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1 Inleiding 

In dit document worden de scope 1, 2 en 3 CO2-reductiedoelstellingen van Ko Hartog 

gepresenteerd en de voortgang van de CO2-reductie beoordeeld. Voorafgaand hieraan is de 

CO2 footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO 14064-1 en het GHG Protocol. 

Voor het bepalen van de CO2-reducerende maatregelen die binnen Ko Hartog 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 Ko Hartog relevant zijn, is vervolgens het CO2-reductieplan opgesteld.  

In dit CO2-reductieplan worden de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende 

maatregelen beschreven. 

 

In hoofdstuk 2 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven waarin een 

analyse is uitgevoerd over de voortgang in CO2-reductie en mogelijke verbeterpunten. In 

hoofdstuk 3 worden vervolgens 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 en met goedkeuring van het management. De 

voortgang in (sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld. 

 

1.1 Leeswijzer 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen in de CO2-Prestatieladder. In de volgende 

hoofdstukken worden verschillende eisen aan de orde gesteld. Hieronder een leeswijzer 

voor de eisen van de CO2-Prestatieladder.   

 
Hoofdstuk in dit document Eis in de CO2-

Prestatieladder 

Hoofdstuk 2: Energiebeoordeling 2.A.3 

Hoofdstuk 3: Doelstellingen 3.B.1 

Hoofdstuk 4: Maatregelen reductieplan 3.B.1 

Hoofdstuk 5: Strategisch CO2 reductieplan Scope 3 5.B.1 

Hoofdstuk 6: Participatie sector- en keteninitiatief 3.D.1 en 3.D.2 

Bijlage A 1.D.1 

Bijlage B 1.B.1 

Bijlage C 1.B.1 

Bijlage D 5.B.1 
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2 Energiebeoordeling scope 1&2 

 

2.1 Controle op inventarisatie van emissies 

Een onafhankelijke controle op de emissie inventarisatie over geheel 2017 is uitgevoerd op 

06-09-2018, door Maykel Pieterse. Hierbij is geconstateerd dat de inventarisatie niet geheel 

juist en volledig is. De volgende afwijkingen geconstateerd en opgelost: 

 De conversiefactor voor aardgas is op 4 januari 2017 1,887 geworden, dit stond nog 

in de lijst op 1.884 (verschil over 2017 is 0,02 ton CO2). Per december is dit 1890 

geworden. 

 De conversiefactor voor benzine is geen 2740 en geen 3230.  

 

 

 

 

2.2 Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie 
 

In onderstaande tabel is te zien dat in voor scope 1 en 2 gezamenlijk in 2020 totaal een 
reductie van 111,43 ton gerealiseerd moet worden. 

Omdat in  2017 100% groene stroom ingekocht wordt voor de vestiging Heiloo, Hoofddorp, 
Drachten en de nieuwe vestiging Wierden, zal de reductie in scope 2  aanzienlijk meer dan 
20% dalen. Daarentegen zal de reductie  in scope 1 wegens de uitbreiding met een vestiging 
in Wierden en de werklocatie Tata Steel naar verwachting minder snel dalen naar 20%. 

 

 Ref. jaar 
(ton CO2) 

Target  2018  
(ton CO2) 

Target reductie 
2018 (ton CO2) 

Target  2020 
(ton CO2) 
 

Target reductie 
2020 (ton CO2) 

Scope 1  356,69 306,75 (16%) -57,07  285,35 (20%) -71,34  

Scope 2  47,16 7,07 (85%) -40,09 7,07 (85%) -40,09  

Totaal Scope 1 & 2 403,86 313,82 -97,16 292,42 -111,43 

CO2- Targets ten opzichte van het basisjaar 2012 

 

In onderstaande tabellen  wordt apart per scope de relatie weergegeven tussen het 
energieverbruik en de verschillende energiestromen. Hierin is te zien in welke mate elke 
energiestroom ‘bijdraagt’ aan reductie van de totale CO2 footprint van Ko Hartog 
Elektrotechniek BV . 
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Emissiestromen Scope 1   
Ref. jaar 

2012 

 
Target 
2017 

 
T.o.v. 
2012 

 
Target 
2020 

 
T.o.v. 
2012 

Gasverbruik (aardgas) 16,53 14,22 14% 13,22 20% 

Gasverbruik (Propaangas) 1,81 1,78 14% 1,45 20% 

Brandstofverbruik lease = eigendom auto's (diesel) 314,10 270,13 14% 251,28 20% 

Brandstofverbruik lease + eigendom auto's (LPG) 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Brandstofverbruik lease + eigendom auto's (benzine) 16,78 14,43 14% 13,42 20% 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen (diesel) 2,51 2,16 14% 2,00 20% 

Brandstofverbruik huur (diesel) 4,96 4,27 14% 3,97 20% 

Brandstofverbruik huur (LPG) 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Brandstofverbruik huur (benzine) 0,01 0,00 14% 0,00 20% 

Totaal 356,69 306,75 14% 285,35 20% 

Emissiestromen Scope 2  
Ref. jaar 

2012 

 
Target 
2017 

 
T.o.v. 
2012 

 
Target 
2020 

 
T.o.v. 
2012 

Elektraverbruik – grijs 47,01 7,05 85% 7,05 85% 

Elektraverbruik – groen 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Zakelijke km priveauto's (brandstoftype onbekend) 0,15 0,02 85% 0,02 85% 

Vliegreizen < 700 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Vliegreizen 700 – 2500 0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Vliegreizen > 2500  0,00 0,00 0% 0,00 0% 

Totaal 47,16 7,07 85% 7,07 85% 

In onderstaande tabel staan de Scope 1 en 2 emissies in ton CO2 van 2012 t/m 2018 
(schatting) en de target voor 2018.  

 
Emissiestromen Scope 1  

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

 
2018 

(schatting) 
 

 
2018 

(target 
16%) 

Gasverbruik (aardgas) 
 

16,53 21,83 13,33 16,52 15,00 16,37 25,62 13,89 

Gasverbruik (Propaangas) 1,81 0,84 0,26 0,51 0,38 0,23 0,4 1,52 

Brandstofverbruik lease = eigendom 
auto's (diesel) 

314,10 310,53 245,98 294,21 288,97 335,44 390,74 263,84 

Brandstofverbruik lease + eigendom 
auto's (LPG) 

0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brandstofverbruik lease + eigendom 
auto's (benzine) 

16,78 11,31 10,64 12,02 6,30 2,95 3.16 14,09 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen 
(mengsmering) 

2,51 0,37 0,03 0,02 1,07 0,05 0,01 2,11 

Brandstofverbruik huur (diesel) 4,96 0,25 0,03 0,03 0,28 5,93 0,68 4,12 

Brandstofverbruik huur (LPG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brandstofverbruik huur (benzine) 0,01 0,00 0,05 0,00 0,01 0,05 0,02 0,00 

 356,69 345,12 270,39 323,31 313,77 362,49 420,63 299,57 

Omzet per jaar 6,44 7,83 5,80 6,59 7,12 8,97 10,44  

Relatieve uitstoot per jaar 55,35 44,05 46,60 49,00 44,04 40,40 40.27  
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Emissiestromen Scope 2 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
 

 
2018 

(schatting) 

  
2018 

(target 
85%) 

Elektraverbruik – grijs 47,01 41,96 36,48 33,64 1,01 0,00 0,00 7,05 

Elektraverbruik – groen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zakelijke km priveauto's (brandstoftype 
onbekend) 

0,15 0,31 0,06 0,29 0,56 3,56 

 
 

 

8,20 0,02 

Zakelijke km openbaar vervoer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,09 0,00 0,00 

Vliegreizen < 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vliegreizen 700 – 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vliegreizen > 2500  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal 47,17 42,27 36,54 33,93 2,5 3,65 
 
 

8,20 7,07 

Omzet per jaar 6,44 7,83 5,80 6,59 7,12 8,97 10,44  

Relatieve uitstoot per jaar 7,32 5,40 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Als we de verschillen bekijken van 2018 ten opzichte van de vorige hele jaren, dan ziet deze 
tabel er het volgende uit: 

 

Emissiestromen Scope 1   
Verschil 
2018 -  
2012 

 
Verschil 
 2018 -
2013 

 
Verschil 
2018 -  
2014 

 
Verschil 
2018 -  
2015 

 
Verschil  
2018 -  
2016 

 
Verschil  
2018 -  
2017 

 
Verschil 
2018 – 
Target 

 

Gasverbruik (aardgas) +9,09 +3,79 +12,29 +9,10 +10,62 +9,25 +11,73  

Gasverbruik (Propaangas) -1,41 -0,44 +0,14 +0,39 +0,02 +0,17 -1,12  

Brandstofverbruik lease = eigendom 
auto's (diesel) 

+76,64 +80,21 +144,76 +96,53 +101,77 +55,30 +126,86 
 

Brandstofverbruik lease + eigendom 
auto's (LPG) 

0,00 0,00 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Brandstofverbruik lease + eigendom 
auto's (benzine) 

-13,60 -18,15 -7,48 -8,86 -3,14 -0,21 -10,93 
 

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen 
(mengsmering) 

-2,5 -0,36 -0,02 -0,01 -1,06 -0,04 -2,10 
 

Brandstofverbruik huur (diesel) -4,28 +0,43 +0,65 +0,65 +0,4 -11,16 -3,44  

Brandstofverbruik huur (LPG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Brandstofverbruik huur (benzine) +0,01 +0,02 -0,03 +0,02 +0,01 

 
 

 

-0,02 +0,02  

Totaal +63,94 +65,5 +150,24 +97,82 +108,62 

 

 

+53,29 +121,02  
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Conclusies resultaten ten opzichte van de vorige jaren: 

Scope 1: 

 Het gasverbruik is ten opzichte van alle jaren gestegen.  

 Het brandstofverbruik (diesel) is ten opzichte van alle jaren gestegen.  

 Het brandstofverbruik (benzine) is ten opzichte van alle jaren gedaald.  

 

 

Scope 2: 

 Het elektraverbruik is ten opzichte van alle jaren gedaald.  
Het brandstofverbruik van huur auto’s (brandstof onbekend) is ten opzichte van alle 
jaren gestegen 

 

Conclusies resultaten 2017 (schatting) ten opzichte van de target van 2018: 

 

Scope 1: 

 Het gasverbruik over 2018 is hoger dan de target van 2018.  

 Het brandstofverbruik over 2018 is hoger dan de target van 2018.  

 Het brandstofverbruik van huur auto’s (diesel) is hoger dan de target van 2018 
 

Scope 2: 

 Het elektraverbruik over 2018 is lager dan de target van 2018 
 

Emissiestromen Scope 2  
Verschil 
2018 – 
2012 

 
Verschil 
2018 - 
2013 

 
Verschil 
2018 - 
2014 

 
Verschil  
2018 - 
2015 

 
Verschil  
2018 - 
2016 

 
Verschil  
2018 - 
2017 

  
Verschil  
2018 - 
target 

Elektraverbruik – grijs -47,01 -41,96 -36,48 -33,64 -1,01 -1,01  -7,05 

Elektraverbruik – groen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Zakelijke km priveauto's (brandstoftype 
onbekend) 

+8,05 +7,89 +8,14 +7,91 +7,64 +4,74 
 

+8,18 

Zakelijke km priveauto's (LPG) 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,93 0,00  0,00 

Vliegreizen < 700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Vliegreizen 700 – 2500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Vliegreizen > 2500  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Totaal -38,96 -34,07 -28,34 -25,73 +5,7 +3,73  +1,13 
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Te zien is dat Ko Hartog de target voor de reductie voor scope 1 in 2018 waarschijnlijk niet 
gaat halen en daarentegen de target voor scope 2 in 2018 naar verwachting ruimschoots 
gaat halen.  

