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1 | Inleiding en verantwoording 

Met deze CO2-Prestatieladder worden organisaties zoals Nijkamp Energiedistributie B.V. 

uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO2-uitstoot te kennen en te verminderen.  

De CO2-Prestatieladder kent vier invalshoeken: 

A. Inzicht 

Het opstellen van een onomstreden CO2-footprint conform de ISO 14064-1 norm en 

daarmee inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van de organisatie. 

B. CO2-reductie 

De ambitie van de organisatie om de CO2-uitstoot te verminderen. 

C. Transparantie 

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

reductiedoelstellingen. 

D. Deelname aan initiatieven  

(in sector of keten) om CO2 te reduceren. 

 

Elke invalshoek is onderverdeeld in vijf niveaus. Een erkende certificerende instantie beoordeelt 

de activiteiten en bepaalt het niveau van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor moeten stappen zijn 

gezet op alle invalshoeken van de ladder. 

In dit rapport wordt het beleid voor CO2-reductie samengevat. Onder andere wordt er een 

beschrijving van de organisatie gegeven, worden berekende emissies weergegeven. Ook zullen 

de maatregelen, doelstellingen en voortgang behandeld worden, evenals de participatie aan 

sector- en keteninitiatieven. 
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2 | Beschrijving van de organisatie 
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.  

 

2.1 Statement organisatiegrootte 

De totale CO2-uitstoot van Nijkamp Energiedistributie B.V. in het jaar 2021 bedraagt 1380 ton 

CO2. Hiervan komt 1264 ton voor rekening van projecten en 116 ton door gebruik van kantoren 

en bedrijfsruimten. Nijkamp Energiedistributie B.V. valt daarmee qua CO2-uitstoot in de 

categorie kleine organisatie.  

 Diensten12 Werken/ leveringen 

Kleine organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 500 ton per 

jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 

500 ton per jaar, en de totale CO2-
uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt maximaal (≤) 
2.000 ton per jaar. 

Middelgrote 
organisatie 

Totale CO2-uitstoot bedraagt 
maximaal (≤) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 
bedrijfsruimten bedraagt maximaal (≤) 
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-

uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt maximaal (≤) 
10.000 ton per jaar. 

Grote organisatie Totale CO2-uitstoot bedraagt 

meer dan (>) 2.500 ton per 
jaar. 

Totale CO2-uitstoot van de kantoren en 

bedrijfsruimten bedraagt meer dan (>) 
2.500 ton per jaar, en de totale CO2-

uitstoot van alle bouwplaatsen en 
productielocaties bedraagt meer dan (>) 
10.000 ton per jaar. 

Tabel 1: Indeling groottecategorieën volgens Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. 

https://www.nijkampaanneming.nl/diensten/warmte-koude-techniek/lebit/


 

 

 

CO2-BELEID 2021 6 

2.2 Projecten met gunningvoordeel 

Een project met gunningvoordeel is een project van een organisatie waarbij de CO2-

Prestatieladder een rol heeft gespeeld in de aanbesteding. Hierbij is het niet relevant of het 

gunningvoordeel wel of niet doorslaggevend is geweest bij het verkrijgen van de opdracht, of 

op welke manier de CO2-Prestatieladder in de aanbesteding is gevraagd. 

Met deze definitie in het achterhoofd, had Nijkamp Energiedistributie B.V. een project met 

gunningvoordeel lopen vanaf week 10 2022, namelijk Aorta: 

De “Aorta warmtetransportleiding” in opdracht van Westpoort Warmte B.V. uitgevoerd door 

N.V. Vattenfall Warmte. Het doel van het project is het uitbreiden van de levering van 

stadsverwarming aan Amsterdam Noord, Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Westpoort. 

Dit draagt bij aan de ambitie “Op weg naar fossielvrij leven binnen één generatie”. De aanleg 

is op te delen in 3 gedeeltes: het AEB-terrein, de HDD-boringen en het Bufferstation. Het 

projectgebied is industrieel gebied welke onderdeel is van de Port of Amsterdam. 
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3 | Verantwoordelijkheid duurzaamheid 

3.1 Verantwoordelijke 

Voor het beheren van de CO2-Prestatieladder is Johan van de Velde de interne 

verantwoordelijke. Hij draagt verantwoordelijkheid voor het uitzetten van taken, toewijzen van 

verantwoordelijkheden en het rapporteren aan het management. Voor het opstellen van alle 

bijbehorende documentatie voor het behouden van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder wordt 

de organisatie ondersteund door het adviesbureau De Duurzame Adviseurs. 

