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1 | Inleiding 

In dit document worden de scope 1 en 2 CO2-reductiedoelstellingen van Nijkamp 

Energiedistributie B.V. gepresenteerd en de voortgang van de CO2-reductie beoordeeld. 

Voorafgaand hieraan is de CO2-footprint voor scope 1 en 2 opgesteld conform ISO 

14064-1 en het GHG-protocol. 

Voor het bepalen van de CO2-reducerendemaatregelen die binnen Nijkamp 

Energiedistributie B.V. toegepast kunnen worden, is eerst een inventarisatie van 

mogelijke reductiemaatregelen uitgevoerd aan de hand van de SKAO maatregelenlijst en 

een gesprek met de opdrachtgever. Aan de hand van de maatregelen die voor Nijkamp 

Energiedistributie B.V. relevant zijn, is vervolgens het CO2-Reductieplan opgesteld. Hierin 

worden de reductiedoelstellingen en de daarbij behorende maatregelen beschreven. 

In hoofdstuk 2 van dit document wordt de energiebeoordeling beschreven waarin een 

analyse is uitgevoerd over de voortgang in CO2-reductie en mogelijke verbeterpunten. In 

hoofdstuk 3 worden vervolgens de doelstellingen beschreven. Na het behalen van het 

certificaat zal in hoofdstuk 4 de voortgang in CO2-reductie gepresenteerd worden.  

Dit reductieplan is opgesteld in overleg met en met goedkeuring van het management. 

De voortgang in (sub)doelstellingen en maatregelen wordt ieder half jaar beoordeeld. 

1.1 Leeswijzer 

Dit document is ter onderbouwing van de eisen van de CO2-Prestatieladder. Per 

hoofdstuk wordt een eis behandeld. Hieronder een leeswijzer. 

Hoofdstuk in dit document Eis in de CO2-

Prestatieladder 

Hoofdstuk 2: Energiebeoordeling 2.A.3 

Hoofdstuk 3: Doelstellingen 3.B.1 

Hoofdstuk 4: Voortgang CO2-reductie 3.B.1 

Hoofdstuk 5: Participatie sector- en keteninitiatief 3.D.1 en 3.D.2 
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2 | Energiebeoordeling  

Het doel van deze energiebeoordeling is de huidige en de historische energieverbruiken 

van Nijkamp Energiedistributie B.V. in kaart te brengen. Deze beoordeling geeft minimaal 

80% van de energiestromen weer. Zo zijn door deze analyse de grootste verbruikers 

geïdentificeerd en kan daar individueel op gestuurd worden. Daardoor kunnen de 

belangrijkste processen die bijdragen aan CO2-uitstoot effectief aangepakt worden. De 

achterliggende brongegevens zijn terug te vinden als Excel document. 

2.1 Controle op inventarisatie van emissies 

Een onafhankelijke controle op de emissie-inventarisatie wordt gelijktijdig uitgevoerd met 

de interne audit en wordt in het interne audit rapport opgenomen.  

2.2 Identificatie grootste verbruikers 

De 80% grootste emissiestromen in 2018 van Nijkamp Energiedistributie B.V. zijn: 

 Brandstofverbruik wagenpark 88% 

Het wagenpark van Nijkamp Energiedistributie B.V. is veruit de grootste bron van CO2-

uitstoot. De reden hiervoor is dat er veel projecten zijn, verspreid door heel Nederland, 

waar medewerkers elke dag naartoe moeten rijden.   

2.3 Trends in energieverbruik en voortgang CO2-reductie 

2018 is het eerste jaar waarvoor Nijkamp Energiedistributie B.V. de emissies in kaart 

heeft gebracht. Om deze reden is het niet mogelijk om de voortgang te beschrijven.  

2.4 Voorgaande energiebeoordelingen 

Er zijn geen voorgaande energiebeoordelingen.  

