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3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen 2023 

1 Inleiding  
In dit document worden de scope 1 & 2 CO2 reductiedoelstelling van Rijsdijk BV  
gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO2 footprint opgesteld voor scope 1 & 2 
volgens eisen zoals gesteld in ISO14064-1 en het GHG Protocol. Onderstaand worden 
de doelstellingen gepresenteerd. In hoofdstuk 2 worden deze doelstellingen opgesplitst 
in subdoelstellingen. Alle maatregelen die worden getroffen om deze subdoelstelling te 
behalen worden hier genoemd. De doelstellingen zijn opgesteld in over met -en 
goedkeuring van- het management. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk 
half jaar beoordeeld.  

 1.1 Doelstelling 

 

Scope 1 & 2 doelstellingen Rijsdijk BV 

Scope 1; Rijsdijk BV wil in 2023 ten opzichte van 2020, 3% CO2 reduceren en voor 
Scope 2; 0% t.o.v. 2020*. 

 

*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal FTE en aan de brutomarge, voor scope 2 in 

absolute aantallen kWh. Realisatie 1% per jaar. 

 

Eigen stellingname conform eis 3.B.1 
Volgens betreffende websites hanteren vergelijkbare bedrijven in onze regio een 
vergelijkbare doelstelling van gemiddeld 1% per jaar. Onze doelstelling van 5% is  
vergelijkbaar.   
Uit de maatregelenlijst bij SKAO blijkt verder dat wij bij ongeveer de helft van de 
maatregelen gekozen hebben voor de middelste optie qua ambitieniveau.  
Verder blijkt dat de CO2 emissie per € 100.000,-- euro brutomarge met ca. 25 ton in 
ons bedrijf relatief laag ligt ten opzichte van veel vergelijkbare bedrijven in de sector 
(benchmark 27,61). Per FTE bedraagt onze emissie in 2018 18,,69 ton en in 2019 
18,75 ton; in de sector gemiddeld was dit in 2018 (meest recent) 32,60 ton. 
Al met al kunnen wij vaststellen dat onze doelstellingen en maatregelen ambitieus zijn 
in de zin van 3.B.1 van de CO2 Prestatieladder. We beschouwen ons bedrijf als 
middenmoter in de zin van de CO2 Prestatieladder. 

2 Subdoelstellingen 
Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. 

 2.1Subdoelstelling kantoor en erf 

 

Rijsdijk BV reduceert de CO2-emissie van het kantoor met 10%. 

Maatregelen  

 

Huidige verlichting vervangen door energiezuinig 

Bewuster omgaan met uitprinten en meer digitaal werken.  

Zoveel mogelijk dubbelzijdig uitprinten  

Computers en beeldschermen bij langdurige afwezigheid 

uitzetten. 

Facturen en offerten per mail 

Aanbrengen van tijdschakelaars voor de verlichting. 
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o Overstappen naar ‘groene stroom’ 

o Zonnepanelen plaatsen 

 2.2 Subdoelstelling bedrijfsauto’s en werkmaterieel 

 

Rijsdijk BV reduceert de CO2-emissie van bedrijfsauto’s met 3%. 

Maatregelen  

 

o De bedrijfsauto’s en werkmaterieel worden op termijn vervangen 

door een zuiniger model. 

o Onderzoek naar start-stop systeem. 

o Controle banden spanning 

o Meer toezicht op onnodig laten draaien van motoren  

o Toerental aftakas zo mogelijk gebruiken op e-stand 

o Chauffeurs cursus nieuwe rijden laten volgen 

  

 

 2.3 Subdoelstelling overige acties 

 

Rijsdijk BV reduceert de CO2-emissie  met 3%. 

Maatregelen  

 

o Bewustzijn medewerkers vergroten / interne presentaties en toolbox 

geven. 

o  

3 Maatregelen 

De maatregelen worden in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. 

 3.1 Maatregelen kantoren 

 

 

Maatregel 

o Bewuster omgaan met printen en meer digitaal werken.  

o Zoveel mogelijk dubbelzijdig printen  

o Computers en beeldschermen bij langdurige afwezigheid uitzetten. 

o  

Actieplan Toezicht en controle. Printerinstellingen 

aanpassen. 

 

Besparing 5% 

Actie sept. 2015 

Verantwoordelijk 

 

 Mirjam van de Berg 

Maatregel:      

o Aanbrengen tijdschakelaars voor de verlichting 

o  

Actieplan Aanbrengen tijdschakelaar 

 

 

Besparing 5% 

Actie okt. 2015 

Verantwoordelijk 

 

  Mirjam van de Berg 
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 3.2 Maatregelen bedrijfsauto’s en werkmaterieel  

 

 

 

 

 

 

 3.3 Maatregelen overige acties 

 

 

Maatregel: 

o  De bedrijfsauto’s en werkmaterieel worden op termijn vervangen  

door een zuiniger model. 

 

Actieplan 

 

Aankoop criteria aanpassen Besparing 5% 

Actie 2016 

Verantwoordelijke 

 

 John Rijsdijk 

Maatregel:  Onderzoek naar start-stop systeem  

Actieplan 

 

Onderzoek in combinatie met deelname sector 

initiatief Cumela  

Besparing 3% 

Actie 2016 

Verantwoordelijke 

 

  Mirjam van de Berg 

Maatregel:  

o Controle banden spanning 

Meer toezicht op onnodig laten draaien van motoren 

o Toerental aftakas zo mogelijk gebruiken op ecco-stand 

 

Actieplan 

 

Dagelijkse controle op werkplek. 

 

Besparing 2% 

Actie doorlopend 

Verantwoordelijke 

 

 John Rijsdijk 

Maatregel:   Vrachtwagen chauffeurs cursus nieuwe rijden laten volgen 

 

Actieplan 

 

Code 95  Besparing 8% 

Actie 2019 

Verantwoordelijke 

 

  Mirjam van de Berg 

Maatregel:  Bewustzijn medewerkers vergroten / interne presentaties en toolbox geven  

Actieplan 

 

Toolboxmeeting 

Info materiaal/posters 

Besparing 3% 

Actie doorlopend 

Verantwoordelijke 

 

  Mirjam van de Berg 