3.2 Afbakening 

Meer informatie over de Organizational Boundary van de organisatie is terug te vinden in het 

document ‘Bepaling Organizational Boundary’. Hierin is opgenomen welke gemeenschappelijke 

regelingen, locaties en andere factoren mee zijn genomen in de boundary. 

3.3 Energiebeleid en doelstellingen 

De algemene doelstelling van het energiemanagementsysteem is om te komen tot een continue 

verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot van de organisatie. 

Concreet is de doelstelling om in 2024 6,5% minder CO2 in scope 1 en 3,5% minder CO2 in 

scope 2 uit te stoten.  

3.3.1 Energiemanagement actieplan  

Onderstaande gegevens worden door de verantwoordelijke afdelingen aangeleverd aan de 

projectleider van de CO2-Prestatieladder. Deze zorgt voor het tijdig verwerken (halfjaarlijks) 

van de gegevens in de CO2-footprint. 
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EMISSIESTROOM 

 

EENHEID 

 

BRON 

 
TOELICHTING  

WANNEER 

 

BIJ WIE 

AAN TE 

LEVEREN 

Gas 
- Vastgoed 

m3 Uitlezen meterstanden Facturen van de 
energieleveranciers kan 
opgevraagd worden bij 
boekhouding. Voor de 
jaarlijkse footprint 
wordt de eindnota 

gebruikt. Voor de 
halfjaarlijkse footprint 
voor het halve jaar 

wordt de opgenomen 
meterstanden (elke 
eerste werkdag van de 
maand inventarisatie) 

gebruikt. Voor Tübingen 
wordt dit een schatting 
o.b.v. het jaarverbruik. 

Elke maand Johan van 
de Velde 
 
 

Brandstof 
wagenpark 
- Diesel 

- Benzine 
- Elektra 

Liter 
kWh 

Rapportages/tankpassen Facturen van Salland 
Olie 
Facturen van Delek 

Facturen van Texaco  
Overzicht tankpassen 
Overzicht verbruiken 
laadpassen 

Elke maand Johan van 
de Velde 

Brandstof 
materieel 
- Diesel 

- Benzine 
- AdBlue 

Liter Rapportages/tankpassen Facturen van Salland 
Olie 
Facturen van Delek 

Facturen van Texaco  
Overzicht tankpassen 
 

Elke maand Johan van 
de Velde 

Elektra 
- Openbare 
verlichting 
- Vastgoed 

kWh Uitlezen meterstanden Facturen van Salland 
Olie 
Facturen van Delek 
Facturen van Texaco  

 

Elke maand Johan van 
de Velde 

Zakelijke 
kilometers 

Euro Declaraties Overzicht declaraties uit 
de administratie 

Elke maand Johan van 
de Velde 
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4 | Berekende CO2-emissies 

4.1. Directe- en indirecte GHG-emissies 

In dit hoofdstuk worden de berekende Green House Gas emissies (afgekort GHG-emissies) 

toegelicht. Het Green House Gas Protocol maakt onderscheid in verschillende scopes op basis 

van de herkomst van het broeikasgas. Hieruit ontstaat een zogenaamde ‘inventaris aan 

broeikasgassen’ van de organisatie die kan worden gekwantificeerd en gemanaged. Oftewel de 

CO2-uitstoot die vrijkomt bij de eigen activiteiten. In de volgende paragraaf wordt de CO2-

footprint van Nijkamp  weergegeven. 

 

4.1.1 Berekende GHG-emissies 

De directe- en indirecte GHG-emissies van Nijkamp Energiedistributie B.V. bedroeg in 2021 

1380 ton CO2. Hiervan werd 1.305,6 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1), 

66 ton CO2 door indirecte GHG-emissies (scope 2) en 8 ton CO2 door business travel. 

TABEL M1. OVERZICHT CO2-

EMISSIES, GEHELE ORGANISATIE 
  2021 

Heel 

jaar 

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 
AANT

AL 

EENHEI

D 

CONVERSIEFAC

TOR  

(g CO2 per 

eenheid) 

UITSTO

OT 

(ton CO2) 

Gasverbruik 26.536 m3 1.884 
                   
50,0  

Stadswarmte 0 liters 35.970 
                      
-    

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - 

diesel 

117.91

1 
liters 3.262 

                 