De toename van het brandstofverbruik valt te wijten aan de toename van het aantal gereden 
kilometers, de groei van Drachten in 2015, een nieuw groot onderhoudscontract bij Tata 
Steel in 2017 en de uitbreiding met een nieuwe vestiging in Wierden in medio 2017. 
Daardoor is ook de omzet gestegen en het aantal fte.  

Bij het opstellen van de doelstellingen verwachtten we dat de reductie er uit zou gaan zien 
zoals onderstaande grafieken. 

Voor scope 1 verwachtte we dat de reductie er uit zou gaan zien zoals onderstaande grafiek. 

 
CO2-reductie Scope 1 (%) 

 

Tot 2014 voldoet Ko Hartog ruimschoots aan de doelstelling. Na 2016 zit Ko Hartog ver 
onder de doelstelling en heeft er geen reductie meer plaatsgevonden.  

 

  

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Werkelijke reductie t.o.v. 2012

Geplande reductie t.o.v. 2012



  Status Datum opgesteld 
  Definitief 6 september 2018 
 
  Blad Datum gewijzigd 
 10 van 48 26 oktober 2018 

  Referentie Versie 

  CO2/016033 1.1 

 
 

CO2-reductieplan Ko Hartog Elektrotechniek BV   
  
 
 

CO2-uitstoot Scope 1  (Ton CO2) 

 

We zien dat er na 2016 om bovengenoemde redenen geen reductie van de CO2 meer heeft 
plaatsgevonden ten opzichte van het referentiejaar 2012.  

Voor scope 2 verwachtte we dat de reductie er uit zou gaan zien zoals onderstaande grafiek. 

 

CO2-reductie Scope 2 (%) 

 

Wat betreft de scope 2 doelstelling zat Ko Hartog tot 2016 nog boven de doelstelling van 
2016. Daarentegen zal in 2018 de werkelijk gerealiseerde reductie iets lager uitvallen dan de 
geplande reductie. De oorzaak is dat er in de vestiging wierden de tweede helft van 2017 en 
de eerste helft van 2018 door de projectleiding tijdens het werk met privéwagens is gereden 
voor zakelijke doeleinden. 
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CO2-uitstoot Scope 2 (Ton CO2) 

 

In bovenstaande grafiek is duidelijk te zien dat de CO2 uitstoot sinds 2015 behoorlijk gedaald 
is. De voornaamste oorzaak is dat toen alle vestigingen (inclusief de nieuwe vestiging 
Wierden sinds medio 2017) volledig zijn overgestapt op groene stroom.  

 
CO2-uitstoot Scope 1 + 2 (Ton CO2) 

 

In bovenstaande grafiek van de totale CO2 uitstoot in scope 1 + 2 is te zien dat ondanks de 
grote reductie van scope 2 niet heeft kunnen voorkomen dat de totale uitstoot sinds 2016 
weer is gaan stijgen. 
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Relatieve CO2-uitstoot Scope 1 + 2 (Ton CO2/1000 euro) 

 

In bovenstaande grafiek is de totale CO2 uitstoot van scope 1 + 2 gerelateerd aan de totale 
bedrijfsomzet van Ko Hartog. Nu is duidelijk te zien dat er ondanks een stijgende omzet toch 
een duidelijke daling is in de  CO2/Euro. 

Relatieve CO2 reductie Scope 1 (%)  

 

In bovenstaande grafiek zien we dat de relatieve CO2-reductie dalende is tot 35% in 2018. in 
de periode dalende 2012-2014 en 2015-2017 hoger is dan gepland, en dat de trend is dat 
medio 2020 een CO2-reductie van 45% in 2020 ten  opzichte van 2012 gehaald zou kunnen 
worden in scope 1.
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 Relatieve CO2 reductie Scope 2 (%) 

 

In bovenstaande grafiek zien we dat relatieve CO2-reductie in de periode 2012-2015 veel 
hoger was dan gepland en dat de relatieve doelstelling voor scope 2 is behaald in 2014. 

 

Relatieve CO2 reductie Scope 1 + 2 (%) 

 

In bovenstaande grafiek zien we dat relatieve CO2-reductie in 2018 is behaald van 35% en 
dat in de periode 2012-2019 de relatieve reductie daalt tot 45% ten opzichte van 2012.  
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2.3 Identificatie van grootste verbruikers 

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken van 

Ko Hartog in kaart te brengen. Deze beoordeling geeft minimaal 80% van de energie 

stromen weer. Zo zijn door deze analyse de grootste verbruikers geïdentificeerd en kan daar 

individueel op gestuurd worden. Daarop kunnen de belangrijkste processen die bijdragen 

aan CO2-uitstoot effectief aangepakt worden. De analyse zelf is terug te vinden in het 

document Energiebeoordeling op brandstof over 2017 versie 3.0. De energiebeoordeling 

over 2017 is uitgevoerd op 16 maart 2018. 

 

De 80% grootste Emissiestromen in 2017 van Ko Hartog zijn: 

 Brandstofverbruik wagenpark:  95% 

 Gasverbruik:    5% 

 

2.4 Voorgaande energiebeoordelingen 

De afgelopen jaren zijn energieaudits uitgevoerd over het brandstofverbruik van Ko Hartog.  

 

2014 

 

Ten opzichte van de energiebeoordeling van 2013 kan voor 2014 worden gesteld dat;  

 Het totale verbruik van diesel en benzine is ten opzichte van 2013 afgenomen met 
13.858 liter, daarbij moet wel rekening worden gehouden dat het aantal verreden 
kilometers is afgenomen met 169.328 km.  

 Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens is ten opzichte van 2013 met 0,6 
gestegen naar 13,3. 

 Het wagenpark is ten opzichte van 2013 afgenomen met 4 wagens.  
 

Verbeterpunten 

 Het inbouwen van eco-tuners op twee busjes 

 Indien mogelijk het vervangen van busjes door bestelwagens en vrachtwagens door 

(kraan en hoogwerker) busjes 

2015 

Ten opzichte van de energie audit van 2014 kan voor 2015 worden gesteld dat;  

1. De CO2 uitstoot is gestegen met 40 ton (nieuwe emissiefactor).  
2. De CO2 uitstoot per 100 km is licht gedaald met 1 kg/100 km.  
3. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is licht gestegen met 1 liter/ 

100 km 
4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is gelijk gebleven.  
5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is gelijk gebleven. 
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6. Het totale verbruik van diesel en benzine is toegenomen met 10.478 liter, daarbij 
moet wel rekening worden gehouden dat het aantal verreden kilometers is 
toegenomen met 106461 km.  

7. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens is gedaald van 13,29 naar 12,79. 
8. Afname van het wagenpark met 1 wagen(s).  

 
Verbeterpunten 

 Het wagenpark verder ”downgraden” naar een meer energievriendelijk wagenpark 
met minder brandstofverbruik c.q. CO2- uitstoot.  

 Rijgedrag (en stationair laten draaien) van de bestuurders onder de loep te nemen. 
Met de huidige blackboxen is deze analyse  goed mogelijk.   

 Cursus “Het Nieuwe Rijden” aanbieden aan de chauffeurs van de grootste verbruiker 
uit de categorie Busjes en Vrachtwagens. 

 

2016 

 

Ten opzichte van de energie audit van 2015 kan voor 2016 worden gesteld dat:  

1. De CO2 uitstoot is gedaald met 8 ton.  
2. De CO2 uitstoot per 100 km is licht gedaald met 1 kg/100 km.  
3. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens is gedaald van 12,79 naar 12,55. 
4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is gedaald met 2 liter/ 100 

km. 
5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is gelijk gebleven.  
6. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is gelijk gebleven. 
7. Het totale verbruik van diesel en benzine is afgenomen met 2.815 liter, daarbij moet 

wel rekening worden gehouden dat het aantal verreden kilometers ook is afgenomen 
met 7.938 km.  

8. Toename van het wagenpark met 3 wagens (groep aggregaat buiten beschouwing 
gelaten).  

 

Verbeterpunten: 

 

 Het beperken van het stationair draaien van het wagenpark 

 Het monitoren (pilot) van het rijgedrag van bestuurders middels een extra module op 
het huidige blackbox systeem.  

 Het uitsluiten c.q. beperken van privékilometers door bedrijfswagens 
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2017 

 

Ten opzichte van de energie audit van 2016 kan voor 2017 worden gesteld dat: 

 

1. De CO2 uitstoot is gestegen met 42 ton.  
2. De CO2 uitstoot per 100 km is licht gestegen met 1 kg/100 km.  
3. Het gemiddeld verbruik L/100km van alle wagens is gestegen van 12,55 naar 12,80. 
4. Het gemiddelde verbruik per 100 km van vrachtwagens is gedaald met 2 liter/ 100 

km. 
5. Het gemiddelde verbruik per 100 km van busjes is gelijk gebleven.  
6. Het gemiddelde verbruik per 100 km van bestelwagens is gelijk gebleven. 
7. Het totale verbruik van diesel en benzine is toegenomen met 12.732 liter, daarbij 

moet wel rekening worden gehouden dat het aantal verreden kilometers ook is 
toegenomen met 84.926 km.  

8. De toename verbruik diesel en kilometers zitten grotendeels in de groepen 
Vrachtwagen en bussen. Dit is dan ook de reden dat het gemiddelde verbruik 
L/100km iets gestegen is. 

9. Toename van het wagenpark met 5 wagens (groep aggregaat buiten beschouwing 
gelaten).  

 

Verbeterpunten: 

 

 Het verder monitoren van rijgedrag van bestuurders middels een extra module op het 
huidige blackbox systeem middels een greenchallenge systeem.  

 

 

2.5 Verbeterpotentieel 

Op basis van de resultaten van energiebeoordelingen van voorgaande jaren en de 

noodzaak/mogelijkheid tot meer inzicht in verbruik van het wagenpark,  is het belangrijk om 

ook dit jaar het energieverbruik hiervan nader te onderzoeken. 

 

Voor deze energiebeoordeling is daarom een onderzoek gedaan naar de verbruiken van de 

verschillende wagens op basis van de gereden kilometers. Hierbij is gekeken naar het 

gemiddelde brandstofverbruik per 100 gereden kilometers. 

