
J. Koper & Zn. Holding B.V. Handboek CO2 Prestatieladder  

                                               2 – Procedures: B - Reductie 
 

 

Versie: 2 
Datum:  01 oktober 2016 
Document:  Handboek CO2 Prestatieladder – 2.B.1 – Reductie doelstellingen - kwalitatief     Pagina 1 van 3 

 

2.B.1 Reductie doelstellingen - kwalitatief 

De geïdentificeerde energiestromen binnen het bedrijf en de projecten zijn, zoals 
aangegeven in document 1.B.1:  
 

- Brandstofgebruik van de auto’s 
- Brandstofgebruik van de bedrijfsmiddelen 
- Brandstofgebruik op de projecten 
- Gasverbruik 
- Elektriciteitsverbruik 

 
Wij hebben onszelf dan ook de volgende reductie doelstellingen opgelegd (t.o.v. het 
basisjaar 2014): 
 
 

Besparing op: Beoogde reductiepercentage: 

Brandstofgebruik auto’s 5% in 2017   en   8% in 2019 

Brandstofgebruik bedrijfsmiddelen 5% in 2017   en   8% in 2019 

Brandstofgebruik op de projecten. 5% in 2017   en   8% in 2019 

Gasverbruik 5% in 2017   en   8% in 2019 

Electriciteitsverbruik 5% in 2017   en   8% in 2019 
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Reductie-doelstellingen en subdoelstellingen en maatregelen 
 

Hoofddoelstelling Subdoelstelling Omschrijving Maatregel 
Brandstofbesparing Brandstofbesparing op het 

gebruik van de machines op 
de projecten 
 
 

De wijze van gebruik van de 
machines. 

Cursus “Het nieuwe draaien” aanbieden aan de 
machinisten 

Brandstofbesparing Brandstofbesparing op het 
gebruik van de machines (op 
de projecten in de 
voorbereidingsfase) 

Sinds kort is het mogelijk om voor 
een bepaald soort project vooraf 
een 3-D model te maken. Hierdoor 
kunnen de machines op de 
betreffende locatie zeer efficiënt 
werken. 

Orienteren en experimenteren met software 
speciaal hiervoor ontwikkeld  

Brandstofbesparing Brandstofbesparing op het 
gebruik van de machines 

Indien nieuwe machines moeten 
worden aangeschaft zal goed 
gekeken worden naar de 
verbruikscijfers en indien mogelijk 
zal een zo zuinig mogelijke machine 
worden gekozen. 

Informatie verzamelen en verstrekken aan de 
directie. 

Brandstofbesparing Brandstofbesparing op het 
gebruik van de machines op 
de projecten 
 
 

De wijze van gebruik van de 
machines. 

Cursus “Het nieuwe rijden” aanbieden aan de 
machinisten 

Brandstofbesparing Brandstofbesparing op het 
gebruik van de auto’s 

Indien nieuwe auto’s moeten 
worden aangeschaft zal goed 
gekeken worden naar de 
verbruikscijfers en indien 
mogelijk zal een zo zuinig 
mogelijke auto worden gekozen. 
 

Informatie verzamelen en verstrekken aan de 
directie. 
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Gasverbruik Gasverbruik in de 
kantoorruimtes. 

Isolatie kantoorruimtes 
 

Mogelijkheden onderzoeken en informatie 
verstrekken aan de directie 

Gasverbruik  Onderhoud van de 
airconditioning-units 

Bespreken met technische medewerker en 
planning voor onderhoud maken. 
 

Elektriciteitsgebruik Overschakelen op gebruik 
van gecertificeerde groene 
stroom 

Momenteel wordt “grijze 
stroom” van NUON afgenomen. 

Mogelijkheden onderzoeken en informatie 
verstrekken aan de directie 

Elektriciteitsverbruik Elektriciteitsverbruik op de 
kantoren. 

Computers, printers en 
beeldschermen uitschakelen 
zodra deze langere tijd niet 
gebruikt worden. 

Medewerkers attenderen. 
Computer, printer en beeldscherm- 
instellingen 
wijzigen 

Elektriciteitsverbruik Elektriciteitsverbruik op de 
kantoren. 

Gebruik van zonnecollectoren. Onderzoeken of het gebruik van 
zonnecollectoren haalbaar is en berekenen wat 
het voordeel hiervan zou kunnen zijn. 

 


