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Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan 
derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk 
toestemming is verkregen van de directie, directievertegenwoordiger of Kam-functionaris van 
Veenman+  



 

 

 
 Evaluatie Doelstellingen energiereductie 2021 

 Actie    
Scope 1   Verantwoordelijke Resultaat 
Wagenpark en 
Machinepark     

 

1,1 
Brandstofverbruik 
wagen-
/machinepark 

Auto's bij nieuwe aanschaf 
vervangen door zuiniger model Directie 

 
Doorlopend, nieuwe Tesla 
aangeschaft in 2020 

Onderzoeken naar alternatieve 
brandstof Directie 

Laadpalen leveren groene stroom, 
tankpas is gebaseerd op grijze 
stroom.  

Toepassen alternatieve brandstof 
waar mogelijk Directie 

 

 Verhogen 
bewustwording 
medewerkers 
  

uitleg over het nieuwe rijden in 
toolbox of nieuwsbericht aan 
medewerkers Directie 

 

Toolbox CO2 bewustwording KVGM-coördinator  
Scope 2      
Kantoor en 
werkplaats     

 

Kantoor  inkoop groene stroom i.p.v. grijs Directie Vanaf 01-06-2020 

Onderzoek naar plaatsing 
zonnepanelen KVGM-coördinator 

Dak is te zwak qua constructie. In 
2022 onderzoek naar lichte flexibele 
zonnecellen. 

Lichtbronnen die stuk gaan 
vervangen door LED verlichting Directie 

doorlopend 

Verlichtingsplan opstellen Directie 
Gereed 

Onderzoek naar vernieuwing 
klimaatbeheersing KVGM-coördinator 

2021 

 Onderzoek naar 
isolatie/afscherming ramen KVGM-coördinator 

Gereed 

Verhogen 
bewustwording 
medewerkers 

Energieverbruikende 
apparaten/verlichting die niet 
gebruikt worden uitzetten Directie 

Doorlopend 

  Toolbox CO2 bewustwording KVGM-coördinator  

  

Vervoerskilometers naar projecten 
zo veel mogelijk beperken door 
carpoolen Directie  

Doorlopend 
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Reductiedoelstellingen en voortgang reductieprogramma 
 
Het doel dat Veenman+ zich heeft gesteld is om de CO2-uitstoot in scope 1 in 2023 met 33% te 
verminderen, t.o.v. referentiejaar 2019 gerelateerd aan de omzet en aantal FTE. Voor scope 2 is 
de doelstelling om de emissie met 100% te verminderen. De kwantitatieve doelstelling is dan als 
volgt uitgewerkt: 
 

Per ingang van 1-1-2020 Uitstoot CO2 [ton] 

GHG emissie 
Scope 
1 

Scope 
2 Totaal 

 24 0 24 
 
Omdat elektrische auto’s gedeeltelijk op groene stroom rijden maar 100% als grijze stroom 
stonden vermeld is op dat vlak meer winst te behalen. In scope 2 is de winst 6 ton CO2. 
 
De nieuwe kwantitatieve doelstelling is dan ook: 
 

Per ingang van 1-1-2021 Uitstoot CO2 [ton] 

GHG emissie 
Scope 
1 

Scope 
2 Totaal 

 24 6 30 
 
Per jaar blijft de doelstelling: 
 

Per ingang van 1-1-2020 Jaar 
GHG emissie 2020 2021 2022 2023 
Scope 1 15% 10% 5% 3% 
Scope 2 50% 50% 100% 100% 

 
 
In 2021 heeft de volgende emissie plaatsgevonden: 2 kg minder dan vorig jaar 
 

2021 Uitstoot CO2 [ton] 
Bedrijf Scope 1 Scope 2 Totaal 
Veenman+ BV 26 28 54 

 
In 2019 heeft de volgende emissie plaatsgevonden: 
 

2019 (basisjaar) Uitstoot CO2 [ton] 
Bedrijf Scope 1 Scope 2 Totaal 
Veenman+ BV 37 46 82 

 
 
 
Als we kijken naar het aantal ton CO2 per FTE, dan geeft dit het volgende beeld: 
 

2019 2021 
6,3 ton/FTE(13) 4,15 ton/FTE 

(13) 
 
In absolute getallen gezien is de emissie ten opzichte van 2019 berekend over een heel jaar 
gedaald met 28 ton CO2.  
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Brandstof verbruik 
 
2019 Benzine 1256 3 kg 
2019 Diesel 1668 5 kg 
2021 Benzine 1715 5 kg 
2021 Diesel 6115 20KG 
 
In 2021 is er een afname in het brandstofverbruik geweest van ongeveer 4500 liter diesel en 450 
liter benzine. Het verminderde brandstof verbruik heeft geleid tot een afname van 17 ton CO2 
emissie.  
 
Elektrificatie wagenpark waar mogelijk 
 
In 2020 is een extra elektrische auto aangeschaft. De elektrische auto’s rijden gedeeltelijk op 
groene stroom die uit de eigen laadpalen komen. Dit is geregistreerd als grijze stroom wat 6KG 
Co2 oplevert. Ook is er medio 2020 overgestapt op groene stroom. Dit heeft voor een reductie van 
22 ton CO2 gezorgd. We richten ons nu op rijden op 100% groen stroom door 1. Eigen laadpalen 
te gebruiken en 2. Een pas aan te schaffen die ook buiten eigen laadpaal groene stroom laad. 
 
Doelstellingen 
 
Er zijn verschillende doelstellingen opgesteld voor de diverse energiestromen. De doelstellingen 
worden tijdens iedere directiebeoordeling geëvalueerd. Daarnaast worden de doelstellingen 
verspreid in de organisatie.  
 
De input, bewaking en evaluatie van de doelstellingen vindt plaats aan de hand van: 
- Aankoopbewijzen voor nieuwe auto’s en ICT apparatuur 
- Voor brandstof tankbonnen 
- Voor elektriciteit door energienota en meteropname 
- Gasverbruik via nota en meteropname 
- Bewustwording via voorlichting 
 
De focus ligt nu op verbruik via laadpalen 