 

Verbetering in inzicht 

Om in de toekomst een beter inzicht in de grootste verbruikers te krijgen, kan het volgende 

verbeterd worden: 

 Maatregel 1: betere brandstofregistratie systemen zodat er meer inzicht in de 

verbruiken van materieel wordt verkregen. 
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 Maatregel 2: stimuleren van medewerkers voor het juist gebruik van de 

brandstofpassen 

 Maatregel 3: het bespreekbaar maken van roekeloos rijgedrag en de gevolgen voor 

het brandstofverbruik 

 Maatregel 4: het bespreekbaar maken van stationair draaien en de gevolgen voor het 

brandstofverbruik  

 

Reductiepotentieel 

De volgende mogelijkheden zijn uit de analyse naar voren gekomen om de CO2-uitstoot 

verder te reduceren: 

 

 Maatregel 1: Training Het Nieuwe Rijden (cursus voor code 95 bijscholing) 

 Maatregel 2: Verduurzamen c.q. downgraden van het wagenpark. 

 Maatregel 3: Roekeloos rijgedrag beperken 

 Maatregel 4: Stationair draaien beperken 

 

Bovenstaande maatregelen zijn opgenomen in het CO2-reductieplan. 
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3 Strategisch plan scope 3 

Ko Hartog vindt het belangrijk om inzicht te verkrijgen in zijn belangrijkste scope 3 emissies. 

Om dit inzicht te verkrijgen is er een kwalitatieve en kwantitatieve dominantie analyse 

uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden hieronder weergegeven. Omdat Ko Hartog valt 

onder de categorie ‘Klein bedrijf’ hoeven zij niet te voldoen aan eis 5.B.1. Voor een 

inventarisatie van de reductiemogelijkheden in scope 3 is een extra tabel toegevoegd aan de 

Scope 3 analyse. Zie hiervoor ‘Scope 3 analyse – kwantitatief’. Hieronder is kort beschreven 

wat de belangrijkste reductiemogelijkheden zijn die naar voren kwamen uit de scope 3 

analyses.    

 

3.1 Significante scope 3 emissies 

Aan de hand van zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve scope 3 analyse zijn de 

emissies in de keten van Ko Hartog in kaart gebracht. 

 

3.1.1 Kwalitatieve scope 3 analyse 

Op basis van een indeling in Product-Marktcombinaties en de kwalitatieve benoeming van 

de grootte van invloed en mogelijkheden die Ko Hartog op de verschillende Product-

Marktcombinaties heeft, is de volgende top 3 naar voren gekomen: 

 

1. Verkeersinstallaties – Private partijen 

2. Openbare Verlichting – Private partijen 

3. Verkeersinstallaties - Overheid 

 

3.1.2 Kwantitatieve scope 3 analyse 

Aan de hand van de 15 GHG-genererende categorieën voor scope 3 is een kwantitatieve 

analyse opgesteld. Bij deze kwantitatieve analyse is ook per categorie een inventarisatie 

gemaakt van welke ketenpartners er bij betrokken zijn en welke reductiemogelijkheden er 

zijn (Excel-bestand Scope 3 Analyses). Zie hieronder de resultaten van de meest 

significante scope 3 categorieën voor Ko Hartog: 

 

1. Aangekochte goederen en diensten 

2. Gebruik van verkochte producten 

3. Upstream transport en distributie  

 

 

 



  Status Datum opgesteld 
  Definitief 6 september 2018 
 
  Blad Datum gewijzigd 
 19 van 48 26 oktober 2018 

  Referentie Versie 

  CO2/016033 1.1 

 
 

CO2-reductieplan Ko Hartog Elektrotechniek BV   
  
 
 

 
3.1.3 Ketenanalyse 

Op basis van de top 2 meest materiele scope 3 emissies uit de scope 3 analyse is er 

gekozen voor een ketenanalyse over het vervangen van armaturen. Armaturen behoren tot 

de grootste categorie van ingekochte én gebruikte producten van Ko Hartog, gekeken naar 

de uitstoot. De ketenanalyse is bedoeld om beter inzicht te krijgen in waar het meeste 

verbruik plaatsvindt binnen de keten van armaturen. Omdat Ko Hartog een klein bedrijf is 

hoeft er maar 1 ketenanalyse uitgevoerd te worden. 

 

3.2 Reductiestrategieën scope 3 

 

Omdat Ko Hartog valt onder de categorie ‘Klein bedrijf’ hoeven zij niet te voldoen aan eis 

5.B.1. Wel is er een uitgebreide analyse uitgevoerd over de mogelijkheden die Ko Hartog 

heeft om de up- en downstream emissies te beïnvloeden. De resultaten van deze analyse 

zijn terug te vinden in de kwantitatieve Scope 3 analyse. Hieronder wordt weergegeven wat 

de belangrijkste reductiemogelijkheden zijn die uit de analyse naar voren kwamen voor de 3 

meest significante categorieën.  

 

 Aangekochte goederen en diensten 

 

Binnen deze categorie is er gekeken naar de belangrijkste leveranciers en producten en hoe 

hier invloed op uitgeoefend kan worden. Lichtmasten en armaturen zijn de belangrijkste 

producten binnen deze categorie waarin leveranciers voorzien. Een mogelijkheid om de CO2 

uitstoot van de categorie te reduceren is door bewustwording te stimuleren onder de 

leveranciers. Door te informeren bij leveranciers naar hun duurzaamheidsbeleid en de 

duurzaamheid van de geleverde producten worden zij uitgedaagd om naar hun eigen CO2 -

beleid te gaan kijken. Een alternatief is om van de belangrijkste leveranciers jaarlijks hun 

CO2 footprint op te vragen. Wanneer Ko Hartog besluit om haar inkoopbeleid aan te 

scherpen (bijvoorbeeld de verplichting tot het voeren van een CO2 reductiebeleid) kan zij 

nog meer invloed uitoefenen binnen haar eigen sector om de uitstoot te reduceren. Omdat 

zij een relatief kleine inkoper is, is deze laatste stap momenteel niet reëel.  

 

 Gebruik van verkochte producten 

 

Voor deze categorie heeft Ko Hartog gekeken naar de mogelijkheden om haar 

opdrachtgevers te beïnvloeden. Uiteindelijk bepaald de opdrachtgever welke verlichting er 

gebruikt wordt voor een project. Bij sommige projecten is er de mogelijkheid om 

opdrachtgevers van te voren te adviseren over duurzame alternatieven. In de afgelopen 

jaren heeft Ko Hartog adviesbrieven naar opdrachtgevers gestuurd over duurzame 
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verlichtingsmogelijkheden. De invloed van opdrachtgevers op deze categorie is erg groot. 

Het is daarom van belang opdrachtgevers in elk geval te wijzen op de mogelijkheden voor 

alternatieve producten en installaties.  

 

Naast de opdrachtgevers kan Ko Hartog ook proberen haar leveranciers CO2-bewuster te 

maken en stimuleren om energiezuinige systemen te leveren om de impact van verkochte 

producten te verlagen.  

 

 Upstream transport en distributie  

 

Voor de categorie Upstream transport en distributie kan er gekeken worden naar het 

efficiënter plannen van ritten. Bestellingen kunnen beter gebundeld worden zodat zij door het 

transportbedrijf verzameld kunnen worden. Wanneer Ko Hartog voldoende invloed heeft 

kunnen zij er voor kiezen om ook het inkoopbeleid t.a.v. transport aan te passen en 

leveranciers te vragen om met duurzame alternatieven te komen. Hierbij draait het eveneens 

om een stukje bewustwording van de leveranciers (transporteurs) door duidelijk te maken dat 

er vraag is naar duurzame alternatieven.  

 

Ko Hartog kiest ervoor om zich te richten op het verbruik van verkochte producten en een 

klein stukje inkoop.  

 

3.2.1 Doelstelling Ko Hartog en voortgang 

 

Op basis van de belangrijkste categorieën uit de scope 3 analyse is er gekozen voor een 

ketenanalyse over het vervangen van armaturen. Armaturen behoren tot de grootste 

categorie van ingekochte én gebruikte producten van Ko Hartog, gekeken naar de uitstoot. 

De ketenanalyse is bedoeld om beter inzicht te krijgen in waar het meeste verbruik 

plaatsvindt binnen de keten van lichtmasten. Uit deze ketenanalyse blijkt het verbruik van de 

projecten die Ko Hartog Elektrotechniek B.V. uitvoert een grote impact te hebben op de CO2 

uitstoot. Ko Hartog Elektrotechniek B.V. is zich er van bewust dat energiebesparing in de 

projecten een grote impact op de CO2 uitstoot kunnen hebben. De komende jaren wil Ko 

Hartog Elektrotechniek B.V. zich verder inzetten voor het verminderen van het verbruik als 

gevolg van de uitgevoerde projecten.  

 
Dit heeft geresulteerd in de volgende reductiedoelstelling: 

“Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil in 2020 ten opzichte van 2015 na opdrachtverlening 80% 
van haar  opdrachtgevers adviseren op het gebied van gebruik van groene stroom, 
compacte installaties en LED c.q. dimbare verlichting met als doel minder CO2 uitstoot als 
gevolg van het energieverbruik van de uitgevoerde aangenomen projecten.” 
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Omdat het leveren van producten ook invloed heeft op het uiteindelijke verbruik in de 

projecten heeft Ko Hartog besloten zich naast de opdrachtgevers, ook te focussen op de 

leveranciers. Ko Hartog wil ook haar leveranciers CO2-bewust maken en stimuleren om 

energiezuinige systemen te leveren. Dit resulteert in de volgende reductiedoelstelling:  

 

‘’Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 (minimaal) 10 van haar grootste leveranciers 

inventariseren op het gebied van CO2-beleid en CO2-vriendelijke producten en  met als doel 

minder CO2-uitstoot in de keten als gevolg van ingekochte materialen.’’ 

 

Ko Hartog merkt dat het aanbod aan duurzame producten in haar confessionele markt 

relatief beperkt is en juist daarom is het belangrijk om met leveranciers in gesprek te gaan 

zodat zij bewust zijn van het feit dat er vanuit de klant vraag is naar duurzame alternatieven. 

In de beginjaren zal er afstemming binnen de organisatie plaats moeten vinden en zullen de 

inkopers bewust moeten worden gemaakt van hun rol in deze. Hierdoor zal in de eerste 

jaren nog geen relevante reductie binnen de projecten worden verwacht. Ook zal onderzocht 

moeten worden of ketenpartners benaderd kunnen worden om te participeren in het 

reduceren van CO2.  

 

 Voortgang 

In 2017 zijn er naar 27  “meest CO2-beïnvloedbare” opdrachtgevers brieven uitgegaan 

waarbij Ko Hartog duurzame alternatieven heeft aangeraden zoals bijvoorbeeld dimbare 

LED-verlichting in plaats van confessionele (SON) verlichting. Naast het sturen van de 

betreffende brieven is Ko Hartog ook in gesprek gegaan met enkele opdrachtgevers om 

duurzame systemen aan te bieden (zoals LED versus confessionele verlichting bij Tata 

Steel).  

 

Tot hoeveel CO2-reductie het sturen van deze brieven heeft geleidt is niet gemeten.  