2.5 Verbeterpotentieel 

Voor de huidige energiebeoordeling is een onderzoek gedaan naar de verbruiken van het 

wagenpark. Hierbij is gekeken naar het gemiddelde brandstofverbruik van de 

verschillende bedrijfswagens. Omdat er van de meeste bedrijfswagens geen energielabel 

beschikbaar is, is er gekeken naar de fabrieksopgaven van de gemiddelde CO2-uitstoot. 
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Figuur C. Overzicht geregistreerde CO2-emissies wagenpark, 2018
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Hieruit is op te maken dat het wagenpark bestaat uit modellen met een redelijk hoog 

gemiddelde aan CO2-uitstoot. Dit is te verklaren door het feit dat de meeste wagens 

lading mee moeten nemen en dus groot zijn. Daarnaast zijn er veel wagens van 10 jaar 

oud of ouder, deze zullen vervangen worden wanneer dat nodig is. De vervanging zal in 

de komende jaren gebeuren met zuinige modellen die daarmee het brandstofverbruik 

sterk terug kunnen dringen. Onderstaande tabel bevestigd nog eens dat er redelijk wat 

oudere motoren nog gebruikt worden.  

 

Deze data is echter verkregen uit fabrieksopgave en zegt niet direct iets over het exacte 

verbruik. Voor een beter inzicht en sturing op individuele voertuigen of bestuurders is het 

belangrijk om meer inzicht te krijgen in het verbruik. Dit kan gedaan worden door een 

betere kilometer- en tankregistratie per voertuig.  

Verbetering in inzicht 

Om in de toekomst een beter inzicht in de grootste verbruikers te krijgen, kan het 

volgende verbeterd worden: 

 Maatregel 1: betere brandstofregistratie systemen zodat er meer inzicht in de 

verbruiken van het wagenpark wordt verkregen. 

 Maatregel 2: stimuleren van medewerkers voor het juist invullen van de 

kilometerstanden. 

Reductiepotentieel 

De volgende mogelijkheden zijn uit de analyse naar voren gekomen om de CO2-uitstoot 

verder te reduceren: 

 Maatregel 1: Training Het Nieuwe Rijden. 

 Maatregel 2: Verduurzamen wagenpark door instellen plafond voor CO2-uitstoot in 

aankoop nieuwe bedrijfswagens.  

Bovenstaande maatregelen zijn opgenomen in het CO2-Reductieplan. 
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3 | Doelstellingen 

Aan de hand van voorgaande hoofdstukken wordt bepaald of de reeds opgestelde 

doelstellingen nog steeds actueel zijn, of dat deze mogelijk aangepast (aangescherpt of 

juist afgezwakt) moeten worden, teneinde ambitieus én realiseerbaar te blijven. Dit 

wordt in de volgende alinea’s verder beschreven. Aanpassingen aan de doelstellingen 

worden ook besproken in het managementoverleg. 

3.1 Vergelijking met sectorgenoten 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om reductiedoelstellingen op te stellen die 

zowel ambitieus als realistisch zijn. Daarom is voor het opstellen van de doelstelling 

onderzocht welke maatregelen en doelstellingen sectorgenoten ambiëren. Nijkamp 

Energiedistributie B.V. schat zichzelf op het gebied van CO2-reductie in als middenmoter 

vergeleken met sectorgenoten. Op basis hiervan zal de reductiedoelstelling gelijk liggen 

aan die van sectorgenoten. Volgens de maatregelenlijst van SKAO behaald Nijkamp 

Energiedistributie B.V. een overall gemiddelde score van A-Standaard.  

Enkele voorbeelden van sectorgenoten die in het bezit zijn van het CO2-bewust 

Certificaat hebben de volgende doelstellingen: 

 Sectorgenoot 1 | |Siers groep Oldenzaal – Niveau 4 

Zij hebben als doel gesteld om 8% CO2 op scope 1 en 67% op scope 2 te 

reduceren. 

Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen: 

o Groene stroom inkopen 

o Zonnepanelen plaatsen 

o Gebruik maken van een fleet-management systeem.  

o Temperatuurinstellingen opnieuw inregelen 

o Vernieuwen van het wagenpark 

o Energiebesparende verlichting toepassen 

o Dak werkplaats beter isoleren 

 

 

 Sectorgenoot 2 | Visser & Smit Harab 

Zij hebben als doel gesteld om 5% CO2 op scope 1 te reduceren en maximaal 

10% te stijgen op scope 2. Deze doelstelling kunnen ze zo stellen vanwege het 

grote aandeel van scope 1.  

