Energie management programma
2013-2014
De beheers- en verbetermaatregelen op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie zijn vastgelegd in het
Energie management programma. Een succesvolle uitvoering van deze maatregelen moet leiden tot het behalen van
de CO2- en energie reductie doelstellingen voor ons boekjaar 2013-2014:
Reductiedoelstellingen 2013-2014 t.o.v. basisjaar 2009-2010 zijn:
Scope 1: 10% reductie (=1% reductie t.o.v. 2012-2013)*
Scope 2: 76% reductie (=handhaving niveau 2012-2013)
Projecten: 10% reductie (=1% reductie t.o.v. 2012-2013)*
* de CO2 doelen m.b.t. scope 1 en projecten zijn gerelateerd aan gemiddelde bezettingsgraad materieel

Scope 3:
- Doel 1: Reductie bij aanleggen kunstgras : 15% in 5 jaar t.o.v. 2012-2013 (3% per jaar)
- Doel 2: Reductie bij maaiden door derden : 15% in 3 jaar t.o.v. 2012-2013 (5% per jaar)
Nr.

Omschrijving
Scope 1
Bij aanschaf nieuwe personenwagens alleen nog
hybride auto’s of met label A of B
Oudste bussen/bestelauto’s vervangen voor type
met zuinigere motor (conform opgestelde
vervangingsplanning).
Het Nieuwe Rijden invoeren

Verantwoordelijke

Betrokkenen

Datum gereed

Directie

Vestigingsleiders;
Chef werkplaats
Vestigingsleiders;
Chef werkplaats

Continu

April 2014

Optimaliseren logistiek en projectplanning tbv
reductie reisuren/kilometers: personele planning,
leveranties op werk, locale inhuur
Uitvoering pilot met electrische bestelauto
Uitvoering pilot met electrisch materieel
Scope 2
Uitbreiden leveringscontracten Eneco naar groen gas
t.b.v. verlaging CO2 uitstoot (voor kantoren met
eigen aansluiting)
Toepassen van energiezuinige verlichting op
kantoorlocaties
Scope 1 en 2 samen
Promotiecampagne opzetten t.b.v. Good
Housekeeping; d.w.z. verwarming, verlichting
uitdoen in ruimtes waar niemand is, beeldschermen
’s avonds uitzetten, etc.
Naast Kwartaalevaluatie Landelijk in MT tbv PDCA
CO2 footprint per vestiging in vestiging per kwartaal
bespreken.

Vestigingsleiders

Kaderpersoneel
vestigingen
Uitvoerders/
projectleiders
vestigingen
Vestiging Venlo
Vestiging Hengelo

Directie/
KAM coordinator

Vestigingsleiders

Dec 2013

Vestigingsleiders

Kaderpersoneel
vestigingen

Dec 2014

KAM coordinator

Alle vestigingen

April 2014

KAM coordinator

Verbetervoorstellen (VAK-formulieren) in het kader
van energiebesparing/CO2 reductie
Verbeteren inzicht van energieverbruik/project
(o.a. inboeken liters/km)
Scope 3 / Overig
Inventariseren emissies scope 3; uitvoeren nulmeting
over mei 2012 t/m april 2013
Verbeteren inzicht van ingekochte produkten en
diensten, afvalstromen en transport derden
Participeren in twee keten/sectorinitiatieven

KAM coordinator

Nov 2013;
Feb 2014;
Juni 2014;
Aug 2014;
Continu

Financieel mng/ KAM
coordinator

Vestigingsleiders
(of aangewezen
contactpersoon
vestiging)
Kaderpersoneel
vestigingen
IT/ Admin. mdw
vestigingen

KAM coordinator

Nog te bepalen

April 2013

Financieel mng/ KAM
coordinator
Directie

IT/ Admin. mdw
vestigingen
Vestigingen

Continu

Directie

KAM coordinator

Directie
Vestigingsleider

Continu

Continu

Dec 2013
Dec 2014

Continu

Dec 2013

De (eind-)verantwoordelijkheid voor het behalen van deze doelstellingen, evenals de evaluatie van bovengenoemde
doelstellingen ligt bij het Management Team van Krinkels b.v.
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