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1 | Inleiding  

 

Met de CO2-Prestatieladder wordt Nijkamp uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-

uitstoot te kennen en te verminderen. Tevens wil de organisatie hiermee transparantie 

geven in de CO2-emissies en zich blijven uitdagen om CO2 te reduceren.  

Met het behalen van niveau 3 richt de organisatie zich vooral op de CO2-uitstoot welke 

wordt veroorzaakt door haar eigen organisatie. Dit houdt in dat de organisatie inzicht 

heeft in haar eigen energiestromen, zoals onder andere het gas-, elektra en 

brandstofverbruik, maar ook zakelijk gereden kilometers door medewerkers. 

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

A. Inzicht 

Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de internationale 

erkende ISO 14064-1 norm en daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de 

organisatie. 

B. CO2-reductie 

De ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen, het koppelen van een CO2-

reductiedoelstelling en een concreet plan van aanpak. 

C. Transparantie 

De wijze waarop er in- en extern gecommuniceerd wordt over de CO2-footprint en 

reductiedoelstellingen. 

D. Deelname aan initiatieven  

In de sector en/of keten om kennis op het gebied van CO2-reductie kansen en 

mogelijkheden uit te wisselen. 

 

Een erkende certificerende instelling beoordeelt jaarlijks of Nijkamp voldoet aan de eisen 

van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder.  
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2 | CO2- en energiebeleid Nijkamp   
 

Nijkamp is een middelgrote onderneming met een platte organisatiestructuur waardoor er 

snel geschakeld kan worden. Onze opdrachtgevers staan in direct contact met de 

gespecialiseerde medewerkers. Dit is bij de grote aannemersbedrijven vaak niet het geval. 

Ze bieden daarnaast diverse specialismen aan die andere bedrijven van het formaat niet 

kunnen leveren, dit levert veel kostentechnische voordelen op. 

Daarnaast zijn zij al sinds jaar en dag bezig met het vinden van de meest energie-efficiënte 

en milieubewuste oplossingen, en niet alleen omdat dit opgelegd wordt door de overheden, 

het zit gewoon in de genen van het bedrijf. Nijkamp is altijd bezig met duurzame 

technieken voor ondergrondse en bovengrondse energiedistributie, CO2 ladder, 

warmteterugwinsystemen, isolatie (Lebit) etc. 

Verder verstaan zij onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meer dan alleen het 

voldoen aan milieueisen. Goede omgang met het personeel en eerlijk en transparant zaken 

doen staan bij ons hoog in het vaandel, al vanaf onze oprichting in 1962. 

Nijkamp Energiedistributie B.V. levert totaaloplossingen op het gebied van 

energiedistributie. Zij zijn daarbij gespecialiseerd in warmte-koude systemen, 

installatietechnieken en openbare verlichting- en verkeersregelsystemen. 

Als onderneming is Nijkamp Energiedistributie B.V. voornamelijk actief in de snel 

veranderende en zichzelf specialiserende markt waar energietransitie en duurzaamheid 

hand in hand gaan. Binnen deze branche wil Nijkamp Energiedistributie B.V. een 

toonaangevende rol blijven vervullen en zich blijven ontwikkelen volgens de laatste stand 

der techniek.  

Naast omzet- en winstgroei zijn voor Nijkamp Energiedistributie B.V. evenzeer 

personeelsbeleid, veiligheid, welzijn en milieu van essentieel belang.  

De verantwoordelijkheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu vormen dan 

ook een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Nijkamp Energiedistributie B.V. 

Het belang van duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk gegeven. Om hier bewust 

mee om te gaan streven wij naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een 

voortdurende verbetering van ons emissiereductiebeleid te maken. Hiermee willen we een 

groeiende bewustwording van de medewerkers op de te reduceren emissies van onze 

activiteiten te realiseren. Door zorgvuldig om te gaan met grondstoffen kunnen we dit 

verwezenlijken.  

Ons energiebeleid is gericht op het zo efficiënt mogelijk werken en vervoer zo goed 

mogelijk in te plannen, zodat we ons werk kunnen doen met een zo laag mogelijk 

energieverbruik. Met een lager energieverbruik snijdt het mes aan 2 kanten: een lager 

energieverbruik is goed voor het milieu vanwege de lagere CO2-uitstoot. Daarbij zijn er 

door het optimaal inzetten van de wagens lagere operationele kosten.  