384,6  

Brandstofverbruik wagenpark - diesel 
122.99

8 
liters 3.262 

                 
401,2  

Brandstofverbruik wagenpark - benzine 35.465 liters 2.784 
                   
98,7  

Brandstofverbruik wagenpark - HVO 24.748 liters 314 
                     
7,8  

Brandstofverbruik wagenpark - LPG 20.553 liters 1.798 
                   
37,0  

Brandstofverbruik wagenpark - GTL 

(brandstof uit aardgas) 
98.992 liters 3.274 

                 

324,1  

Propaan 300 liters 1.725 
                     
0,5  

Aspen 570 liters 2.740 
                     
1,6  

AdBlue 386 liters 260 
                     
0,1  

      Totaal scope 1 
            

1.305,6  

          

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2 
AANT

AL 

EENHEI

D 

CONVERSIEFAC

TOR  

(g CO2 per 

eenheid) 

UITSTO

OT 

(ton CO2) 

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 
118.87

4 
kWh 556 

                   
66,1  
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      Totaal scope 2 
                     

66  

          

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS 

TRAVEL 

AANT

AL 

EENHEI

D 

CONVERSIEFAC

TOR  

(g CO2 per 

eenheid) 

UITSTO

OT 

(ton CO2) 

Zakelijk vervoer - gedeclareerde 
kilometers 

40.507 km 195 
                     
7,9  

      
Totaal business 

travel 

                        

8  

          

          

TOTALE EMISSIES SCOPE 1, 2 EN BUSINESS TRAVEL   
                

1.380  

 

 Tabel 3: CO2-uitstoot 2021 (in tonnen CO2) 

De directe- en indirecte GHG-emissies van Nijkamp Energiedistributie B.V. bedroeg in 2022.1 

702 ton CO2. Hiervan werd 673,4 ton CO2 veroorzaakt door directe GHG-emissies (scope 1), 28 

ton CO2 door indirecte GHG-emissies (scope 2) en 0,4 ton CO2 door business travel. 

 

TABEL M1. OVERZICHT CO2-

EMISSIES, GEHELE ORGANISATIE 
  2022 

Half 

jaar 

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 
AANT

AL 

EENHEI

D 

CONVERSIEFACT

OR  

(g CO2 per 

eenheid) 

UITSTO

OT 

(ton CO2) 

Gasverbruik 5.960 m3 2.085 
                   
12,4  

Stadswarmte 0 liters 0 
                      
-    

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - 
diesel 

56.000 liters 3.262 
                 
182,7  

Brandstofverbruik wagenpark - diesel 67.564 liters 3.262 
                 
220,4  

Brandstofverbruik wagenpark - 

benzine 
23.140 liters 2.784 

                   

64,4  

Brandstofverbruik wagenpark - HVO 13.319 liters 314 
                     
4,2  

Brandstofverbruik wagenpark - LPG 5.700 liters 1.798 
                   
10,2  

Brandstofverbruik wagenpark - GTL 
(brandstof uit aardgas) 

53.271 liters 3.274 
                 
174,4  

Propaan 1.018 liters 1.725 
                     
1,8  

Aspen 870 liters 2.784 
                     

2,4  

AdBlue 1.865 liters 260 
                     
0,5  

      Totaal scope 1 
                

673,4  
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TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2 
AANT

AL 

EENHEI

D 

CONVERSIEFACT

OR  

(g CO2 per 

eenheid) 

UITSTO

OT 

(ton CO2) 

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 53.372 kWh 523 
                   
27,9  

      Totaal scope 2 
                     

28  

          

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS 

TRAVEL 

AANT

AL 

EENHEI

D 

CONVERSIEFACT

OR  

(g CO2 per 

eenheid) 

UITSTO

OT 

(ton CO2) 

Zakelijk vervoer - gedeclareerde 
kilometers 

2.290 km 193 
                     
0,4  

      
Totaal business 

travel 

                        

0  

          

          

TOTALE EMISSIES SCOPE 1, 2 EN BUSINESS TRAVEL   
                   

702  

 

Tabel 4: CO2-uitstoot 2022.1 (in tonnen CO2) 

 

 

4.1.2 Verbranding biomassa 

In het jaar van deze rapportage vond geen verbranding van biomassa plaats bij Nijkamp 

Energiedistributie B.V.. 

4.1.3 GHG-verwijderingen 

Er heeft in het jaar van deze rapportage geen broeikasgasverwijdering of compensatie 

plaatsgevonden bij Nijkamp Energiedistributie B.V.. 

4.1.4 Uitzonderingen 

Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG-Protocol. 

4.1.5 Invloedrijke personen 

Binnen de organisatie zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op 

de CO2-footprint hebben, dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou 

zorgen voor een significante verandering in de CO2-footprint. 

