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Inleiding CO2 prestatieladder 
Gebr. Beentjes heeft zich in 2013 definitief gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder op niveau 3. In 
2014 is het bedrijf verder ‘geklommen’ en is medio 2014 niveau 5 behaald.  
 
Een van de onderdelen van het CO2 beleid is het periodiek communiceren over de CO2 uitstoot 
alsmede de voortgang van de CO2 reductiedoelstellingen. Dit gebeurt middels deze nieuwsbrieven.  
 
Footprint 2015 
De CO2 footprint van ziet er als volgt uit:  
 

 
 

Uit de bovenstaande cirkeldiagram blijkt overduidelijk dat het gebruik van diesel voor het grootste deel 
van de uitstoot zorgt. De specifieke waardes m.b.t. de CO2 uitstoot staan in de onderstaande tabel 
vermeld. 

 
 

Uitstoot in ton CO2 
2015 

  

Bron Scope Totaal % 

Gasverbruik 1 4,1 0,6% 

Benzine 1 25,7 3,6% 

Diesel 1 638,1 89,6% 

LPG 1 7,0 1,0% 

Elektriciteit 2 37,1 5,2% 

      

Totaal scope 1 1 674,8 94,8% 

Totaal scope 2 2 37,1 5,2% 

      

Totaal scope 1 + 2   711,9 100% 

    

 
In totaal is er 711,9 ton CO2 uitgestoten. Dit is de laagste waarde in de afgelopen 5 jaar.  
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De uitstoot is ook geïndexeerd naar het aantal medewerkers. De waardes hiervan zijn in de 

onderstaande tabel vermeld.  

CO2 uitstoot (in ton CO2)  
per kwartaal per medewerker 

2011* 2012 2013 2014 2015** 

Kwartaal 1 5,7 5,0 3,3 5,4 5,3 

Kwartaal 2 5,7 4,8 4,2 3,9 4,7 

Kwartaal 3 3,4 4,3 4,6 3,9 3,1 

Kwartaal 4 4,1 5,0 4,6 4,5 3,7 

Jaartotaal  18,9 19,1 16,7 17,6 16,7 

* - 2011 is het basisjaar 
**  - Nieuwe conversiefactoren conform Handboek 3.0 

 
De geïndexeerde uitstoot per medewerker is 2015 gedaald ten opzichte van 2014: van 17,6 naar 16,7  
 
De CO2 uitstoot ligt ruim 11% onder de geïndexeerde uitstoot in het basisjaar 2011. Vanzelfsprekend 
is Gebr. Beentjes tevreden met deze ontwikkeling.  
 
Gezien de aandacht voor CO2 reductie, de inkoop van groene stroom en de vervanging van 
voertuigen en arbeidsmiddelen is de verwachting dat de uitstoot ook in 2016 zal dalen.  
 
De emissie in scope 3 (m.b.t de ketenanalyse) is onder punt 8 van de doelstellingen vermeld.  
 

 

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen 
  

1. Groene stroom voor kantoor 

 De huidige (100%) grijze elektriciteit contracten vervangen door (100%) groene stroom 
contracten, dit moet leiden tot een vermindering van de CO2 emissie met 5 % 
De huidige grijze elektriciteit contracten vervangen door groene stroom. Nog niet duidelijk of 
dit al in 2013 te realiseren is vanwege de looptijd van de contracten en de opzegtermijn. 
 

Gewenst resultaat: Erkende groene stroom  
 

Huidige situatie: Nieuw contract afgesloten voor ‘Essent Wind’ medio 2014 
 

 
 

2. Groene stroom op projecten 

 Projecten op locatie voorzien van (100%) groene stroom, de verwachtte CO2 uitstoot 
vermindering is 5 %. Dit zal gebeuren in twee stappen.  
Op locatie wordt waar mogelijk gebruikt gemaakt van elektriciteit ten opzicht van een 
aggregaat. Aggregaten worden wel gebruikt waar er geen bouwstroom mogelijk is of als 
overbruggingsmiddel. 
 

Gewenst resultaat: Erkende groene stroom  
 

Huidige situatie: Per aanvraag worden de voorzieningen ingekocht via aansluitingen.nl. 
Sinds 2015 is er meer aandacht voor de inkoop van groene stroom op de 
projecten. De verwachting is dat alle projecten die in de nabije toekomst 
worden opgestart worden voorzien van groene stroom. 
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3. Elektriciteitsverbruik terug dringen 

 Elektriciteit verbruik op kantoor terugdringen met 10% door de medewerkers bewust te maken 
van handige manieren om te besparen. Elektriciteit verbruik verminderen op kantoor/ 
werkplaats door bewustwording bij de medewerkers (afwezig = licht uit, , eventueel tl-buizen 
vervangen door LED buizen). 
 

Gewenst resultaat: Een afname van 10% op het elektriciteitsverbruik op kantoor 
 

Huidige situatie: Medewerkers zijn zich bewust van wens tot CO2 reductie en denken ook 
mee over de mogelijkheden om dit te realiseren. Begin 2015 is er een proef 
gestart met LED verlichting op kantoor. Dit loopt momenteel nog.  
 
Een ander gerealiseerde doelstelling is het in gebruik nemen van een 
nieuwe server. De verwachting is dat de nieuwe server een stuk minder 
stroom verbruikt.  