 

4 Doelstellingen 

Aan de hand van voorgaande hoofdstukken wordt bepaald of de reeds opgestelde 

doelstellingen nog steeds actueel zijn, of dat deze mogelijk aangepast (aangescherpt of juist 

afgezwakt) moeten worden, teneinde ambitieus én realiseerbaar te blijven. Dit wordt in de 

volgende alinea’s verder beschreven. Aanpassingen aan de doelstellingen worden ook 

besproken in het managementoverleg. 
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4.1 Vergelijking met sectorgenoten 

Voor het opstellen van de doelstelling wordt onderzocht welke maatregelen en doelstellingen 

sectorgenoten ambiëren. Ko Hartog schat zichzelf in als voorloper op het gebied van CO2-

reductie vergeleken met sectorgenoten, omdat Ko Hartog op niveau 5 gecertificeerd wat 

uitzonderlijk is voor een klein MKB bedrijf. Op basis hiervan zal de reductiedoelstelling hoger 

liggen dan die van sectorgenoten.  

 

Enkele voorbeelden van sectorgenoten die in het bezit zijn van het CO2 bewust certificaat 

hebben de volgende doelstellingen: 

 

 

 Sectorgenoot 1 | Van Vuuren Elektrotechniek BV 

 

Van Vuuren Elektrotechniek BV is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-

prestatieladder. 

  

Voor Scope 1 & 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. De 

directie van Van Vuuren Elektrotechniek B.V. (hierna te noemen VVE) heeft de 

volgende reductiedoelstelling gesteld: 

 

 15% CO2 reductie in 2018 ten opzichte van 2014. 

 

Reductiedoelstelling Scope 1: 10% CO2 reductie in 2018 ten opzichte van 2014. 

 

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante 

emissiestromen:  

 Brandstofverbruik wagenpark en materieel 

 Verwarming 

 

De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:  

 Het materieel wordt uitsluitend gebruikt in projecten; 

 Het wagenpark wordt voornamelijk gebruikt in projecten. 

 

Reductiedoelstelling Scope 2: 5% CO2 reductie in 2018 ten opzichte van 2014. 

 

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies:  

 Elektriciteit 
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De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:  

Elektriciteit wordt verbruikt in het kantoor ter voorbereiding van projecten en voor 

administratie(computers) en in de werkplaats voor onderhoud van het materieel welke 

uitsluitend op de projecten worden gebruikt. 

 

De concrete doelstellingen voor 2018 zijn: 

 Overstappen van grijze naar groene stroom medio 2018. 

 Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om op te schalen naar trede 4 en 5. 

 Emissies en significant energieverbruik 

 

In 2017 bedroeg de totale CO2-footprint van VVE 216 ton CO2. 

 

Uit de emissie inventaris blijkt dat de volgende energiestromen het meest significant 

zijn: 

 Diesel wagenpark 69% 

 Gas bedrijfspanden 13% 

 Elektra bedrijfspanden 16% 

 

Naar de onderstaande grafiek en tabel 

gekeken is te zien dat ruim 71% van de 

uitstoot wordt veroorzaakt door het 

brandstofverbruik van het wagenpark 

(diesel en benzine). De meeste CO2-

uitstoot wordt veroorzaakt door het aantal 

projecten van het afgelopen jaar. Gezien 

het type organisatie dat VVE is, valt te 

verwachten dat de overhead-activiteiten 

een prominente plek innemen. Het nemen 

van maatregelen op dit gebied levert dan ook de meeste milieuwinst op. 

De maatregelen zijn hier voor een groot deel op gericht. 

 

In 2018 zijn geen projecten met gunningsvoordeel aangenomen. Bij projecten met 

gunningsvoordeel zorgt de KAM-coördinator voor opstellen van het plan van aanpak 

en aanstellen van verantwoordelijkheden. 

 

Afgeronde initiatieven 

 Promotie laadpalen ten behoeve van duurzame mobiliteit 
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Beschrijving van het initiatief 

Het gebruik van elektrische auto’s neemt toe in Nederland. Elektrisch vervoer draagt 

bij aan het reduceren van de CO2-emissie. Door de toename van het gebruik van 

elektrische auto’s groeit de vraag naar laadpalen waarmee elektrische auto’s kunnen 

worden opgeladen. Gebruikers van elektrische auto’s zonder eigen garage of oprit 

kunnen hun auto niet opladen op eigen terrein. Een groot deel van de elektrische 

rijders is dus afhankelijk van de openbare ruimte in hun gemeente. Bij de 

beschikbaarheid van voldoende oplaadcapaciteit spelen gemeenten daardoor een 

belangrijke rol. 

 

Allego is leverancier van laadpalen voor elektrische auto’s. In samenwerking met 

Allego promoot Van Vuuren Elektrotechniek het gebruik van elektrische laadpalen 

door gemeenten en andere belangstellenden te informeren over de mogelijkheden en 

voorwaarden. Van Vuuren Elektrotechniek beschikt over de technische kennis en 

ervaring en Allego is bekend met de procedurele aspecten van het plaatsten van 

laadpalen. Deze gezamenlijke kennis wordt beschikbaar gesteld aan gemeenten en 

andere geïnteresseerde partijen. 

 

Doel van het initiatief 

Het doel van het voorlichten van gemeenten en andere partijen is het bevorderen van 

de beschikbaarheid van laadpalen zodat het gebruik van elektrische auto’s verder 

kan groeien. 

 

Wat is tot dusver bereikt 

Inmiddels zijn, na het informatietraject in samenwerking met Allego, elektrische 

laadpalen geplaatst in o.a. de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Den Helder, 

Waterland, Volendam, Diemen en Zandvoort. 

 

Wat is aantoonbaar 

Van de uitwisseling van informatie tussen Van Vuuren Elektrotechniek en Allego en 

tussen Van Vuuren en geïnteresseerde partijen zijn correspondentie en relevante 

documenten beschikbaar die in het betreffende projectdossier wordt bewaard. 

 

Lopende initiatieven 

 VVE is partner van de Circulaire weg. 
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Onze activiteiten met betrekking tot de Circulaire Weg zijn veelomvattend. Sinds 2016 

ontwikkelen wij (samen met leveranciers, opdrachtgevers en relaties) installaties en 

projecten op het gebied van duurzaamheid, circulair en biobased. 

Van Vuuren Elektrotechniek is in combinatie met een grote civiele aannemer 

geselecteerd voor de Tender N231 van de Gemeente Haarlemmermeer en zal hierin 

een rol spelen op het gebied van OV, VRI en alle mogelijke biobased toepassingen 

(in combinatie met Natural Plastics). In onze branche/markt wordt al jaren veel 

gesproken over duurzaamheid, circulair en biobased, maar tot een werkelijke 

aanbesteding is het in Noord Holland nog niet gekomen, daarom zijn wij er trots op 

dat wij in de selectieronde zitten. 

 

 

 

 Sectorgenoot 2 | Klaver Infratechniek BV 

 

Klaver Infratechniek is gespecialiseerd in onder andere: openbare verlichting, 

verkeersregelinstallatie, walstroom, sportveldverlichting, terrein- en parkeerverlichting, 

aanlichten van gebouwen en objecten, ledlijnen, tunnelverlichting, reizigers informatie 

systemen en kabelwerkzaamheden. Daarnaast verzorgt Klaver Infratechniek 

totaaloplossingen voor uw situatie en wij beschikken over een eigen service en 

onderhoudsdienst welke 24  uur, 7 dagen in de week bereikbaar is. Altijd conform de 

regels en richtlijnen. Klaver Infratechniek heeft uitgebreide ervaring met 

overheidsinstanties en nutsbedrijven. 

 
In haar CO2-beleid hebben zij de doelstelling uitgesproken om haar CO2-uitstoot te 
reduceren.  
 
De volgende doelstellingen hebben zij:  
- 15% reductie op uitstoot CO2/FTE;  
- 20% reductie op uitstoot CO2/€.  
 
Beide doelstellingen ten opzichte van de genormaliseerde CO2-uitstoot (Scope 1 & 
Scope 2) in het basisjaar 2012.  

 

Om die doelstelling te bereiken hebben zij onderzoek gedaan naar de verschillende 

reductiemogelijkheden. Hiervoor hebben zij haar eigen medewerkers om advies 

gevraagd en hebben zij gebruik gemaakt van de besparingsmaatregelen die andere 

bedrijven in de sector hebben genomen. 

 

 

 

https://www.klaverinfratechniek.nl/diensten/openbare-verlichting/
https://www.klaverinfratechniek.nl/diensten/verkeersregelinstallaties/
https://www.klaverinfratechniek.nl/walstroom/
https://www.klaverinfratechniek.nl/diensten/sportveldverlichting/
https://www.klaverinfratechniek.nl/diensten/terrein-en-parkeerverlichting/
https://www.klaverinfratechniek.nl/diensten/aanlichten-van-gebouwen-en-objecten/
https://www.klaverinfratechniek.nl/ledlijnen/
https://www.klaverinfratechniek.nl/diensten/tunnelverlichting/
https://www.klaverinfratechniek.nl/reizigers-informatie-systemen/
https://www.klaverinfratechniek.nl/reizigers-informatie-systemen/
https://www.klaverinfratechniek.nl/diensten/kabelwerkzaamheden/
https://www.klaverinfratechniek.nl/diensten/service-en-onderhoud/
https://www.klaverinfratechniek.nl/diensten/service-en-onderhoud/
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Reductiedoelstelling per jaar per scope 

Om uiteindelijk aan de algemene bedrijfsdoelstelling te kunnen voldoen zullen zij per 

jaar en per scope een reductiedoelstelling formuleren.  

 

Klaver Giant Groep B.V. heeft de volgende doelstellingen: 

 15% reductie op uitstoot CO2/FTE; 

 20% reductie op uitstoot CO2/€. 

 

Door de groei binnen haar organisatie is een verhoging in CO2 uitstoot onvermijdelijk 

geworden, waardoor ze de absolute doelstelling waarschijnlijk niet gaan behalen. Om 

wel aan te tonen dat ze energie stoppen in het reduceren van haar CO2 - uitstoot zijn 

er diverse kengetallen opgesteld om de relatieve CO2-uitstoot in beeld te brengen 

t.o.v. omzet en FTE.  

 

Reductiedoelstelling scope 2:  

95% reductie op de totale footprint in 2020 ten opzichte van het basisjaar 2012 naar omzet. 

 

Reductiedoelstelling t/m 2018: 100% reductie op energieverbruik t.o.v. 2012 op basis van 

CO2/omzet, CO2/FTE. 

 

Reductiedoelstelling scope 3:  

2% reductie op de totale footprint in 2020 ten opzichte van het Scope 3 basisjaar 2014 naar 

omzet. 

 

Reductiedoelstelling scope 3:  

5% reductie op de CO2-uitstoot gerelateerd aan het woon-werk verkeer.  

 Haalbaarheidstudie voor een fietsplan met als doel om mensen die binnen een 

gebied van 15km op de fiets kunnen komen naar het werk;  

 Bepalen of de Klaver Giant Groep aan de medewerkers ‘gratis lucht’ gaat aanbieden 

om de (auto)banden op spanning te brengen en te houden om zo de brandstof 

efficiëntie te verhogen;  

 Periodieke informatievoorziening ten behoeve van Het Nieuwe Rijden, met een 

duidelijke verwijzing naar de kosten kant;  

 In samenhang met het onderwerp veiligheid ook ten behoeve van brandstofbesparing 

de maximum snelheid aanhalen tijdens toolboxen.  