Om deze doelstelling te realiseren hebben zij de volgende maatregelen genomen: 

o Inzet energiezuinig materieel 

o Meer elektrisch materieel 

o Laadpunten plaatsen bij relevante vestigingen 

o Inrichten energiezuinige bouwplaats 

o Betere isolatie in de panden toepassen 

o Strakke personeelsplanning voor werken in het buitenland 

o Vergroenen bouwaansluitingen en waar effectief opwekken eigen energie 
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3.2 Hoofddoelstelling 

Nijkamp Energiedistributie B.V. heeft als doel gesteld om in de komende 5 jaar, gemeten 

vanaf het referentiejaar, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 

Scope 1 en 2 doelstellingen Nijkamp Energiedistributie B.V. 

Nijkamp Energiedistributie B.V. wil in 2024 ten opzichte van 2018 10% minder CO2 

uitstoten 

Bovengenoemde doelstelling wordt gerelateerd aan de behaalde omzet om de voortgang 

in CO2-reductie te monitoren.  

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt: 

Scope 1: 6,5% reductie in 2024 ten opzichte van 2018 

Scope 2: 3,5% reductie in 2024 ten opzichte van 2018 

3.2.1 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik  

Om de scope 1 doelstelling te kunnen behalen is aan de hand van de mogelijke 

reductiemaatregelen bekeken hoeveel brandstof kan worden bespaard met de 

bedrijfsauto’s en het materieel.  Dit is ingeschat op ongeveer 6% reductie in de komende 

drie jaar. Deze reductie is gerelateerd aan het totaal aantal gereden kilometers en het 

aantal draaiuren van de machines. 

3.2.2 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik  

Om het gasverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 

maatregelen geïnventariseerd die op Nijkamp Energiedistributie B.V. van toepassing zijn. 

Dit is ingeschat op een verlaging van het verbruik van 0,5% in de komende drie jaar. Om 

dit te kunnen monitoren wordt de voortgang gekoppeld aan het aantal graaddagen. 

3.2.3 Scope 2 | Subdoelstelling elektraverbruik 

Om het elektraverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot te kunnen verlagen zijn 

maatregelen geïnventariseerd die op Nijkamp Energiedistributie B.V. van toepassing zijn. 

Het elektraverbruik kan worden verlaagd door het toepassen van de erkende 

maatregelen. Daarnaast kan de CO2-uitstoot met 100% worden verlaagd door het 

inkopen van Nederlands opgewekte groene stroom.  
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4 | Voortgang CO2-reductie 

In onderstaand figuur wordt de voortgang van de CO2-uitstoot van Nijkamp 

Energiedistributie B.V. bijgehouden. Dit is het eerste jaar dat de CO2-uitstoot wordt 

berekend. Om deze reden is hier nog geen voortgang in te laten zien. 

 

Figuur 1 |  Voortgang van de CO2-uitstoot. 

Naast de evaluatie van de voortgang van heel scope 1 en 2, is de hoofddoelstelling ook 

uitgesplitst per emissiestroom om zodoende doelstellingen te formuleren die 

gedetailleerder en beter meetbaar zijn. Ieder half jaar, tijdens de evaluatie van het 

reductieplan, zal hieronder per subdoelstelling de voortgang in CO2-reductie beschreven 

worden. Deze voortgang wordt aangetoond op basis van de verzamelde emissiegegevens 

betreffende scope 1 en 2. 
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Disclaimer & Colofon 
 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en 

exceptionele zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage 

kunnen De Duurzame Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor 

fouten, onnauwkeurigheden, ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg 

daarvan. De borging en uitvoering van de opgestelde beoogde doelen en maatregelen 

aanwezig in dit rapport liggen bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor 

het niet behalen van doelen en/of het onjuist aanleveren van data door de 

opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van 

gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

 
Bescherming intellectueel eigendom 
Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke 

bij toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Nijkamp 

Energiedistributie B.V.. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan 

door voorafgaande toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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