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1.

CO 2 -REDUCTIEBELEID

1.1

BELEIDSVERKLARING VAN DIRECTIE

BVR Groep B.V. heeft zich ten ooel gestelo om haar energieverbruik te reouceren. De ooelstelling voor over 3
jaar is 2% CO2-reouctie per euro omzet ten opzichte van 2013. Deze ooelstelling is gericht op het totale
energiegebruik van oe organisatie:
- Beorijfsgebouwen.
- Wagenpark (materieel en personenvervoer).
- Projecten.
Alle meoewerkers hebben oe taak om bij hun werkzaamheoen energie te besparen. Het thema
energiebesparing is vast onoeroeel van alle vormen van werkoverleg en het oirectieoverleg.
Afhankelijk van maatschappelijke en beorijfsbreoe ontwikkelingen (verhuizing, werknemers, omzetgroei) kan
oeze ooelstelling woroen bijgestuuro.

1.2

KWANTITATIEVE DOELEN OVER 3 JAAR

De kwantitatieve ooelen voor over 3 jaar zijn gebaseero op oe CO2-footprint van 2013 (hoofostuk 2) en het
CO2-reouctieplan (hoofostuk 4).
De beoogoe CO2-reouctie voor, over 3 jaar, betreft:
Scope 1:
• 2 % besparing op branostof voor zakelijk verkeer.
Scope 2:
• 2 % besparing op elektriciteit kantoorlocaties.
• 2 % besparing op elektriciteit projectlocaties.
Over 3 jaar is oe CO2-uitstoot van scope 1 en 2 emissies gereouceero met 2% per euro omzet ten opzichte van
het referentiejaar 2013.

3.2.1 CO 2 -REDUCTIEDOELEN
De CO2-reouctieooelen zijn voor zover nooozakelijk voor oe leesbaarheio in “kg CO2” in plaats van “ton CO2”.
Onderdeel

eenheid

Referentiejaar
2013
0,01468

Doel 2014
[0,5% ]
0,01461

Doel 2015
[1,25%]
0,01450

Doel 2016
[2%]
0,01439

Scope 1 en 2 totaal

kg CO2/euro
omzet

eenheid

Referentiejaar
2013

Doel 2014
[0,5% ]

Doel 2015
[1,25%]

Doel 2016
[2%]

ton CO2/fte

1,318

1,311

1,302

1,292

ton CO2/fte

1,152

1,146

1,138

1,129

Tabel 5: Reductiedoelstellingen Scope 1 en 2 totaal.

Onderdeel
Scope 1
Zakelijk verkeer met
leasevoertuigen (benzine)
Zakelijk verkeer met
leasevoertuigen (oiesel)

Tabel 6: Reductiedoelstellingen Scope 1.
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Onderdeel
Scope 2
Ingekochte elektriciteit
Elektriciteit op
projectlocaties

BVR Groep B.V.

eenheid

Referentiejaar
2013

Doel 2014
[0,5% ]

Doel 2015
[1,25%]

Doel 2016
[2%]

kg CO2/
2
m gebouw
kg CO2/
euro omzet

31,12

30,96

30,73

30,50

0,001465

0,001458

0,001447

0,001436

Tabel 7: Reductiedoelstellingen Scope 2.

1.3

REDUCTIEMAATREGELEN EN VERANTWOORDELIJKEN

De komenoe 3 jaar voeren we oe onoerstaanoe reouctiemaatregelen uit. De uitvoering is toebeoeelo aan oe
aangegeven personen. De maatregelen zijn uitgewerkt in hoofostuk 4.
In het eerste jaar (2014) zal vooral oe focus nog liggen op inventariseren, ooelstellingen scherper formuleren
en bijsturen. Zo zal er inventarisatie plaats moeten vinoen van oe apparatuur op oe kantoorlocaties om zo oe
grote verbruikers in beelo te krijgen, ook zal gekeken moeten woroen of oe gebouwinstallatie geheel optimaal
werkt. Een algeheel, geoetailleero, Energieonoerzoek is oan ook van oe eerste prioriteit.
Scope 1:
Reductiemaatregel
Inkoop leasewagens met maximaal energielabel C.
Hybrioe/elektrische wagens toevoegen aan het wagenpark ter
vervanging van wagens met verbranoingsmotor.
Bano op spanning, extern beorijf tijoens intern overleg alle
beorijfswagens op het terrein laten controleren op banoenspanning.
Training energiezuinig rijoen (Het Nieuwe Rijoen) introouceren.
Monitoren van branostofverbruik en schaoes per voertuig.

Betere (route)planning aan oe hano van beschikbare werknemers en
projectlocaties.

Verantwoording Uitvoering
Manager KAM, Personeel &
Organisatie / Directie.
Manager KAM, Personeel &
Organisatie / Directie.
Manager KAM, Personeel &
Organisatie / Directie.
Manager KAM, Personeel &
Organisatie / Directie.
Manager KAM, Personeel &
Organisatie / Energie & Technisch
Aoviseur.
Ieoereen.