 

De doelstelling voor Scope 3 is onderhevig aan wijzigingen. Door het steeds beter inzichtelijk 

hebben van de uitstoot in Scope 3, wordt het uitstoot in deze scope verhoogt. De absolute 
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uitstoot wordt hierdoor niet behaald. Net als Scope 1 en scope 2 wordt er georiënteerd of 

soortgelijke kengetallen toegepast gaan worden op Scope 3. 

 

4.2 Hoofddoelstelling 
 

Ko Hartog heeft zich als doel gesteld om in de komende 2 jaar, gemeten vanaf het jaar van 
herbeoordeling in 2017, onderstaande CO2 reductie te realiseren. 

 

Scope 1 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV  

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2018 ten opzichte van de 2012  

16% minder CO2 uitstoten in haar scope 1 emissies. 

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 

20% minder CO2 uitstoten in haar scope 1 emissies. 

 

In 2016 heeft er in scope 1 een absolute reductie plaatsgevonden van maximaal 12% ten 
opzichte van 2012. De verwachting is dat er in 2018 een negatieve reductie plaatsvindt van 
18%.  

 

Scope 2 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV  

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2017 ten opzichte van 2012 

85 % minder CO2 uitstoten. 

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 

85 % minder CO2 uitstoten. 

 

In 2017 heeft er in scope 2 een absolute reductie plaatsgevonden van 92%. De verwachting 

is dat er in 2020 een reductie plaatsvindt van 90%.  
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Daarnaast wil Ko Hartog binnen de keten van lichtinstallaties onderstaande reductie 

realiseren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% van de opdrachtgevers zijn voor een groot deel niet CO2-beinvloedbaar. Beter is het 
om eerst te analyseren welke leveranciers in hoge mate beïnvloedbaar zijn om te kiezen 
voor LED systemen en dimbare systemen. 

De 10 grootse leveranciers zijn slecht CO2-beinvloedbaar gebleken. Beter is het om te kijken 
naar leveranciers die bereid zijn om hun CO2-beleid bij te sturen onder invloed van het CO2-
vriendelijk inkoopbeleid van Ko Hartog. 

 

VOORGESTELDE NIEUWE DOELSTELLINGEN: 

 

Scope 1 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV  

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 

40 % minder CO2 / Euro omzet uitstoten in haar scope 1 emissies. 

 

 

Scope 2 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV  

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 

92 % minder CO2 / Euro omzet minder CO2 uitstoten. 

Scope 3 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV  

 

Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil in 2020 ten opzichte van 2015 na 
opdrachtverlening 80% van haar  opdrachtgevers adviseren op het gebied 
van gebruik van groene stroom, compacte installaties en LED c.q. dimbare 

verlichting met als doel minder CO2 uitstoot als gevolg van het 
energieverbruik van de uitgevoerde aangenomen projecten. 

 

 
Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 minimaal 10 van haar grootste 

leveranciers inventariseren op het gebied van CO2-beleid en CO2-
vriendelijke producten en  met als doel minder CO2-uitstoot in de keten als 

gevolg van ingekochte materialen. 
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Daarnaast wil Ko Hartog binnen de keten van lichtinstallaties onderstaande reductie 

realiseren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik wagenpark 

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen hebben we aan de hand van de mogelijk 

reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof we kunnen reduceren met de 

bedrijfswagens. We hebben dit ingeschat op ongeveer 1,5% reductie in de komende 2 jaar. 

Deze reductie wordt gerelateerd aan de jaarlijkse omzet. 

 

4.2.2 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik bedrijfsmiddelen 

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen hebben we aan de hand van de mogelijk 

reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof we kunnen reduceren met de machines en 

het materieel. We hebben dit ingeschat op ongeveer 0,5% reductie in de komende 2 jaar. 

Deze reductie wordt gerelateerd aan het verbruikte aantal liters ten opzichte van het totaal 

aantal draaiuren. 

 

4.2.3 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik kantoren 

Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2 uitstoot te kunnen verlagen hebben we 

maatregelen geïnventariseerd die op ons bedrijf van toepassing zijn. Wij schatten in dat we 

de komende 2 jaar ons verbruik met 5% kunnen verlagen. Om dit te kunnen monitoren is er 

op 9-10-2018 een slimme gasmeter aangevraagd voor de hoofdvestiging Heiloo bij Liander. 

 

Scope 3 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV  

 

Ko Hartog Elektrotechniek B.V. wil in 2020 ten opzichte van 2017 na 
jaarlijks 30% van haar  opdrachtgevers adviseren op het gebied van 

gebruik van groene stroom, compacte installaties en LED c.q. dimbare 
verlichting met als doel minder CO2 uitstoot als gevolg van het 

energieverbruik van de uitgevoerde aangenomen projecten. 

 

 
Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2017 jaarlijks 
minimaal 10% van haar leveranciers adviseren op het gebied van CO2-

beleid en CO2-vriendelijke producten en met als doel minder CO2-uitstoot 
in de keten als gevolg van ingekochte materialen. 
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4.2.4 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik kantoren 

Om het elektraverbruik en de bijbehorende CO2 uitstoot te kunnen verlagen hebben we 

maatregelen geïnventariseerd die op ons bedrijf (Heiloo, Hoofddorp, Drachten en Wierden) 

van toepassing zijn. Ondanks de uitbreiding met een extra vestiging in Wierden denken wij 

we de komende 2 jaar ons kWh-verbruik met 2% kunnen verlagen. Om dit te kunnen 

monitoren is er op 9-10-2018 een slimme kWh-meter aangevraagd voor de hoofdvestiging 

Heiloo bij Liander. Op deze manier is het eenvoudig om het kWh- verbruik te monitoren op 

de computer of de App van de energieleverancier. Het toont het verbruik per dag, week, 

maand en jaar.  

 

4.2.5 Scope 2 | Subdoelstelling zakelijk (vlieg)verkeer 

Om het aantal gereden kilometers met privé auto’s terug te dringen hebben we bekeken 

welke mogelijkheden er zijn om deze te reduceren. Op de vestiging Wierden is veelvuldig 

gebruik gemaakt van twee privéwagens in het zakelijke verkeer. Medio 2018 is dit voo r1 

privéwagen niet meer van toepassing. Dit maakt dat wij de komende 2 jaar ca. 1% CO2 

kunnen reduceren.  

 

4.2.6 Scope 3 | Leveranciers 

Minimaal 10% van de leveranciers van armaturen adviseren 

Om er voor te zorgen dat de uitstoot in de keten van lichtinstallaties afneemt willen wij onze  

leveranciers bewust maken van het belang van duurzame productie en producten. Door 

duidelijk te maken dat er vraag is naar duurzame alternatieven willen wij hen stimuleren om 

dit op te nemen in hun assortiment. Door advies te geven, te overleggen en te informeren 

willen wij de uitstoot van verkochte producten verminderen. 

 

4.2.7 Scope 3 | Opdrachtgevers 

Minimaal 30% van haar  opdrachtgevers adviseren op het gebied van gebruik van groene 

stroom, compacte installaties en LED c.q. dimbare verlichting 

Om er voor te zorgen dat de uitstoot in de keten van lichtinstallaties afneemt willen wij 

opdrachtgevers bewust maken van het belang van duurzame installaties, verlichting en 

stroom in het installeren en uitvoeren van diverse projecten. Door advies te geven en te 

informeren willen wij de uitstoot van verkochte producten verminderen.  
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5 Maatregelen reductieplan 

In onderstaande tabellen worden de maatregelen van het huidig reductieplan voor scope 

1&2 en scope 3 weergegeven.  

 

5.1 Nieuwe scope 1 & 2 reductiemaatregelen benoemd in 2018 

 

Reductiemaatregelen kantoren Ko Hartog Elektrotechniek BV 

Maatregelen Planning gereed 

1. Slimme meters aanvragen bij Liander op vestiging Heiloo  

2. Slimme meters aanvragen bij Enexis op vestiging Wierden 

Q4 2018 

Q1 2019 

 

 

 

 

 

 Reductiemaatregelen wagenpark Ko Hartog Elektrotechniek BV 

Maatregelen Planning gereed 

1. Afstoten van oude (milieu onvriendelijke) auto’s; 

2. Vrachtwagenhoogwerkers vervangen door autohoogwerkers; 

3. Vrachtwagenkraanwagens vervangen door autokraanwagens; 

4. Brandstofverbruik/CO2 uitstoot meenemen als criterium bij aanschaf 

nieuwe auto’s; 

5. Wagenpark afstemmen op behoefte werkzaamheden; 

6. Busjes omwisselen voor bestelauto’s. 

7. Uitbreiding Blackbox met rijgedrag module                                  

8. Brandstofverbruik per wagen communiceren naar het personeel  

9. Vrachtwagen slijpcombinatie vervangen door een bus met 

aanhanger(slijp)combinatie   

10. Luxe wagens op diesel vervangen door luxe wagens op benzine 

   

 

Bij vervanging 

Bij vervanging 

Bij vervanging 

Bij vervanging 

 

Bij vervanging 

Bij vervanging 

Q4 2018 

Q4 2018 

Q1 2019 

 

Q2 2019 
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5.2 Reeds uitgevoerde reductiemaatregelen jaren 2013, 2014, 2015, 2016 en 
2017 

 

Reductiemaatregelen kantoren Ko Hartog Elektrotechniek BV 

Maatregelen Uitgevoerd 

3. Aanschaf van energiezuinige verwarmingsketel  

4. Oude thermostaatkranen vervangen voor nieuwe  

5. Vervangen verlichting kantoren door LED-lampen  

6. PC’s en monitoren uitschakelen indien ongebruikt  

7. Verlichting op kantoren aanpassen aan lichtbehoefte  

8. 100% groene stroom inkopen vanaf 2016  

9. De oude servers vervangen voor  energiezuinig exemplaar 

10. De oude PC’s vervangen voor energiezuinige exemplaren 

11. Verwarmingsleidingen boven het plafond kantoor Heiloo isoleren 

12. LED verlichting op het buitenterrein rondom het pand van Ko 

Hartog vestiging Heiloo 
13. Slimme Thermostaat aanschaffen die reageert op aanwezigheid 

(Drachten) 

14. LED verlichting op het buitenterrein rondom het pand van Ko 

Hartog vestiging Heiloo 

15. Slimme meters op vestiging Drachten 

 

 
 

Q3 2013 

Q3 2013 

Q3 2015 

Q4 2013 

Q3 2015 

Q2 2016 

Q2 2017  

Q4 2016 

Q1 2018 

Q2 2018 

 

Q4 2016 

 

Q1 2018 

 

Q4-2017 

 

Reductiemaatregelen wagenpark Ko Hartog Elektrotechniek BV 

Maatregelen Uitgevoerd 

1. Uitvoeren mobiliteitsscan (EVO)  i.v.m.  besparing brandstof  

2. Halfjaarlijks controleren van de bandenspanning  

3. Rekening houden met CO2 bij wagenpark veranderingen  

4. Afstoten van oude (milieu onvriendelijke) auto’s 

5. Vrachtwagenhoogwerkers vervangen door autohoogwerkers 

6. Vrachtwagenkraanwagens vervangen door autokraanwagens 

7. Brandstofverbruik/CO2 uitstoot meenemen als criterium bij aanschaf 

nieuwe auto’s 

8. Wagenpark afstemmen op behoefte werkzaamheden 

9. Busjes omwisselen voor bestelauto’s 

 

 Q4 2013 

Continu 

Continu 

Continu 

Continu 

Continu 

Continu 

 

Continu 

Continu 
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5.3 Nieuwe scope 3  reductiemaatregelen benoemd in 2016 en 2017 
 

 

 

5.4 Reeds uitgevoerde scope 3 reductiemaatregelen in 2017 
 

 

 

 

5.5 Maatregelen 

 

Om de geformuleerde doelstellingen te kunnen behalen heeft Ko Hartog een aantal 

maatregelen samengesteld. In het handboek wordt gevraagd om eigen autonome acties te 

nemen. Daar Ko Hartog een klein bedrijf is met weinig invloed en veel werkt met 

vastgestelde bestekseisen is het zeer lastig om zelf met autonome acties CO2 te reduceren 

in de keten. Ko Hartog heeft er daarom voor gekozen om zoveel mogelijk invloed uit te 

oefenen op ketenpartners en opdrachtgevers die wel genoeg invloed hebben om tot 

daadwerkelijke reductie te komen. Uiteraard staat Ko Hartog er voor open om hun eigen 

handelen aan te passen en indien mogelijk om CO2 reductie in de keten te bevorderen. 

