     

Actualiseren pagina SKAO-website t+b jaarlijks  X       

Bijhouden interne communicatie t+b halfjaarlijks  X       

Goedkeuren van interne communicatie b halfjaarlijks        X 

Goedkeuren van externe communicatie b halfjaarlijks        X 

Participatie             

Inventarisatie mogelijk relevante initiatieven t halfjaarlijks  X    X   

Besluit deelname initiatieven b jaarlijks        X 

Deelname aan sectorinitiatieven v continu        X 

Overig             

Voldoen aan eisen CO2-Prestatieladder v continu  X       

Uitvoeren Interne Audit CO2-reductiesysteem t halfjaarlijks      X   

Rapporteren aan management b halfjaarlijks  X       

Besluitvorming over CO2-reductiebeleid v halfjaarlijks       X  
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Bijlage A | Inventarisatie reductiemogelijkheden 

Onderzoek naar mogelijkheden energie reductie - Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. 

 

Datum:  06-02-2017 

Aanwezig: Robert, Jos 

Afwezig: - 

Notulist: Stephany 

Onderwerp:  Onderzoek naar mogelijkheden energie reductie 

 

Doel is het in kaart te brengen van kwantitatieve en kwalitatieve CO2 reductiedoelstellingen voor de 

korte- en lange termijn. Dit zal worden verwerkt tot een concreet voorstel ter goedkeuring voor het 

management.  Dit onderzoek zal door de werkgroep CO2-Reductie worden uitgevoerd en 

gedocumenteerd en de hieruit voortvloeiende acties worden opgenomen in de actielijst omtrent 

CO2-reductie. De CO2 werkgroep draagt hier zorg voor. 

 

Input 

Voorafgaand aan dit onderzoek zijn een aantal documenten opgesteld die het mogelijk maken om 

dit onderzoek effectief en doelgericht te houden. Dit betreft de volgende documenten: Emissie 

inventaris en Energiebeoordeling. 

 

Output 

Het onderzoek heeft de volgende besluiten en acties opgeleverd: Onderstaande reductie willen we 

realiseren om zo de CO2-uitstoot van onze ondernemingen naar een lager niveau te brengen om zo 

ons steentje bij te dragen aan een schoner milieu. Robert zal erop toezien of de medewerkers ook 

daadwerkelijk zich aan de gemaakte afspraken houden en indien noodzakelijk hen hier nogmaals op 

aanspreken. 

 

Reduceren gasverbruik 

Aangezien het gasverbruik binnen onze onderneming niet heel hoog is zal een grote reductie ook 

niet mogelijk zijn. Wel is ons doel, zoals in het energie-meetplan aangegeven, in 2017 ca 2,70 % en in 

2021 ca. 5,40%, minder gas te verbruiken. In het intern overleg zal hier aandacht aan besteed 

worden en aan de medewerkers meegedeeld worden dat zij geen onnodig gebruik mogen maken van 

de verwarming, als de verwarming aan is ramen gesloten houden en deuren mogen alleen geopend 

worden indien noodzakelijk (betreden en/of verlaten kantoor/werkplaats). En bij langdurige 

afwezigheid zal de verwarming helemaal uitgeschakeld worden. Door bewustwording van het 

gasverbruik willen wij deze reductie gaan realiseren. 
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Reduceren auto verbruik 

Het brandstofverbruik van de auto’s willen we reduceren door zo min mogelijk extra kilometers te 

maken (opletten dat alle benodigdheden voor een klus meegenomen worden/zoveel mogelijk met 

elkaar meerijden). De motor altijd uitschakelen wanneer deze niet hoeft te draaien. 

Bovenstaande zal in het werkoverleg met de medewerkers worden gecommuniceerd. Hierbij dient 

een reductie te worden gerealiseerd van 0,94% in 2017 en 2,83 in 2021 ten opzichte van 

referentiejaar 2016. 

 

Reduceren brandstofverbruik bedrijfsmiddelen 

Ook voor het brandstofverbruik van de machines zal er aan allen oplettendheid gevraagd worden 

om zo onze doelstelling van 1,79 % CO2-reductie in 2016 te realiseren en 3,51% in 2021 ten opzichte 

van referentiejaar 2016. De belangrijkste punten waarop dit te realiseren valt worden in het 

werkoverleg meegenomen: Machines niet onnodig stationair laten draaien maar uitschakelen als ze 

langere tijd niet gebruikt worden en geen onnodige kilometers maken. De doelstelling van 

brandstofreductie kan in onze onderneming wel heel lastig zijn omdat onze werklocaties op diverse 

plekken rondom Amsterdam uitgevoerd moeten worden. Tevens worden met hetzelfde aantal 

mensen in het ene jaar veel meer machine-uren gemaakt ten opzichte van meer handwerk in het 

andere jaar. Als machines lange tijd stil staan is de CO2-uitstoot uiteraard ook veel lager. 

 

Reduceren elektraverbruik 

Reductie van elektra zal op de volgende manier gerealiseerd worden (3,33 % in 2017 en 6,66 % in 

2021 t.o.v. referentiejaar 2016): 

- Per 2017 stappen wij over op groene stroom 

- Computers zullen niet meer op stand-by staan ’s nachts maar worden uitgeschakeld. 

- Dit geldt eveneens voor de beeldschermen 

- Bij afwezigheid zal erop worden toegezien dat de lampen worden uitgeschakeld 

 

Overige acties/ maatregelen 

Gepland wordt dat enkele medewerkers de cursus het nieuwe rijden gaan volgen. In het 

werkoverleg zullen medewerkers gevraagd worden mee te denken over CO2-reductie en hun ideeën  

bij de werkgroep kenbaar te maken. Naar aanleiding van deze ideeën zal er gekeken worden of dit 

nuttig en haalbaar is en waar mogelijk zullen deze dan ook uitgevoerd worden.  

  



  

Energiemanagement actieplan V1.20191217  16 
  

 
 

Bijlage B | Referentietabel ISO 50001 

 
NEN 50001 Documenten CO2-reductiesysteem 

4.4.3 a Emissie-inventaris  

4.4.3 b Energiemanagement actieplan 

4.4.3 c Energiemanagement actieplan 

4.4.3 d Energiemanagement actieplan 

4.4.3 e Energiemanagement actieplan, bijlage B ‘Inventarisatie 
reductiemogelijkheden’ 

4.4.4 a Energiemanagement actieplan 

4.4.5 a Energiemanagement actieplan 

4.4.6 a Energiemanagement actieplan 

4.4.6 b Energiemanagement actieplan 

4.6.1 a Energiemanagement actieplan 

4.6.1 b Energiemanagement actieplan 

4.6.1 c Energiemanagement actieplan 

4.6.1 d Interne audit en zelfevaluatie 

4.6.1 e Energiemanagement actieplan, Directiebeoordeling CO2-
reductiesysteem en Interne audit & zelfevaluatie 

4.6.1 f Directiebeoordeling CO2-reductiesysteem 

4.6.1 g Energiemanagement actieplan 

4.6.4 a Interne audit en zelfevaluatie 