4.1.6 Toekomst 

De emissies in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor 2. In het plan van aanpak van de 

organisatie, waarin alle reductiemaatregelen zijn opgenomen, wordt beschreven welke 

maatregelen er in de komende jaren worden uitgevoerd. Deze zullen er samen voor zorgen dat 

de organisatie 6,5x% CO2 in scope 1 en 3,5% CO2 in scope 2 zal reduceren in 2024 ten opzichte 

van 2018. 
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4.1.7 Significante veranderingen 

Zoals in paragraaf 3.2 beschreven geldt 2018 als referentiejaar. De voortgang van de reductie 

in CO2-uitstoot zal beschreven worden in hoofdstuk 6 van dit document. 

 

4.2 Kwantificeringsmethoden 

Voor het kwantificeren van de CO2-uitstoot is gebruik gemaakt van een Excelmodel waarbij alle 

energieverbruiken worden omgerekend naar CO2-emissies. Hierbij worden de emissiefactoren 

van de website www.co2emissiefactoren.nl gehanteerd. In hoofdstuk 2 van het CO2-

Managementplan van de organisatie wordt beschreven waar de brongegevens per 

energiestroom vandaan komen. 

 

4.3 CO2-Emissiefactoren 

Voor de inventarisatie van de CO2-uitstoot van Nijkamp  over het jaar 2020 de emissiefactoren 

uit de CO2-Prestatieladder 3.1 gehanteerd. Omdat het gaat om specifieke emissiefactoren op 

nationaal niveau, zijn de gehanteerde emissiefactoren zeer geschikt voor het omrekenen van 

de data van de broeikasgas activiteiten naar de daarmee gepaard gaande CO2-emissies. 

De emissiefactoren van de organisatie zullen te allen tijde meegaan met wijzigingen in de 

emissiefactoren van de CO2-Prestatieladder 3.1. Voor de berekening van de CO2-footprint van 

2020 zijn emissiefactoren gebruikt daterend mei 2020. 

Er zijn geen “Removal factors” van toepassing. 

 

4.4 Onzekerheden 

De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke 

waarden. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2-footprint zijn gebaseerd 

op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering. 

Er zijn nog wel enkele onzekerheden. Deze worden onderstaand omschreven: 

1. Het verbruik van Adblue op locatie Breda kan alleen worden bijgehouden door middel 

van nieuwe leveringen. Wanneer er in werkelijkheid wel Adblue afgenomen is, maar 

de voorraad niet leeg is waardoor er geen nieuwe levering heeft plaatsgevonden, 

wordt er genoteerd: “deze periode geen leveringen uitgevoerd”. Dit geeft een 

vertekend beeld wanneer de voorraad wel leeg is en er veel verbruik van Adblue in 

een bepaalde periode genoteerd wordt. Echter kan dit verbruik gelijk zijn aan andere 

periodes.  

2. Het elektriciteitsverbruik van Duitsland in 2022.1 is geschat op basis van 2021 

aangezien Nijkamp deze gegevens pas later in 2022 krijgt.  

 

 

4.5 Uitsluitingen 

In Handboek 3.1 is de rapportage van de CO2-emissie-inventaris over alle broeikasgassen, 

uitgedrukt in CO2-equivalenten nog niet verplicht. Het is dus niet vereist overige gassen, niet 

zijnde CO2 (CH4, N2O, HFC’s, PFC’s en SF6) die vrijkomen bij operaties van de organisatie, mee 

te nemen in de emissie-inventaris. Dit geldt ook voor koudemiddelen (refrigerants).  

 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
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4.6 Verificatie 

De organisatie heeft ervoor gekozen om de emissie-inventaris niet apart te laten verifiëren door 

een extern bureau. De emissie-inventaris zal tijdens de externe audit middels een steekproef 

geverifieerd worden.   
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5 Energiebeoordeling 

De 80% grootste emissiestromen in 2021 zijn: 

1. Brandstofverbruik wagenpark: 64% 

2. Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen: 28% 

3. Elektriciteitsverbruik:   4% 

4. Gasverbruik:    4% 

Wagenpark 

Het wagenpark bestaat uit 99 kentekens. Dit zijn er 7 meer dan vorig jaar. In 2021 is 2% van 

het gehele wagenpark is volledig elektrisch en 6% hybride. Van de overige auto’s, rijdend op 

benzine en diesel, is de gemiddelde CO2-uitstoot per gereden kilometer 160 gram CO2.  