Hierin is Ko Hartog afhankelijk van haar opdrachtgevers en in mindere mate van haar 

leveranciers.  

 

Nieuwe reductiemaatregelen - Keten (scope 3) Type actie Einddatum gepland Einddatum gereed

Leveranciers

Onderzoek bij leveranciers naar CO2 beleid en footprint jaarlijks 2018 n.v.t.

Leveranciers informeren en adviseren over duurzame alternatieven d.m.v. brieven en gesprekken dynamisch 2018 n.v.t.

Tekst met advies opnemen in inkoopbeleid Eenmalig Q3-Q4 2017 1-11-2018

Personeel

Interne bewustwording – berekeningen laten zien wat er valt te besparen met duurzame verlichting (bij inkoop en projecten) Per project 2015-2018 n.v.t.

Afdeling inkoop wijzen op belang bewustzijn van leveranciers Continu Q1-Q3 2017 n.v.t.

Personeel op de hoogte houden belang keten - door communicatie-uitingen op het plakbord, leveranciersbijeenkomsten Continu 2016-2018 n.v.t.

CO2 in de keten bespreken tijdens het afdelingsoverleg Per 6 weken 2015-2018 n.v.t.

Management elk kwartaal op de hoogte stellen van de stand van zaken Per kwartaal 2015-2018 n.v.t.

Opdrachtgever

De klant (opdrachtgever) adviseren te kiezen voor een bepaald product per project 2015-2018 n.v.t.

De klant (opdrachtgever) adviseren te kiezen voor een bepaalde leverancier per project 2015-2018 n.v.t.

Groene stroom adviseren aan de opdrachtgever. Per project 2015-2018 n.v.t.

Autonome acties

Onderzoek uitvoeren naar het verschil in uitstoot van energiezuinige verlichting (per project) Op verzoek Q4 2017 n.v.t.

Onderzoek naar effecten gebruik groene stroom Eenmalig Q3 2017 n.v.t.

Onderzoek naar het adviseren over compactere installaties met minder componenten Eenmalig 2018 n.v.t.

Onderzoek naar de mogelijkheden van ontwerpaanpassingen Eenmalig 2018 n.v.t.

Nieuwe reductiemaatregelen - Keten (scope 3) Type actie Einddatum gepland Einddatum gereed

Onderzoek bij leveranciers naar CO2 beleid en footprint jaarlijks 2017 31-12-2017

Tekst met advies opnemen in inkoopbeleid Eenmalig Q3-Q4 2017 1-11-2017

Opdrachtgevers categoriseren in meest en minst beinvloedbaar op gebied van CO2-reductie jaarlijks 2017 31-12-2017
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6 Participatie sector- en keteninitiatieven 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 

keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die 

binnen de branche spelen. 

 

6.1 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere bedrijven 

informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen 

t.b.v. CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel vraagt de norm om een actieve 

deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen van bijeenkomsten en van 

overlegmomenten, en presentaties van het bedrijf in de werkgroep kunnen dienen als bewijs 

van actieve deelname tegenover de auditor.  

 

6.2 Voortgang initiatief 

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op een gegeven moment niet meer 

relevant zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in 

het initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, 

dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van deelname 

aan een ander initiatief. 

 

6.3 Lopende initiatieven 
 

6.3.1 Initiatief 1: Stichting Nederland CO2 Neutraal 

Door Ko Hartog wordt deelgenomen aan het initiatief ‘Nederland CO2 Neutraal’. Dit initiatief 

richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van kennis over CO2-

reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij doet dit middels 

vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroepbijeenkomsten. 

Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijkse budget voor het initiatief Nederland CO2 

Neutraal aan.  

 

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten in het dossier bewaard: 

 Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 

 Verslagen werkgroep Brandstofverbruik Wagenpark 

 Verslagen bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal 

 

Omschrijving Eenheid Budget 
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Inzet medewerkers 32 uur  (€ 35,- per uur) €  1.120,00 

Contributie  Jaarlijks €    997,00 

Totaal  €  2.117,00 

 

Praktisch toepasbare resultaten van initiatieven 

Vanuit de deelname aan bovenstaand initiatief, zijn de volgende nuttige tips, inzichten en 

reductiemaatregelen naar voren gekomen: 

 Tip 1. Het ombouwen van de aanwezige blackboxen naar een systeem dat ook 

rijgedrag analyseert. Dit is mogelijk met een extra module op het huidige systeem. 

 Tip 2. Huidige Canon laserprinters vervangen voor milieuvriendelijke (inktjet) printers 

die 80% minder energie verbruiken dan de huidige laserprinters. 

 

Deze maatregelen zullen worden besproken in het managementoverleg en waar mogelijk 

worden meegenomen in het reductieplan. 

 

6.3.2 Initiatief 2: Heiloo Energie, een onafhankelijk burgerinitiatief. 

Door Ko Hartog wordt deelgenomen aan het initiatief Heiloo Energie. Doel van Heiloo 
Energie is om met en voor de leden en inwoners van Heiloo energiebesparing te stimuleren, 
duurzame energie te produceren en duurzame ontwikkeling in het algemeen realiseren. 

Heiloo Energie doet dit door burgers, bedrijven en instellingen te informeren waarbij ze 
samenwerken met al deze partijen voor kennisontwikkeling en om samen de doelstellingen 
beter en sneller te realiseren. 

Heiloo Energie is geen actiegroep, maar ze werken actief en concreet aan duurzaamheid 
met enthousiasme als kernkwaliteit. Dit willen ze bereiken door: 

 Enthousiasme, een positieve instelling en de wil om resultaten te bereiken is alles wat 
telt. 

 Niet te kiezen voor  theoretische doelstellingen, maar voor concrete resultaten. 

Ko Hartog heeft op 27-11-2015 voor het eerst kennis gemaakt met Harm Hofman, de 
woordvoerder namens de werkgroep welke bedrijven zoekt die mee willen werken aan dit 
initiatief.  Bij deze eerste kennismaking is gesproken over de CO2 prestatieladder van Ko 
Hartog (uniek in Heiloo!) , zonnepanelen, duurzame verwerking van afval en de mogelijke 
samenwerking op het gebied van energiebesparing. Sindsdien zijn er regelmatig sessies met 
Harm Hofman en andere partners die meedoen met dit initiatief. 

Om deze deelname te bewijzen worden de volgende documenten in het dossier bewaard: 

 Verslagen bijeenkomsten Heiloo Energie  
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Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 32 uur  (€ 35,- per uur) €  1.120,00 

Totaal  €  1.120,00 

 

Praktisch toepasbare resultaten van initiatieven 

Vanuit de deelname aan bovenstaand initiatief zijn de volgende nuttige tips, inzichten en 

reductiemaatregelen naar voren gekomen: 

 Tip 1: CO2-Footprint opstellen van het gehele bedrijventerrein “De Oude Werf”. 

 Tip 2: Meewerken aan het plaatsen zonnepanelen bedoeld voor energieopwekking 

voor zowel bewoners als bedrijven in Heiloo welke niet perse voor het eigen 

energieverbruik toegepast hoeft te worden. 

 

Deze maatregelen zullen worden besproken in het managementoverleg en waar mogelijk 

worden meegenomen in het reductieplan. 

 

6.4 Reductieprogramma’s 

Ko Hartog draagt publiekelijk haar streven naar CO2 reductie uit, door de volgende 

reductieprogramma’s te onderschrijven: 

 

Het Klimaatakkoord, met als doel om in 2030 bijna de helft (49%) minder 
broeikasgassen uitstoten dan in 1990.  

De Nederlandse Klimaatcoalitie, met als doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te opereren 

 

Nederland CO2 Neutraal, met als doelstelling 20% reductie in 2020  

 

  

 

http://www.klimaatcoalitie.nl/
http://nlco2neutraal.nl/
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7 Bijlage A | Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

 

In onderstaande lijst staan relevante initiatieven die bekend zijn binnen de branche van Ko 

Hartog. Deze inventarisatie van initiatieven wordt ook ieder jaar in de directiebeoordeling 

besproken. 

 

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2-reductie  

Sector- en keteninitiatieven omtrent CO2 reductie Waarom is het initiatief 

wel/niet interessant 

voor Ko Hartog? 

Nederland CO2 Neutraal 

Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap 

die de oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar 

deelnemers wil meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief 

informeren en betrekken van bedrijven bij de verschillende 

mogelijkheden om CO2-reductie te bewerkstelligen. Dit wordt niet 

alleen gerealiseerd door het verstrekken van informatie, maar ook 

door het organiseren van bijeenkomsten en deelname in 

werkgroepen. 

 

Ko Hartog is lid van dit 

initiatief en neemt deel 

aan een werkgroep 

over Brandstofverbruik 

Transport   

Co2ntdown 

Een gezamenlijk initiatief van Stichting Urgenda en Ecofys. De 

Co2ntdown gaat de kloof dichten die er voor Nederland nog zit 

tussen ‘business as usual’ en maximaal 2 graden opwarming van 

de aarde. Het doel van de Co2ntdown is om een reductie te 

bewerkstelligen van de Nederlandse CO2 emissie van 20 miljoen 

ton tussen januari 2013 en januari 2020. Daarbij verbindt de 

Co2ntdown een groep van leidende organisaties die samen CO2 

emissies reduceren. Biedt de Co2ntdown organisaties hiervoor een 

handelingsperspectief via 10 concrete en haalbare doelen. Maakt 

de Co2ntdown resultaten meetbaar, de bijdrages concreet en 

zichtbaar en monitort de Co2ntdown de vordering. 

 

Ko Hartog wil graag 

voorloper zijn op het 

gebied van CO2-

reductie om de 

doelstellingen van 

overheid te kunnen 

realiseren.   

Lean and Green 

Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en 

overheid dat wordt uitgevoerd door Connekt. Het stimuleert 

organisaties om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, 

 

Ko Hartog wil graag 

voorloper zijn op het 

gebied van CO2-

reductie om de 
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door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparing 

opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren. 

doelstellingen van 

overheid te kunnen 

realiseren.   