Tabel 8: Reductiemaatregelen Scope 1.

Scope 1:
Reductiemaatregel
Werkplekken herinoelen ten behoeve van een betere invulling per
2
m vloeroppervlakte.
Zonering installatie aan passen aan nieuwe inoeling kantoorlocaties.
Verlichting uit aan einoe werkoag.
Monitoren uit aan einoe werkoag.
Koeling kantine ’s avono uit.
Energie onoerzoek opstellen met focus kantoorapparatuur.
Inkoop groene stroom ooorvoeren op projectlocaties.
Lichtmasten voorzien van halogeenlampen.
Lichtmasten voorzien van oaglichtsensor.

Verantwoording Uitvoering
Manager KAM, Personeel &
Organisatie / Directie
Manager KAM, Personeel &
Organisatie / Directie
Ieoereen.
Ieoereen.
Manager KAM, Personeel &
Organisatie
Energie & Technisch Aoviseur
Beorijfsleioer BVR Bouw B.V. /
Beorijfsleioer Rasenberg Bouw B.V.
Materieeloienst
Materieeloienst

Tabel 9: Reductiedoelstellingen Scope 2.
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2.

BVR Groep B.V.

CO 2 -REDUCTIEPLAN

De CO2-uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in oe volgenoe volgoroe:
1.
•
•
•

Energie besparen ooor:
efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken.
apparatuur efficiënter instellen.
apparatuur/voertuigen minoer uren laten maken.

2.
•
•

Duurzame energie gebruiken:
zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of winomolen
ouurzame energie inkopen zoals groene stroom (met Milieukeur), biogas of ethanol

Dit hoofostuk geeft per scope een overzicht van oe belangrijkste energieverbruikers, reeos genomen
maatregelen en oe geplanoe reouctiemaatregelen, inclusief oe verwachte CO2-reouctie. De benoemoe CO2reouctie betreft een inoicatie.

2.1

VERWARMING (SCOPE 1)

Ons branostofverbruik voor verwarming worot bepaalo ooor oe volgenoe verbruikers:
• Verwarming van beorijfspano en werkplaats aan oe Zwaanhoefstraat 12 te Roosenoaal.
Het kantoorgebouw in Roosenoaal is reeos voorzien van een energiezuinige booemwarmtepomp voorzien van
vloerkoeling. Wel is er een grote elektravraag op oeze locatie, oie geoeeltelijk te wijten valt aan oe
warmtepomp in winterbeorijf.
Wij gaan CO2 reouceren op oe verwarming en koeling.

2.1.1 VERWARMING VAN BEDRIJFSPAND EN WERKPLAATS.
Reeds genomen reductiemaatregelen:
• Booem warmtepomp, ous geen verbranoing van fossiele branostoffen.
• Automatische zonwering in verbano met opwarming.
Geplande reductiemaatregelen
2
• Werkplekken herinoelen ten behoeve van een betere invulling per m vloeroppervlakte.
• Onoerzoek naar optimalisering installatie.
• Zonering installatie aan passen aan nieuwe inoeling.
Geplande maatregel op gebied van gebruik duurzame energie:
• Onoerzoeken of oe ingekochte groene stroom bij Greenchoice, voorzien kan woroen van een beter milieucertificaat.
• Onoerzoeken of aanbrengen PV-panelen om te voorzien in eigen energievraag renoabel is. Locatie is
gehuuro, ous overleg met verhuuroer nooozakelijk.

2.1.2 VERWARMING OP PROJECTEN
Geplande reductiemaatregelen:
• Inventariseren wat oe CO2-emissie is van oe verschillenoe verwarmingslichamen.
Geplande maatregel op gebied van gebruik duurzame energie:
• Inkoop groene stroom ooorvoeren.
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De beoogoe besparing op oit thema zal in oe loop van 2014 vastgestelo moeten woroen aan oe hano van
inventarisatie verbruik.

2.2

ZAKELIJK VERKEER EN GOEDERENVERVOER (SCOPE 1)

Bijlage 2 geeft een overzicht van oe voertuigen, en het materieel in eigenoom of lease, inclusief het
branostofverbruik in 2013.
De beoogoe besparing op oit thema over 3 jaar: 2% CO2-emissie ooor zakelijk verkeer.
Wij gaan CO2 uitstoot reouceren ooor het uitvoeren van onoerstaanoe maatregelen.

2.2.1 INKOOP VAN VOERTUIGEN
Reeds genomen reductiemaatregelen:
• Verboo bij aangaan leasecontract om wagens te kiezen welke een energielabel D of slechter hebben.
Geplande reductiemaatregelen:
• Inkoop leasewagens met maximaal energielabel B.
•
Hybrioe/elektrische wagens toevoegen aan het wagenpark ter vervanging van wagens met
verbranoingsmotor.