Naast dit energiebeleid is er ook een doelstelling om het energieverbruik van de processen 

en werkzaamheden te verlagen, doormiddel van het nemen van reductiemaatregelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nijkampaanneming.nl/diensten/warmte-koude-techniek/lebit/
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3| CO2-doelstellingen  

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 

1.1.1 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.  

1.1.2 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.  

1.1.3 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|  CO2-reducerende maatregelen en voortgang 
 

Om 10% CO2-reductie te kunnen behalen in 2024 zijn er maatregelen opgesteld die 

ervoor kunnen zorgen dat deze ambitie wordt bereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2-Reductiemaatregel 

SCOPE 1  

Instructie "Het Nieuwe Rijden" 

Elektrisch en/of hydraulisch materieel bij vervanging 

Drie-maandelijkse controle bandenspanning 

Een beter brandstofregistratiesysteem gebruiken om inzicht te krijgen per voertuig 

Isolatie maatregelen uit energiescan uitvoeren 

Bij vervanging wagens, eerst de minst zuinige wagens vervangen 

Topfuel gebruiken 

SCOPE 2  

Elektriciteitsbesparende maatregelen uit energiescan uitvoeren  

Verlichting vervangen door LED-verlichting 

Zonnepanelen installeren  
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5|  Deelname CO2- en energiereductie initiatieven 

 

Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of 

keteninitiatief. Het bedrijf dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven 

die binnen de branche spelen. 

2.1 Inventarisatie initiatieven 

Om te bekijken welke sector- en keteninitiatieven relevant zouden kunnen zijn voor de 

Nijkamp Energiedistributie B.V. is de website van de SKAO geraadpleegd. De 

inventarisatie is opgenomen in de documentatie ter bewijs. Eventuele geschikte 

initiatieven zijn besproken met de projectleider en met het management.  

Jaarlijks wordt er door de projectleider en het management geëvalueerd of deelname aan 

de initiatieven nog steeds als relevant en actueel wordt gezien en/of dat er eventuele 

andere geschikte initiatieven van toepassing kunnen zijn.  

2.2 Actieve deelname 

De gedachte achter deelname aan een initiatief is dat door interactie met andere 

bedrijven informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en 

ontwikkelingen op het gebied van CO2-reductie tot stand kunnen komen. Vanuit dit doel 

vraagt de norm om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 

van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van het bedrijf in de 

werkgroep kunnen tegenover de auditor dienen als bewijs van actieve deelname.   

Mocht een initiatief waaraan wordt deelgenomen op zeker moment niet meer relevant 

zijn voor het bedrijf (wanneer gedurende een half jaar of langer geen voortgang in het 

initiatief of actieve deelname aangetoond kan worden) en de deelname wordt beëindigd, 

dan kan de inventarisatie van de initiatieven dienen als bron voor het kiezen van 

deelname aan een ander initiatief. 

2.3 Lopende initiatieven 

Stichting Nederland CO2 Neutraal 

Door Nijkamp Energiedistributie B.V. wordt deelgenomen aan het initiatief Nederland CO2 

Neutraal. Dit initiatief richt zich op het inspireren van de deelnemers, het vergroten van 

kennis over CO2-reductiemogelijkheden en het vergroten van een duurzaam netwerk. Zij 

doet dit middels vierjaarlijkse middagprogramma’s en het faciliteren van werkgroep 

bijeenkomsten. Onderstaand treft u een overzicht van het jaarlijks budget voor het 

initiatief Nederland CO2 Neutraal aan.  Om deze deelname te bewijzen worden de volgende 

documenten bewaard: 

 Intentieverklaring Nederland CO2 Neutraal 

 Verslagen workshop 

 Verslagen bijeenkomsten Nederland CO2 Neutraal 

 

Omschrijving Eenheid Budget 

Inzet medewerkers 16 uur (€ 100,- per uur) € 1.600,00 

Contributie  Jaarlijks €    997,00 

Totaal  € 2.597,00 
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Disclaimer & Colofon 

 

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. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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