Nederland Bereikbaar  

Dit platform wil door medewerking van zoveel mogelijk bedrijven de 

mobiliteitsproblemen oplossen en daarmee de dagelijkse CO2-

uitstoot van de mobiliteit sector reduceren. 

 

Ko Hartog wil graag 

voorloper zijn op het 

gebied van CO2-

reductie om de 

doelstellingen van 

overheid te kunnen 

realiseren.   

Sturen op CO2 

Door Cumela, brancheorganisatie voor ondernemers in groen, 

grond en infra. Uitwisseling van informatie en ideeën door o.a. 

workshops. 

 

Ko Hartog is een GWW 

/ Infra aannemer en 

kan hier zijn bijdrage 

aan leveren. 

Platform Groene Netten 

Alle infrabeheerders (Enexis, Gasunie, Alliander, Stedin, TenneT, 

KPN  en ProRail) hebben vanuit hun rol een duidelijke 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. De verduurzaming van de 

samenleving is een uitdaging die uitstekend past binnen de 

activiteiten van de infrabeheerders. Wij kunnen de duurzame 

ontwikkeling vanuit de eigen ketenpositie gezamenlijk versnellen 

door bewust om te gaan met emissiereductie en de migratie naar 

circulair materiaalgebruik, in samenwerking met leveranciers, te 

versnellen. Gezien de grote collectieve impact van alle 

maatschappelijke infrabeheerders samen, draagt dit direct bij aan 

significant lagere CO2-uitstoot in Nederland en de kanteling naar 

een circulaire economie. 

 

Ko Hartog is een 

Enexis en Alliander 

erkende aannemer in 

wil dit d.m.v. 

verduurzaming ook in 

de toekomst blijven. 

Duurzameleverancier.nl  

Sectorinitiatief van Movares. Samen met andere marktpartijen uit de 

sector (van ingenieursbureaus tot aannemers) bouwt Movares aan 

een platform van partijen die hun leveranciers actief gaan  

ondersteunen in het opzetten en uitvoeren van een duurzame 

bedrijfsvoering. Te beginnen door van de belangrijkste leveranciers 

te vragen wat men al doet. 

 

Dit is voor Ko Hartog 

een interessant initiatief 

als alternatief op de 

bijeenkomsten van NL-

CO2-Neutraal. Ko 

Hartog kan deelnemen 

aan de bijeenkomsten 

en  meewerken aan  
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klankbordbijeen-

komsten en 

Workshops.  

Railforum Netwerk 

Railforum bestaat sinds 1992 en is het onafhankelijke 

kennisnetwerk van ruim 85 bedrijven en organisaties die actief zijn 

in de brede railsector. Centraal in de vereniging staat het 

uitwisselen van kennis en ervaringen, om zo het maatschappelijk en 

economisch rendement van spoorvervoer te vergroten. Accent ligt 

op het versnellen van (proces) innovaties. Railforum biedt daarbij 

haar diensten aan en zorgt voor afstemming met andere sectoren, 

de politiek en wetenschap. Binnen Railforum is het kennisplatform 

Duurzaam Spoor opgezet. De Kenniskring Duurzaamheid 

formuleerde het volgende doel voor haar eerste project: Maak de 

CO2-voetafdruk van de volledige Nederlandse spoorketen 

inzichtelijk, zodat de spoorsector gezamenlijk gerichte CO2-

reductiemaatregelen kan nemen om de CO2-uitstoot per 

reizigerskilometer tot een minimum te beperken (zie ook CO2 visie 

2050, bij eis 5D). 

 

Ko Hartog is ook deels 

actief in de rail-infra 

sector en kan haar 

ervaringen delen met 

dit forum.   

COHESIE  (COöperatie Heiloo Energie Samen In Energie) 

Het doel van dit project van Heiloo Energie is om energie op te 
wekken met behulp van op daken van gemeentelijke gebouwen 
geplaatste zonnepanelen. Als eerste gebouw nemen zij de Sporthal 
het Vennewater in Heiloo en het tweede gebouw is het 
gemeentekantoor op de gemeentewerf in Heiloo. 

Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van “een ander” heeft de 
volgende redenen: 

 Je wilt meewerken aan een duurzamer Heiloo. 
 Het dak van je woning is niet geschikt i.v.m ligging/schaduw. 
 De constructie van het dak is niet geschikt. 
 Je woont in een flat of appartement en hebt geen eigen dak. 
 Je vindt de investering te hoog. 
 Het dak van de woning is al voldoende voorzien van panelen 

voor de eigen behoefte  maar men zou er nog wel wat meer 
willen plaatsen. 

 Zelf vind je het op je dak niet mooi, het wordt een "rommeltje". 
 Je wilt de "rompslomp" van een installatie niet. 
 Het kan natuurlijk ook gewoon leuk zijn om samen een 

zonnedak te ontwikkelen. 

Ko Hartog kan niet 

deelnemen als 

gebruiker van 

COHESIE omdat eerst 

postcodegebied 1852 

aan de beurt is. Ko 

Hartog kan wel als 

leverancier als 

gebruiker deelnemen 

bij postcodegebied 

1851. 
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Om het project goed van de grond te krijgen is Heiloo Energie een 
samenwerking aangegaan met Zon op Nederland. Deze partij heeft 
in Nederland al meer van zulke projecten gerealiseerd. 

COHESIE wordt op basis van de Regeling Verlaagd Tarief 
Energiebelasting (in de wandeling "postcoderoos-regeling") 
uitgevoerd. In deze regeling kunnen onder bepaalde voorwaarden 
particulieren en bedrijven een teruggave krijgen van (een deel van) 
hun energiebelasting. Per 1 januari 2016 maakt deze regeling een 
belastingteruggave mogelijk van ca. €0,10 (excl. Btw) per kWh aan 
opgewekte stroom aan een coöperatie waarvan de leden binnen 
zo’n postcoderoos wonen. De regeling staat ook open voor 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). 

 

  

http://www.zonopnederland.nl/
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De volgende initiatieven zijn initiatieven die goed aansluiten bij de eisen van een 

reductieprogramma (eis 5.C en 5.D): 

 

Nederland CO2 Neutraal 

Werken aan CO2-reductie kan ook leuk zijn! Dat is de boodschap die de 

oprichters van het initiatief Nederland CO2 Neutraal haar deelnemers wil 

meegeven. Het doel achter het initiatief is het actief informeren en 

betrekken van bedrijven bij de verschillende mogelijkheden om CO2-

reductie te bewerkstelligen. 

 

CO2 Visie 2050 

Duurzaamheid is belangrijk voor de spoorsector in Nederland. Hoewel 

het vervoer per spoor al zeer duurzaam is, streeft de sector continu naar 

verdere verbetering. Zowel vanuit de MJA-3 (MeerJarenAfspraak 

Energie-efficiency) als vanuit de Railforum werkgroep Duurzaamheid is 

de behoefte ontstaan om een gezamenlijke visie voor de lange termijn 

neer te zetten. Een visie rond de meest omvattende duurzaamheids-

indicator, koolstofdioxide. Een gezamenlijk stip op de horizon, inclusief 

marsroute om daar te komen: een CO2-visie 2050 met tussenliggende  

mijlpalen. In het voorjaar van zal deze visie worden bekrachtigd door de 

sector. ProRail vormt samen met NS, Rijkswaterstaat, Railforum, 

Agentschap NL en I&M het kernteam dat verantwoordelijk is voor onder 

andere het opdrachtgeverschap, het beoordelen van de resultaten. 

 

Klimaatcoalitie 

Platform voor organisaties, bedrijven en instellingen die streven naar 

klimaatneutraal ondernemen in 2050 

 

MJA/MEE 

Meerjarenafspraken energie-efficiëntie; overeenkomsten tussen 

overheid en bedrijven/sectoren !Aanmelding bij dit reductieprogramma 

kan lang duren! 

 

Bossche Energie Convenant 

Gezamenlijke doelstelling van gemeente Den Bosch en bedrijven in die 

gemeente om in drie jaar minimaal 10% energie te besparen en/of 

duurzaam op te wekken ten opzichte van 2009. 

 

U15 

U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de bereikbaarheid in 

regio Midden-Nederland wil verbeteren. In U15 delen bedrijven kennis 

en ervaringen met elkaar. Daarnaast nemen U15-bedrijven deel aan 

projecten die de bereikbaarheid in de regio vergroten. 
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8 Bijlage B | Inventarisatie reductiemogelijkheden 

Dit verslag is een opsomming van allerlei mogelijke CO2-reductiemaatregelen, benoemd per 

emissiestroom. Dit document dient als inspiratie voor het bepalen van de 

reductiemaatregelen die zullen worden toegepast binnen Ko Hartog. Per maatregel is een 

globale indicatie gegeven van het reductiepotentieel. Tevens is er op de website van de 

SKAO de maatregelenlijst ingevuld, deze zal ook ter inspiratie gelden voor de 

reductiemaatregelen. 

 

B.1 Reduceren brandstofverbruik 

Het brandstofverbruik van brandstof als diesel en benzine heeft een aandeel van 95% 

(2017) in de totale CO2 footprint van Ko Hartog. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het 

verbruik van de busjes (42%) en vrachtwagens (34%) . Daarnaast wordt er nog gereden met 

bestelwagens (9%), luxe wagens benzine en diesel (10%) en wordt er brandstof verbruikt 

voor het materieel (wackers, minigravers, aggregaten, trilstampers); hierbij wordt ook een 

klein aandeel van (5%) diesel en mengsmering verbruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verminderen van brandstofverbruik kan op 3 manieren: het verminderen van het aantal 

te rijden kilometers (niet logisch met een stijgend werkpakket),  het efficiënter rijden 
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waardoor minder brandstof verbruikt wordt, de bewustwording van het brandstofverbruik bij 

stationair draaien, het vervangen van wagens voor energiezuinige uitvoeringen en het 

“downgraden” van het wagenpark (van vrachtwagens naar busjes etc.) . Hieruit volgen een 

aantal mogelijk te nemen maatregelen. 

 

B.1.1 Algemeen 

 Zorgen voor een goed registratiesysteem van middels tankpassen op en aparte 

passen voor materieel (ook voor Drachten en Wierden), zodat het verbruik eenvoudig 

per kenteken uit de administratie gehaald kan worden. 

 

B.1.2 Efficiënter rijgedrag  

 Cursus Het Nieuwe Rijden geven aan medewerkers. Door instructies te geven over 

welke aspecten van het rijgedrag het brandstofverbruik van de auto beïnvloeden, 

leren autobestuurders zuiniger te rijden. De verwachte CO2-reductie op 

brandstofverbruik: initieel 5-10%. Bij het juist toepassen van de cursus kan een 

besparing van 10% behaald worden. 

 

 Bewustwording van bestuurders over hun rijgedrag vergroten door: 

o Regelmatig terugkerende aandacht aan Het Nieuwe Rijden via de 

toolboxmeeting, werkoverleg, etc. 

o Wedstrijd voor chauffeurs: Green Driver Challenge (analyseren van het 

brandstofverbruik per wagen en vergelijken met het normverbruik per type 

wagen en hier het rijgedrag van de chauffeurs mee beïnvloeden) 

o Halfjaarlijks een ‘Laat je bus staan op de zaak en fiets eens naar je 

werkdag” organiseren met ’s middags een bedrijfs BBQ en -borrel 

 

De verwachte CO2-reductie op brandstof: door correct toepassen van Het Nieuwe Rijden zal 

de eerder genoemde reductie van 10% op langere termijn behaald worden. 