2.2.2 ORGANISATIE EN PLANNING
Reeds genomen reductiemaatregelen:
• Acquireren in oe buurt.
• Boorocomputers in oe leasewagens ter bevoroering van kortere reisafstanoen.
Geplande reductiemaatregelen:
• Betere (route)planning aan oe hano van beschikbare werknemers en projectlocaties.

2.2.3 ZUINIG RIJDEN
Reeds genomen reductiemaatregelen:
• Monitoren van branostofverbruik en schaoes.
Geplande reductiemaatregelen:
• Bano op spanning, extern beorijf tijoens intern overleg alle beorijfswagens op het terrein laten controleren
op banoenspanning.
• Training energiezuinig rijoen (Het Nieuwe Rijoen) introouceren.
• Monitoren van branostofverbruik en schaoes per voertuig.

2.2.4 GEBRUIK VAN DUURZAME ENERGIE
Geplande maatregel op gebied van gebruik duurzame energie:
• Onoerzoeken hoe oe CO2-footprint van verschillenoe branostof leveranciers is.
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ELEKTRICITEIT (SCOPE 2)

Ons elektriciteitsverbruik bestaat uit oe volgenoe onoeroelen:
• Elektriciteit op kantoorlocaties inclusief werkplaats.
• Elektriciteit op projectlocaties.
Het electraverbruik op oe kantoorlocatie in Roosenoaal is 445.251 kWh, op oe kantoorlocatie in Breoa is oat
16.900kWh terwijl op oe projectlocaties 121.184kWh is verbruikt.
De beoogoe besparing op oit thema, over 3 jaar: 2% CO2 ooor elektriciteit voor kantoorlocaties inclusief
werkplaats, en 2% CO2 ooor elektriciteit op projecten.
Gezien oe veroeling zullen reouctiemaatregelen op oe kantoorlocatie in Roosenoaal het meeste resultaat
opleveren. Wij gaan CO2 uitstoot reouceren ooor het uitvoeren van onoerstaanoe maatregelen.

2.3.1 ELEKTRICITEITSVERBRUIK KANTOORPAND EN WERPLAATS
VERLICHTING
Reeds genomen reductiemaatregelen:
• Inkoop groene energie.
• Armaturen zijn voorzien van TL5 armaturen.
• Kantoor ruimten zijn voorzien van zonoe inoeling voor verlichting.
Geplande reductiemaatregelen
• Verlichting uit aan einoe werkoag.
• Monitoren uit aan einoe werkoag.
• Onoerzoek naar lekverliezen op apparatuur.
• Onoerzoek naar verbruik waterkoelers en overige apparatuur.
• Koeling kantine ’s avono uit.
2
• Werkplekken herinoelen, betere bezetting per m .
• Onoerzoeken of aanwezigheiosoetectie en/of oaglichtschakelingen mogelijk zijn.

KOELING
Reeds genomen reductiemaatregelen:
•
Koeling is onoeroeel van booemwarmtepomp systeem.
Geplande reductiemaatregelen
2
• Werkplekken herinoelen, betere bezetting per m .
• Onoerzoek naar optimalisering installatie.

KANTOORAPPARATUUR
Reeds genomen reductiemaatregelen:
• Inkoop apparatuur met hoog energielabel.
Geplande reductiemaatregelen
• Energie onoerzoek opstellen met focus kantoorapparatuur.
• Onoerzoek naar lekverliezen op apparatuur.
• Monitoren uit aan einoe werkoag.
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Werkplekken herinoelen, betere bezetting per m2.

WARM WATER
Reeds genomen reductiemaatregelen:
•
Warm tapwater worot bij oe pantry’s voorzien via een closin-boiler, hierooor kleine leioinglengtes en
weinig verlies.
Geplande reductiemaatregelen
• Tijosschakeling aanbrengen op closin-bolier zooat oeze na werktijo uitschakelt en voor werktijo aan.
Reouctie ooor geen opwarming warmtapwater buiten kantooruren.

APPARATUUR IN WERKPLAATS
Reeds genomen reductiemaatregelen:
•
Inkoop groene energie.
Geplande reductiemaatregelen
• Bij vernieuwing inkopen op energielabel.
Gebruik van duurzame energie
• Geen.
Geplande maatregel op gebied van gebruik duurzame energie:
• Geen.

2.3.2 ELEKTRICITEITSVERBRUIK PROJECTEN
Reeds genomen reductiemaatregelen:
• Inkoop groene energie.
Geplande reductiemaatregelen
• Inventariseren verbruik per locatie.
• Lichtmasten voorzien van halogeenlampen.
• Lichtmasten voorzien van oaglichtsensor.
Geplande maatregel op gebied van gebruik duurzame energie:
• Inkoop groene energie, voor zover oit nog niet is geoaan.
• inventariseren wat oe mogelijkheoen zijn voor opwekking met PV-panelen.
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