 

Bedrijfsmiddelen 

In onderstaande analyse is weergegeven op welke verschillende projecten Nijkamp brandstof 

voor bedrijfsmiddelen verbruikt.  
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Elektriciteit 

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het elektraverbruik in kWh per locatie 

van Nijkamp Energiedistributie B.V in 2021. Hierin is te zien dat de locatie Breda het meeste 

elektra verbruikt. In 2021 is Nijkamp verhuist naar een locatie in Oosterhout, deze locatie is 

nieuwer en zuiniger dan de oude locatie. In het eerste half jaar van 2021 was het 

elektraverbruik 27 ton CO2. In het eerste half jaar van 2022 is het elektraverbruik 28 ton CO2.  

Elektraverbruik  17815 Breda 

  3214 Dordrecht 

  8408 Edam/Nijverheidstraat 

  5249 Purmerend / Kwadijk 

  6272 Oosterhout 

  2972 Barendrecht  

 14340 Duitsland (geschat op basis van 2021) 

 104 Amersfoort 

Om meer inzicht te krijgen in het verbruik van de (tijdelijke) vestigingen hebben we 

geïnventariseerd wat de vestigingen precies voorstellen.  

Breda 

Het oorspronkelijke kantoor van Nijkamp. Inmiddels is dit alleen nog de werkplaats, deels 

kantoor en een stukje opslag. Ook EES is gevestigd op deze locatie.  

Dordrecht 

Een opslaglocatie met een klein kantoor. Er zijn ca. 4 medewerkers werkzaam op deze tijdelijke 

locatie. Nijkamp huurt het pand, gevestigd op Aventurijn 1004.  

Purmerend 

Deze vestiging was eerst gelijk aan de tijdelijke vestiging in Dordrecht. Nu is dit een woonhuis 

met schuur. Hier wordt gebruikt gemaakt van stadswarmte.  

Barendrecht 

Deze vestiging is vergelijkbaar met een keet. Hier zitten 5 dagen in de week 2 a 3 personen te 

werken.  
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Oosterhout 

Dit is momenteel de hoofdlocatie. Het pand in Oosterhout geeft ruimte aan het 

kantoorpersoneel.  

Duitsland 

Het bedrijf is gevestigd in een pand in Tübingen aan de Eisenbahnstr. 126. 
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6 | CO2-reducerende maatregelen 
 

Maatregelen gasverbruik Reductie 

op stroom 

Betere isolatie van panden  3% 

    

Maatregelen brandstofverbruik Reductie 
op stroom 

Aanschaf van nieuwe vrachtwagens en machines met Euro 

5 of 6 motoren 

3% 

Cursus Het Nieuwe Rijden/Het Nieuwe Draaien geven aan 

medewerkers. Door instructies te geven over welke 
aspecten van het rijgedrag het brandstofverbruik van de 
auto beïnvloeden, leren autobestuurders zuiniger te rijden 

en machinisten zuiniger met hun machines om te gaan. 

3% 

HVO50/100 inkopen  26% 

Bouwkeet/schaftruimte verduurzamen (isoleren, groene 

aggregaat op zonne-energie plaatsen) 

3% 

Drie maandelijks controle bandenspanning  5% 

Verminderen reiskilometers Woonhuis voor medewerkers 

om te overnachten  

3% 

Verduurzamen wagenpark (bedrijfsbussen) 3% 

Aanschaffen van elektrische en/of hybride machines en 

materieel 

3% 

    

Totaal op brandstofverbruik 49% 

    

    

SCOPE 2   

Maatregelen elektriciteitsverbruik Reductie 
op stroom 

Inkoop Nederlandse groene stroom  100% 
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7 | Doelstellingen 

7.1 Reductiedoelstellingen  

De algehele reductiedoelstelling wordt geformuleerd tot 2024. Vanuit deze vastgestelde 

algehele reductiedoelstelling is een plan van aanpak opgesteld. In dit plan worden de 

maatregelen benoemd die worden genomen om de doelstelling te halen en welke afdelingen 

verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de maatregelen. Het overzicht van te nemen 

maatregelen en verantwoordelijke afdelingen staan vermeldt in het Excelbestand met CO2-

reducerende maatregelen. 

