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2.A.3-1 Actuele energie beoordeling 
(tevens ter voldoening aan eis 1.B.2) 
 

Inleiding 
Op 25-8-2016 is een interne audit uitgevoerd, daarop volgend is de directieboordeling 
uitgevoerd. De resultaten daar van zijn meegenomen in deze beoordeling. 
Het energie audit verslag geeft een analyse van de meest significante energieaspecten. Een 
energie audit geeft meer zekerheid dat alle relevante energiestromen en reductie potentieel 
in beeld zijn. Het verslag omvat de volgende onderdelen. 

• Analyse van het huidige en historisch energieverbruik 
• Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, 
• Identificeren van significante wijzigingen 
• Identificeren, vastleggen van prioriteiten en documenteren van kansen voor 

verbetering van de energieprestaties 
 

 

Analyse van het huidige en historisch energieverbruik 
De organizational boundary is het afgelopen jaar niet gewijzigd.  
Het jaarlijkse energieverbruik over het laatste volledige kalenderjaar is vastgesteld op basis 
van de eindafrekeningen van de elektriciteits- en gasmaatschappij en opgave 
brandstofleveranciers.  
 

 

Scope 1 2014 2015 2016 2017 

Gasverbruik  5.2 6.0   

Brandstofverbruik materieel + 

bedrijfswagens 

329.5 387.1   

     

Totaal scope 1 334.7 415.3   

     

Scope 2     

Elektraverbruik  19.4 22.2   

     

Totaal scope 2 19.4 22.2   

     

Totaal scope 1 & 2 354.1 415.3   

*  

 
 

 Aantal FTE 16  17,7 17.7  17  

 2014 2014 per TFE 2015 2015 per FTE 2016 H1 2017 

per fte prognose 

volgens 

doelstelling 

Gas 5,2 0,33 6.0 0,28 0.21  0,29 

Brandstof materieel 

+ bedrijfswagens 329.5 11,31 387.1 21.8 11.26  10,18 

electra 19,4 1,21 22.2 1.25 0.67  1,15 
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Identificatie van significant energieverbruik 
Verantwoordelijk voor het verbruik zijn het kantoor, de werkplaats en de projectlocaties. Met 
betrekking tot kantoor en werkplaats is de buitentemperatuur van grote invloed.  
Met betrekking tot de projectlocatie zijn het weer, de activiteit en de afstand naar de 
projectlocatie van grote invloed op het dieselverbruik.  
 
Gas   : verwarming kantoor en werkplaats 
Brandstof  : materieel, bedrijfsauto’s, transport en handgereedschap 
Elektriciteit  : verlichting, gereedschap, kantoor- en keukenapparatuur 
Overigen : Lasgassen zijn in zeer beperkte mate aanwezige maar hebben geen 

enkele invloed op de emissie-inventaris.  
 De Airco heeft onderhoud gehad op 26-6-2015 – er zijn geen 

koudemiddelen aangevuld.,  
 
Vastleggen van resultaten en mogelijkheden 
 

Kantoor: 
 

De mogelijkheden om op het kantoor tot een CO2 reductie te komen zijn: 

Papier verbruik, stroomverbruik van elektrische apparatuur. Bij vervanging wordt rekening 

gehouden met een apparaat wat minder verbruikt, geen verlichting en/of apparaten onnodig 

aan laten staan.  

Ledverlichting geplaatst in kantoor en toilet i.p.v. TL. bij wijze van test. Deze test bevalt goed 

en de verlichting in de  werkplaats en andere ruimtes zullen komend jaren al naar gelang 

budget worden vervangen  

Bewegingsmelders worden nog niet toegepast. De verwarming van de kantoorruimte 

gebeurd d.m.v. aardgas..  

Per februari 2016 is overgestapt op groene stroom. 

 
Werkplaats: 
 

• Lichtmast poort voorzien van LED verlichting 

• Buitenverlichting werkplaats/loods gaan voorzien van LED verlichting. (branden de 
hele nacht i.v.m. diefstal- en inbraakbeveiliging) 

• In februari overgestapt naar groene stroom met SMK certificaat 
Er zijn geen wijzigingen geweest het afgelopen jaar die een significante invloed hebben 
gehad op de CO2-emissie  
 

 
Transport: 
 

• IHI 0,7t (1998) vervangen door een nieuwe IHI 0,9t (2016) 

• 2 oude bussen verkocht en 3 jongere bussen gekocht (1 uit 2010 en 2 uit 2012) 

• 2 vrachtwagen chauffeurs hebben in februari 2016 de cursus het nieuwe rijden 
gehad. 
 

Er zijn geen wijzigingen geweest het afgelopen jaar die een significante invloed hebben 
gehad op de CO2-emissie  
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Projectlocaties: 
 

Helaas hebben wij het project waarop wij met ambitieniveau 3 hebben ingeschreven niet 
gekregen. Dat wil echter niet zeggen dat wij niks doen. CO2-reductie gaat ons allen aan en 
dus hebben wij een aantal chauffeurs opgeleid,  
Het Nieuwe Draaien staat op de planning maar is sterk afhankelijk van de economische 
situatie. 
 
 
Personeel: 
 

In oktober/november 2015 hebben alle medewerkers een functioneringsgesprek gehad. 

Bij alle functioneringsgesprekken CO2 mondeling toegelicht. Uitgelegd waarom we hiermee 

bezig zijn. Besproken dat motoren niet onnodig mogen draaien. Ook bij stilstand bij laden 

kan de draaiende motor uit. 

Tevens verteld dat tzt (indien de financiën het toelaten) medewerkers een cursus zuinig 

rijden dan wel het Nieuwe Draaien krijgen en dat er per 01-01-2016 gestart wordt met een 

brandstof registratie. 

 
 

 


