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Energiebeleid 2021-2023 Ko Hartog Elektrotechniek BV 
 

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil energie besparen en minder CO2 uitstoten  door toedoen van haar eigen 
bedrijfsactiviteiten.  Daarom wordt er ieder half jaar een CO2-footprint opgesteld volgens de eisen uit het GHG 
Protocol.  Deze footprint wordt halfjaarlijks gepresenteerd aan de eigen medewerkers en gepubliceerd op de website 
www.kohartog.com .  Ook worden de medewerkers gevraagd om actief mee te denken over de mogelijkheden tot 
het reduceren van het energieverbruik. 
 

 
 

 

Hierboven is de grafiek te zien van de footprint van 2019. Ko Hartog Elektrotechniek B.V. had in 2019 een totale CO2 
uitstoot van 368 ton CO2.  
 

De 80% grootste Emissiestromen in 2019 van Ko Hartog zijn: 

 Brandstofverbruik wagenpark:  92% 

 Gasverbruik:     5% 

 
 
CO2-reductiedoelstellingen 
Om de uitstoot te reduceren zijn er voor scope 1 en 2  de volgende CO2 
reductiedoelstelling opgesteld.  
 
 
 

SCOPE 1 DOELSTELLING KO HARTOG ELEKTROTECHNIEK BV 

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2023 ten opzichte van 2020 5% minder CO2 per Euro uitstoten.  

SCOPE 2 DOELSTELLING KO HARTOG ELEKTROTECHNIEK BV 

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2023 ten opzichte van 2020 3% minder CO2 per Euro uitstoten.  

 
Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen voor 2023 als volgt ten opzichte van het referentiejaar 
2012: 

 Scope 1: 45% reductie (CO2/Euro) in 2023 ten opzichte van 2012 

 Scope 2: 95% reductie (CO2/Euro) in 2023 ten opzichte van 2012 
 

BUSINESS TRAVEL 

Ko Hartog Elektrotechniek wil haar CO2-emissie door business travel met 0,5 % reduceren in 2023 

 ten opzichte van 2020 

 
 
 

 

http://www.kohartog.com/
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CO2-reductiemaatregelen 
Om deze doelstellingen te realiseren zijn (en worden) de volgende maatregelen gepland: 

 Onderzoek Zonnepanelen en decentrale opslag energie in nieuw pand Alkmaar 

 Rijgedrag communiceren met het personeel  

 Luxe wagens op diesel vervangen door luxe wagens op benzine 

 Brandstofverbruik c.q. rijgedrag bestuurders analyseren met rijgedragmodule 

 Vrachtkraanwagens vervangen voor bestelbuskraanwagens 

 Vrachthoogwerkers vervangen voor bestelbushoogwerkers 

 Bestelbussen vervangen door bestelauto's 

 LED verlichting aanbrengen in vestiging Wierden 

 LED verlichting aanbrengen in vestiging Vijfhuizen 

 Afstoten van oude (milieu onvriendelijke) wagens met fijnstoftoeslag  

 Busjes vervangen voor bestelwagens 

 Heftruck op elektra in plaats van op gas (Wierden) 

 Onderzoek naar langzame vervanging van wagenpark op elektra/waterstof 

 Onderzoek naar langzame vervanging van materieel op elektra  

 Invoeren van een mobiliteitsregeling met verschillende woon/werk vervoersvormen 

 Onderzoeken tanken HVO-brandstoffen (Hydrotreated Vegetable Oil) 
 
Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie 

 
 
Wat betreft scope 2 is een duidelijke dalende trend te zien voor de uitstoot t/m 2016, daarna is er een lichte stijging in 
de uitstoot, voornamelijk vanwege het gebruik van privéwagens in het zakelijke verkeer. Sinds 2019 lijkt deze uitstoot te 
stabiliseren. 
 
Relatief gezien is er een duidelijke dalende trend te zien in de scope 2 uitstoot, deze is sinds 2014 bijna tot nul 
gereduceerd.    
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Voortgang / Trend op basis van Footprint 2020-K1 
 
Op basis van de footprint gegevens van 2020-K1 zijn de gegevens voor heel 2020 ingeschat.  Wat de reductiedoelstelling 
betreft (40% relatieve reductie in 2020 voor scope 1) ziet het er naar uit dat de doelstelling zonder extra maatregelen 
gehaald gaat worden met een verwachte reductie van 42%. Mogelijke probleem is het onverwacht hoge gasverbruik op 
de hoofdvestiging in het eerste half jaar 2020. 
 
Relatieve CO2 reductie Scope 1 (%)  Relatieve CO2 reductie Scope 2 (%) 
 

 
 

Wat betreft het gasverbruik zijn er duidelijk verschillen te zien tussen de onderlinge werklocaties. Zo is het gasverbruik 
in Heiloo sinds het eerste halfjaar 2020 flink gestegen. Dat komt waarschijnlijk omdat in 2019 de regeling van de 
gasketel is bijgesteld. Het gasverbruik in Vijfhuizen is flink gestegen vanwege de verhuizing van Hoofddorp (zonder 
gasverbruik) naar Vijfhuizen.  Het gasverbruik in Drachten en Wierden is in 2019 afgenomen. De verwachting is dat het 
gasverbruik in Heiloo naar nul gereduceerd gaat worden omdat deze locatie vanaf 14 november 2020 buiten gebruik zal 
worden gesteld en deze hoofdvestiging wordt verhuist naar Alkmaar met een stadsverwarmingsaansluiting.   
 

 

 
Wat betreft het kWh-verbruik zien we ook een duidelijke trend; terwijl het verbruik in Heiloo nog steeds een dalende 
trend heeft, lijkt Drachten daarentegen sinds 2016 een duidelijk stijgende trend te hebben. Bij Vijfhuizen is het kWh-
verbruik sinds 2016 flink gedaald. Wierden lijkt zich weer (sinds 2018) te gaan stijgen.   
 

 
 

Een verklaring van de stijging van het gasverbruik in Heiloo is dat de stooklijn van de ketel begin 2020 is opgevoerd 
omdat het kantoorpersoneel (op de 1e verdieping) last van koude had. Het programma (aan/uit) van de ketel is niet 
veranderd.  
 
Vanwege het coronavirus dat sinds het eerste kwartaal 2020 in Nederland heerst moet er veel meer geventileerd 
worden. Wegens gebrek aan een mechanisch ventilatiesysteem zal er vaker “natuurlijk” geventileerd (met open ramen 
en deuren) worden. Vooral in de wintermaanden zal dit op alle werklocaties tot meer gasverbruik gaan leiden. 
 
Individuele bijdrage 
Wij vragen iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten wij ons samen in 
om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee, dien deze dan via info@kohartogelektro.nl.    
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