 

 Invoeren van een mobiliteitsregeling met verschillende vervoersvormen. Hiermee 

wordt duurzaam reisgedrag gestimuleerd, door medewerkers naast het gebruik van 

een bedrijfswagen ook gebruik te laten maken van andere vervoersmiddelen zoals de 

(elektrische) fiets, (elektrische) scooter, trein en/of bus.  

 

 

 

B.1.3 Verminderen van reiskilometers 

 Beperken van privégebruik van bedrijfswagens met bijtelling (zonder bijtelling is 

beperkt tot 500 km per jaar)  
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 Bij projecten verder van huis het personeel laten overnachten in hotels op locatie 

 Inschakelen van personeel die dichtbij de vestiging c.q. projectlocatie woont 

 Projectleider/uitvoerder/storing coördinator inzicht geven in de meest recente GPS 

locaties van de monteurs c.q. bedrijfswagens zodat er onnodige kilometers gemaakt 

hoeven te worden bij bijvoorbeeld storingsdiensten. 

 

 

B.1.4 Verduurzaming wagens en brandstoffen 

 Aanschaffen van zuinige wagens en materieel (A- of B-label, hybride/elektrische 

auto) 

De verwachte CO2-reductie op brandstofverbruik: Een zuinige auto met A- of B-label 

verbruikt zo’n 10% minder dan een gemiddelde auto in dezelfde klasse. 

 Rijden op groengas 

 Start-stop systeem, ECO stand en/of motormanagementsysteem op kranen en 

shovels 

 Lager instellen van hydraulische druk op materieel 

 Frequent onderhoud (i.c.m. Het Nieuwe Rijden: controleren bandenspanning, etc.) 

De verwachte CO2-reductie op brandstofverbruik: banden op spanning houden 

scheelt al zo’n 3% in brandstofverbruik. 

 Banden: zuinig label (profiel, weerstand etc) 

 Banden: oppompen met stikstof of CO2 

 Brandstof met optimale verbrandingswaarde aanschaffen 

De verwachte CO2-reductie is mogelijk enkele procenten 

 Bouwkeet/schaftruimte verduurzamen (isoleren, groene aggregaat op zonne-energie 

plaatsen) 

 Aanschaffen van elektrische en/of hybride machines en materieel 

 Aanschaf van nieuwe vrachtwagens en machines met EURO 5/6 motoren 

 

 

B.2 Reduceren Elektra- en gasverbruik 

Het aandeel van gasverbruik op de CO2 footprint is 5% (2017); het aandeel van het 

elektraverbruik is 0% (2017).  In de onderstaande alinea’s wordt beschreven welke 

maatregelen er kunnen worden genomen om in kantoren, magazijnen en serverruimten de 

CO2 uitstoot te verminderen. 

 

B.2.1 Algemeen 
 Het plaatsen van slimme tussenmeters waardoor gas- en elektraverbruik 

nauwkeuriger gemonitord kan worden. Dit helpt om beter inzicht te krijgen in het 

energieverbruik en nauwkeuriger meetgegevens waardoor onzekerheden in de 

emissie inventaris kleiner worden. 
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Verwachte reductie op het gas- en elektraverbruik: geen directe reductie door deze 

maatregel. 

 

B.2.2 Reduceren gasverbruik 
 Betere isolatie van de panden door toepassen van dakisolatie, muurisolatie, HR-glas, 

CV-leidingisolatie, isolerende raamfolie of tochtwering in kozijnen of deuren. 

Verwachte reductie op het gasverbruik: afhankelijk van hoeveel in de pand verbeterd kan 

worden, gemiddeld kan hierop zo’n 5% gereduceerd worden. 

 Onnodig aan laten staan van ruimteverwarming buiten bedrijfsuren, voornamelijk bij 

bedrijfshallen. Toepassen van een tijdschakelaar. Eventueel temperatuur per ruimte 

inregelen met ruimtethermostaten. 

 Aanbrengen van sneldeuren in magazijnen c.q. bedrijfshallen om warmteverlies te 

voorkomen. 

 Isolatie aanbrengen om CV-leidingen en appendages om warmteverlies te 

voorkomen. 

Verwachte reductie op gasverbruik: bespaart 5% ten opzichte van gewone CV-ketel. 

 Warmte-Koude-Opslag met warmtepomp installeren. 

Verwachte reductie op gasverbruik: bespaart ca. 40% ten opzichte van een HR-ketel. 

 Klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen (door expert waarbij o.a. rekening 

gehouden wordt met hoe kantoorpanden worden gebruikt, hoe facilitaire dienst en 

servicetechnicus werkt en hoe de individuele gebruiker met zijn werkplek omgaat)  

Verwachte reductie op gasverbruik: bespaart 10%. 

 Warmte van bijvoorbeeld servers of compressoren gebruiken voor verwarming van 

ruimtes 

 

B.2.3 Reduceren elektraverbruik 
 Het inkopen van groene stroom met SMK-keurmerk voor alle panden of een gedeelte 

van de panden. In het geval een pand met meerdere gebruikers gedeeld wordt, kan 

overwogen worden om slechts een bepaald percentage aan groene stroom in te 

kopen, of losse groencertificaten (Garanties van Oorsprong) te kopen. 

Verwachte reductie: volledige overstap op groene stroom realiseert een reductie van 
100% op de CO2 uitstoot door elektraverbruik. 

 Plaatsen van energiezuinige verlichting zoals LED-verlichting of energiezuiniger TL-

verlichting. Er is ook LED-verlichting verkrijgbaar die past op conventionele TL-

armaturen. 

 Vervangen van oude servers, computers en LCD-computerschermen voor nieuwe 

energiezuinige exemplaren. Vooral werkstations zonder harde schijf en LED-

schermen blijken zeer energiezuinig te zijn.  
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Verwachte reductie op elektraverbruik: afhankelijk van de huidige soort verlichting kan 5-

50% bespaard worden (in een gemiddeld kantoor is verlichting 60% van totale 

elektraverbruik) 

 Plaatsen van bewegingssensoren in bijvoorbeeld ruimtes die minder vaak gebruikt 

worden zoals hal, garderobe, expeditie en opslagruimtes. 

Verwachte reductie op elektraverbruik: zo’n 5% 

 Plaatsen van lichtsensoren voor daglichtafhankelijke lichtregeling 

 Computers, servers en (LCD) schermen z.s.m. vervangen voor nieuwe (LED) 

exemplaren 

Verwachte reductie op elektraverbruik niet bekend  
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9 Bijlage C | Duurzame leveranciers 
 

C.1 Energie 

De Windcentrale: geeft bedrijven en particulieren de mogelijkheid eigenaar van een 

windmolen te worden en zo hun eigen energie op te wekken.  

Windchallenge: produceert kleine plug and play windmolens of windturbine voor het 

opwekken van energie. De molens kunnen tevens gebruikt worden als acculader. 

Esveld: Ontwikkelaar LED verlichting als vervanging voor TL. Innovatief concept door de 

mogelijkheid om de LED verlichting te leasen. Hierdoor bespaar je direct en los je 

maandelijks af op de investering. Hierdoor is geen grote initiële investering nodig. 

Maru Systems: De Groene Aggregaat is een hybride generator die is voorzien van REC 

zonnepanelen en een ingebouwd accupakket, verwerkt in een compacte mobiele unit.  Het 

gepatenteerde Maru ELx systeem is een daglichtregeling voor bestaande lichtlijnen in een 

industriële omgeving. Het systeem onderscheidt zich door de verlichting daadwerkelijk uit te 

schakelen. Het Maru ELx systeem verzorgt geheel automatisch het verlichtingsniveau op de 

werkvloer en daarmee kunnen grote besparingen aan energie en kosten worden 

gerealiseerd. 

Raedthuys Groep BV: ontwikkelt windenergieprojecten en zorgt daarmee voor levering van 

duurzame energie. 

GreenChoice: Leverancier van groene stroom en groengas.  

Exalius: is een complete dienstverlener op het gebied van duurzame energie. Exalius 

adviseert welk product het beste bij u past én regelen eventueel subsidie, fiscaal voordeel en 

financiering.    

MobiSolar: biedt het duurzame alternatief voor een aggregaat. Onze Mobile Solar Units 

(MSU) gebruiken enkel de zon bij het opwekken van energie, dat voldoende is om een scala 

aan apparaten van stroom te voorzien. 

Trending Energy: helpt bedrijven om energie en kosten te besparen zonder dat de bedrijven 

hoeven te investeren in energiebesparende maatregelen. 

DeVention: ontwikkelt innovatieve en duurzame oplossingen om sluipverbruik tegen te gaan 

zoals de SolarBell (deurbel op zonne-energie).   

EnergyAlert: een online service waarmee bedrijven hun energieverbruik kunnen monitoren.   

Climate Neutral Group: helpt bedrijven om duurzamer te werk te gaan in de breedste zin. Dit 

doen zij door inzicht in te geven in de CO2-footprint en advies te geven.   
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C.2 Mobiliteit 

Mister Green: Leasemaatschappij met enkel duurzame auto’s.  

Zero-e: Bewustwording van reisgedrag & MVO door een serious game. 

Green Star Statistics: helpt bedrijven het verbruik te verbeteren door het rijgedrag van 

bestuurders te meten en te beoordelen. 

Orangegas: Orangegas biedt zowel commerciële tankstations als klein- en grootschalige 

thuistankinstallaties een concept voor het realiseren van een groengas tankpunt.  

Emission Europe: Emission Europe brengt een brandstofadditief op de markt waarmee 

brandstof bespaart kan worden en een reductie plaats vindt van schadelijke stoffen in de 

uitlaatgassen. 

Band op spanning: biedt service op locatie om van aanwezige auto’s de 

bandenspanning te meten en indien nodig de juiste bandenspanning te voorzien. 

Tesla Motors: ontwerpt en produceert wereldwijd premium elektrische voertuigen. 

 

C.3 Overige groene bedrijven en organisaties 

Natuur op je muur: levert verticale moestuinen. Daarmee kan iedereen zijn eigen groente en 

fruit kweken. Groene vingers zijn niet nodig want de verticale moestuin zit zo in elkaar dat de 

planten voor zichzelf kunnen zorgen. 

Stichting Trees for all: draagt bij aan een duurzame wereld door CO2 compensatie mogelijk 

te maken. Dit doen zij door te investeren in bosherstel en duurzame energie projecten. Deze 

projecten leveren extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen bij aan herstel van 

natuur en milieu. 

FairClimateFund: ondersteunt bedrijven, non-profit organisaties en particulieren om 

klimaatneutraal te worden. FairClimateFund biedt hiervoor CO2 rechten uit eigen 

voorgefinancierde projecten waarmee CO2 uitstoot gecompenseerd kan worden. Alle 

projecten van FairClimateFund stimuleren schoner koken voor huishoudens in 

ontwikkelingslanden. 