 

6.2. Hoofddoelstelling 

De organisatie heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar 

tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 

Afgelopen jaar was de doelstelling nog als volgt: Nijkamp Energiedistributie B.V. wil in 2024 

ten opzichte van 2018 10% minder CO2 uitstoten. In het jaar 2020 heeft Nijkamp een reductie 

van 21% behaald. De reductiemaatregelen zijn opnieuw geïnventariseerd en Nijkamp is tot de 

volgende ambitieuze doelstelling gekomen: 

SCOPE 1 EN 2 DOELSTELLING NIJKAMP ENERGIEDISTRIBUTIE B.V. 

Nijkamp Energiedistributie B.V. wil in 2024 ten opzichte van 2018 50% minder CO2 

uitstoten 

6.2.1 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 49% reductie in de komende drie jaar.  

6.2.2 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 0,08% in de komende drie jaar.  

6.2.3 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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7 | Voortgang 

In onderstaand figuur is de voortgang van de CO2-uitstoot van Nijkamp Energiedistributie B.V. 

opgenomen.  

 

Figuur 2 |  Voortgang van de CO2-uitstoot. 

VOORTGANG HALFJAARLIJKSE CO2-EMISSIES, GEHELE BEDRIJF 

  2021 2022 

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 Half jaar Half jaar 

Gasverbruik 
                       
31,4  

              
12,4  

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel 
                     
273,1  

            
182,7  

Brandstofverbruik wagenpark - diesel 
                     

203,5  

            

220,4  

Brandstofverbruik wagenpark - benzine 
                       
45,6  

              
64,4  

Brandstofverbruik wagenpark - HVO 
                         
3,0  

                
4,2  

Brandstofverbruik wagenpark - LPG 
                       
26,3  

              
10,2  

Brandstofverbruik wagenpark - CNG 
                          
-    

                  -    

AdBlue 

                         

0,1  

                

0,5  

TOTAAL SCOPE 1 
                    
583,0  

           
494,3  

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 2     

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom 
                       
26,8  

              
27,9  

Elektriciteitsverbruik - groene stroom 
                          
-    

                  -    

Elektriciteitsverbruik - wagens 
                          
-    

                  -    
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TOTAAL SCOPE 2 
                      
26,8  

              
27,9  

TYPE EMISSIESTROOM BUSINESS TRAVEL     

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers 
                         
6,4  

                
0,4  

TOTAAL BUSINESS TRAVEL 
                        
6,4  

                
0,4  

TOTALE EMISSIES 
                    

616,2  

           

522,7  

 

Naast de evaluatie van de voortgang van heel scope 1 en 2, is de voortgang per subdoelstelling 

ook uitgewerkt. Zodoende kan er beter bijgestuurd worden. Ieder 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. 

5.1 Scope 1 | Subdoelstelling gasverbruik  

Nijkamp is in 2021 verhuist naar een duurzamer gebouw in Oosterhout. Kijkend naar het 

halfjaarlijkse verbruik is de uitstoot van het gasverbruik met 60% gedaald.   

5.2 Scope 1 | Subdoelstelling brandstofverbruik 

Nijkamp past steeds meer HVO toe. Kijkend naar het halfjaarlijkse verbruik is de uitstoot van 

het brandstofverbruik van de bedrijfsmiddelen met 33% gedaald.  

5.3 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. Dit is nog niet gebeurd.  
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8 | Participatie sector- en keteninitiatieven 
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt gevraagd om deelname aan een sector- of keteninitiatief. 

De organisatie dient zich daarbij op de hoogte te stellen van de initiatieven die binnen de 

branche spelen. 

 

8.2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 

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

website van de SKAO geraadpleegd (https://www.skao.nl/initiatieven_programma). Hier is een 

compleet overzicht van alle initiatieven en reductieprogramma’s te vinden. 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.  

 

8.3 Actieve deelname 

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

overheden 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 van de SKAO om een actieve deelname, middels bijvoorbeeld werkgroepen. Verslagen 

van bijeenkomsten en van overlegmomenten en presentaties van de organisatie 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 

de organisatie (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. 

 

8.4 Lopende initiatieven 

Initiatief 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 

 

 

 

Hieronder wordt de begroting beschreven voor het jaar 2023: 
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INITIATIEF TYPE BIJDRAGE JAARLIJKS BEDRAG 

Nederland CO2 Neutraal Inzet medewerkers 16 uur (€100,- per 
uur) 

€ 1600,-  
 

 Contributie € 997,- 

TOTALE KOSTEN € 2597,- 

Tabel 2: Begroting 2021 voor sector- en keteninitiatieven 

Bovenstaande deelnames worden jaarlijks geëvalueerd en besproken in de directiebeoordeling. 

Tevens wordt hierbij het jaarlijkse budget geaccordeerd. 
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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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