 
 

4. Klimaatinstellingen herzien 

 De huidige klimaatinstellingen herzien om op deze manier de ideale afstelling te vinden voor 
op kantoor. De verwachting is dat dit 3% CO2 reductie oplevert. 
De huidige klimaatinstellingen zijn nog van voor de uitbreiding, het kan schelen om deze te 
herzien voor de huidige situatie. 
 

Gewenst resultaat: Een meer gereguleerd klimaat op kantoor. 
 

Huidige situatie: De thermometer is verplaatst naar een plek die voor een beter klimaat 
moet zorgen in het gehele gebouw.  

 
 

5. Diesel verbruik terug dringen via bewustwording 

 Diesel verbruik terugdringen met 10% door de medewerkers bewust te maken van handige 
manieren om te besparen. Brandstof verbruik verminderen door bewustwording bij de 
medewerkers (‘nieuwe rijden’, ‘nieuwe draaien’, juiste bandenspanning) 
 

Gewenst resultaat: De medewerkers via cursussen en informatie laten zien hoe ze op een 
simpele manier brandstof kunnen besparen 
 

Huidige situatie: Er zijn enkele medewerkers / machinisten naar de cursus ‘het nieuwe 
draaien’ gegaan. Ook 2 uitvoerders hebben deelgenomen zodat zij kunnen 
toezien op het nieuwe draaien door andere personen / onderaannemers. In 
2014 hebben er opnieuw 2 medewerkers deelgenomen aan een CO2 
gerelateerde training. Dit betrof ‘Het nieuwe rijden’. De daling van de CO2 
footprint van Beentjes in 2015 heeft vrijwel geheel betrekking op het 
gebruik van diesel. Het lijkt dan ook aannemelijk dat dit mede komt door 
het bewust gebruik van de middelen. Er is hier geen specifieke meting naar 
gedaan.  
 

 
 

6. Diesel verbruik terug dringen via zuinigere investeringen 

 Diesel verbruik verminderen met 5% door aankopen van zuinige (label A of B) bedrijfswagens 
& personenauto’s. De auto’s hebben een levensduur van 10 jaar. Op het moment van 
vervanging wordt er gekeken naar de beste auto op basis van verschillende factoren inclusief 
zuinigheid/CO2 emissie.  
 
Diesel verbruik van machines verminderen met 5% door zuinige machines met minimaal 
Euro5-norm en vanaf 2014 Euro6-norm aan te kopen. 
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Bij aanschaf van nieuwe machines wordt er gekeken naar de milieuvriendelijke variant. 
Steeds meer merken zijn hiermee bezig, er zijn dus steeds meer keuzemogelijkheden. 
 

Gewenst resultaat: Bij elke aankoop rekening wordt gehouden met de zuinigheid van de 
betreffende investering 
 

Huidige situatie: Er wordt op dit moment rekening gehouden met de CO2 emissie bij 
aankopen. In 2014 zijn er 2 voertuigen vervangen, begin 2015 zijn er 
opnieuw 3 oude auto’s (2 uit 2003 en 1 uit 2005) vervangen door 2 nieuwe 
voertuigen - beiden Renault Traffic met euro 5 motor. Omdat van de oude 
vervangen voertuigen geen CO2 waardes bekend zijn is de besparing niet 
in te kwantificeren. Geschat wordt dat de Renault Traffic tenminste 40 gram 
per kilometer minder CO2 uitstoot t.o.v. de oudere Ford Transit. Hierdoor 
wordt er tenminste 800kg CO2 minder uitgestoten.  
 
De daling van de CO2 footprint van Beentjes in 2015 heeft vrijwel geheel 
betrekking op het gebruik van diesel. Het lijkt dan ook aannemelijk dat dit 
mede komt door de vervanging van middelen. Er is hier geen specifieke 
meting naar gedaan.  
 

 
 

7. Reductie inkoop beton 

 Reductie van 5% in de scope 3 vanuit de ketenanalyse ‘inkoop beton’. Vanuit de ketenanalyse 
inkoop beton zal reductie bewerkstelligd worden d.m.v. ander cementsoort gebruiken en 
indien mogelijk gerecycled beton gebruiken. 
 

Verantwoordelijke: Directie Streefdatum: 2019 

Gewenst resultaat: Een reductie bewerkstelligen van minimaal 5% door beton in te kopen 
waarbij minder CO2 is vrijgekomen. Dit zal gebeuren door samen te 
werken met de leveranciers. 
 

Huidige situatie: Op dit moment heeft Gebr. Beentjes nog weinig invloed op de uitstoot 
a.g.v. het toepassen van beton. De belangrijkste aspecten waar wel invloed 
op kan worden uitgeoefend zijn: 
 
 - Afstand van betoncentrale tot het werk 
 - Keuze voor een duurzame betonleverancier.  
 
Aan beide aspecten wordt aandacht besteed. De afstand van de centrale 
tot het werk wordt niet specifiek gemonitord. De duurzaamheid van de 
betonleveranciers is wel in kaart gebracht. De leveranciers van Gebr. 
Beentjes zijn deelnemer aan ‘Beton Bewust’. Onder de deelnemers van 
‘Beton Bewust’ is vastgesteld dat de gemiddelde uitstoot met meer dan 4% 
is gedaald; van 160 kg CO2 in 2012 naar 153 kg in 2014*. Cijfers over 
2015 zijn nog niet beschikbaar. 
 

* - Bron: VOBN Brancheverslag 2014 

 


