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Voortgang reductie en maatregelen 
Met betrekking tot de voortgang op de doelstellingen en maatregelen ter reductie van uitstoot in 
scope 1, 2 en 3 (met verwijzing naar de rapportage); zijn er al een aantal maatregelen in de actielijst 
afgehandeld. In periodiek overleg blijven een aantal van deze doelstellingen / maatregelen onder de 
aandacht gebracht worden. 

Doel/maatregel Actie Verantwoordelijk
e 

Toetsing Reductie 
doelstelling  

Gereed 

Certificeren CO₂ 
prestatieladder 

Certificeren Dhr. M. van Erp Audit  Voorjaar 
2018 

Brandstofbeperkin
g 

Aanschaf zuinige 
machines en 
wagens 

Dhr. M. van Erp Halfjaarlijks Bijdrage 
reductie 
doelstelling 
scope 1; 5% 

Doorlopend 

Voorlichting 
personeel om 
machines en 
bedrijfswagens uit 
te zetten indien zij 
niet draaien. 
 

Dhr. M. van Erp Werkplekinspectie Bijdrage 
reductie 
doelstelling 
scope 1; 5% 

Toolbox 

Manier Monitoring 
brandstofverbruik 
per machine 
uitzoeken. 

Dhr. M. van Erp Middels unieke 
tankcode 
machines. 

Bijdrage 
reductie 
doelstelling 
scope 1; 5% 

Jan 2017 

Monitoring 
brandstofverbruik 
per bestuurder en 
jaarlijkse 
terugkoppeling 

Dhr. M. van Erp Door toolbox en 
start werkoverleg 

Bijdrage 
reductie 
doelstelling 
scope 1; 5% 

Jan 2017 

Cursus het nieuwe 
rijden voor de 
bestuurders. 

Dhr. M. van Erp Tot 75% heeft 
cursus nieuwe 
rijden gevolgd. 

Bijdrage 
reductie 
doelstelling 
scope 1; 5% 

Nov.2017 

Controle 
bandenspanning 

Dhr. M. van Erp 3-Maandelijkse 
controle 
bandenspanning bij 
alle vrachtauto’s en 
maandelijks bij 
machines (kranen 
en graafmachines) 

Bijdrage 
reductie 
doelstelling 
scope 1; 5% 

Nov.2017 

Men maakt 
afspraken met 
collega-bedrijven 
voor het stallen 
van materieel om 
transportkilometer
s te beperken. 

Dhr. M. van Erp n.v.t.  Doorlopend 



 
Men selecteert 
leveranciers op 
reisafstand 

Dhr. M. van Erp n.v.t.  Doorlopend 

Brandstofkeuze Men gaat 
onderzoeken of 
Biodiesel een 
alternatief vormt 
voor huidige diesel 

Dhr. M. van Erp n.v.t.  Dec.2018 

Stallen bij collega-
bedrijven 

Afspraken maken 
met collega-
bedrijven voor 
stallen van 
materieel in 
werkgebied 

Dhr. M. van Erp n.v.t, Bijdrage 
reductie 
doelstelling 
scope 1; 5% 
en scope 3 

Doorlopend 

Pakkenpers Inzet van nieuw 
ontwikkelde 
pakkenpers bij 
klanten 

Dhr. M. van Erp Bijhouden van 
inzet voor 
registratie i.v.m., 
co2 gerelateerde 
projecten 

Bijdrage 
reductie 
doelstelling 
scope 1;5% 
en scope 3 

Jan. 2018 

Selectie 
onderaannemers 

In het 
selectieproces 
weegt het bezit 
van een CO₂ 
certificaat mee 

Dhr. M. van Erp Leveranciersbeoor
deling 

 Doorlopend 

Uitstoot door 
gebruik 
elektriciteit 
bekijken 

Mogelijkheden 
voor groene 
stroom 
onderzoeken 

Dhr. M. van Erp n.v.t. Bijdrage 
reductie 
doelstelling 
scope 2; 
100% 

z.s.m. 

Uitstoot door 
aanschaf groene 
stroom. 

Veranderen van 
leverancier 

Dhr. M. van Erp n.v.t Bijdrage 
reductie 
doelstelling 
scope 2; 
100% 
 
 

Realisatie in 
2018 

Met betrekking tot de scope 3 maatregelen is bewustwording in 2018 gestart. 

Controle van de gegevens en getekend voor akkoord, d.d. 20 maart 2018 

Namens de directie, 

M. Van Erp 


