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Onbeheerst bij afdrukken   

CO2 Reductiebeleid & -doelstelling Martinus Groep 2019 

1.0 KVGM Beleidsverklaring 
Zie document 052.01.001 KVGM Beleidsverklaring 2018 
 
2.0 Energiestromen 
Energiestromen zijn alle “stromen” binnen ons bedrijf die CO2 uitstoot met zich meebrengen. Onze energiestromen worden 
jaarlijks geïnventariseerd en gerapporteerd m.b.v. document 11.04.001 Document Emissie Inventaris (ISO 14064-1). 
 
 
2.1 Doelstellingen scope 1 en 2 
De organisatie heeft reductiedoelstellingen opgesteld die betrekking hebben op scope 1 en scope 2 van de CO2 footprint: 

• Scope 1 emissies, ofwel directe emissies hebben betrekking op het fossiele brandstofverbruik van onze gebrouwen,  
wagenpark en materieel.  

• Scope 2 emissies, ofwel indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik en gereden zakelijke kilometers 
met privé-voertuigen. 

 

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 & 2 doelstelling 

5 % CO2 reductie eind 2020 ten 

opzichte van 2015 

90 % CO2 reductie eind 2020 ten 

opzichte van 2015 

11 % CO2 reductie eind 2020 ten 

opzichte van 2015 

 

Conform de eisen is onze kwantitatieve reductiedoelstelling uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten opzichte van een 
referentiejaar en binnen een vastgestelde tijdstermijn. 
 
De organisatie wil in het doeljaar per euro omzet 10% minder CO2 uitstoot gerealiseerd hebben ten opzichte van het referentiejaar. 
 
 
2.2 Maatregelen om doelstellingen te realiseren 
De organisatie heeft maatregelen geformuleerd om de eerder genoemde doelstellingen te realiseren. De maatregelen zijn tot stand 
gekomen op basis van uitgevoerd energiebesparingsonderzoek, de CO2 Prestatieladder maatregelenlijst en brainstormsessies met 
directie. 
 
Van de organisatie worden ambitieuze doelstellingen voor energie en CO2-emissiereductie verwacht, waarbij rekening gehouden 
wordt met de relatieve positie ten opzichte van bedrijven met vergelijkbare activiteiten, innovatieve ontwikkelingen, het eigen 
bedrijfsbeleid en financieel draagvlak. 
 
De Martinus Groep heeft volgende stelling ingenomen bij de totstandkoming van het reductiebeleid: 
Op basis van financieel draagvlak, genoten gunningsvoordeel, prestaties van sectorgenoten, reeds gerealiseerde maatregelen en 
de ingevulde CO2 Prestatieladder Maatregelenlijst, meent het bedrijf een ambitieuze doelstelling te hebben neergelegd, waarbij wij 
ons op dit moment als MKB-bedrijf in een zeer concurrerende markt met relatief lage marges tevreden moeten stellen met een 
relatieve positie in de middenmoot.  
 
In bijlage I van dit document worden alle maatregelen benoemd. Om de reductiedoelstellingen te halen hebben we in het overzicht 
opgenomen hoe wij het resultaat aantoonbaar kunnen maken of kunnen meten met indicatoren. Elk jaar zal de werkelijke situatie 
worden getoetst met de verwachte situatie. Dit wordt gerapporteerd m.b.v. een interne audit. Wanneer afwijkingen worden 
geconstateerd, dan worden aansluitend corrigerende maatregelen opgesteld. De directie wordt te allen tijde op de hoogte gebracht 
van de auditbevindingen. 
 
 
3.0 Beheersing middels energiemeetplan 
Belangrijk onderdeel van ons CO2 reductiebeleid is het Energiemeetplan, als één van de eisen uit een energiemanagement 
actieplan conform ISO 50001. In dit Energiemeetplan is vastgelegd hoe de doelstellingen die we hebben geformuleerd bewaakt 
worden via de jaarlijkse vaststelling van onze CO2 footprint. Daarnaast houden we via monitoring op KPI’s de voortgang in 
maatregelen bij. 
 
Voor de jaarlijkse vaststelling van onze CO2 footprint is eenduidigheid in het meten van de verschillende energiestromen belangrijk, 
hiervoor is onderstaand meetplan opgesteld.  
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Energiemeetplan (ISO 50001) 

 

Energiefactor Meetmoment Wie Hoe Waar 

Aardgas Maandelijks Opname door/voor KVGM elke eerste 
maandag nieuwe maand 

Aflezen meters 
 

Meterkast 
gebouwen 

Koelmiddel 

R410a 

Maandelijks Materiaalbeheer levering doorgeven aan 
KVGM 

Logboek Buuren 
 

Schakelkast in 
archief 

Benzine Elk kwartaal Rapportage gedraaid door KVGM via BP-
website  

Website BP  www 

Diesel Elk kwartaal Rapportage gedraaid via BP of 
leveringsoverzichten leveranciers 
opgevraagd door KVGM  

Website BP, overzichten 
DCB Energy en Sakko  

www / email 
verkeer met 
leveranciers 
KVGM 

Motomix Elk kwartaal KVGM raadplegen facturen fa. JVM Map facturen fa. JVM Administratie 

Propaan > halfjaarlijks KVGM raadplegen facturen fa. Voorne 
Gas 

Facturen Voorne Gas Administratie 

Elektriciteit 

 

Maandelijks Opname door/voor KVGM elke eerste 
maandag nieuwe maand 

Aflezen meters Meterkast 
gebouwen 

Declaratie KM 

 

Elk kwartaal Rapportage HRM aan KVGM  Kilometerregistratie / Profit Administratie 

 

Bovenstaande informatie voor scope 1 en 2 wordt gedocumenteerd in de CO2 footprint berekening, welke voldoet aan ISO 14064-
1. In de Emissie Inventarisatie wordt apart beschreven hoe de berekening is gemaakt en hoe de input exact verkregen is. Hiermee 
wordt de juistheid en de herhaalbaarheid van de methode gewaarborgd. 
 
 
4.0 Integratie met kwaliteitszorgsysteem 
Jaarlijks wordt een interne audit conform CO2 Prestatieladder eisen gehouden. De audit maakt deel uit van de KVGM jaarplanning. 
De bevindingen worden vastgelegd in een auditverslag, waarvan de resultaten worden teruggekoppeld aan de directie.  
De CO2 Prestatieladder is geïntergreerd in het KVGM-managementsysteem. Audits, verbetermaatregelen, interne audits en 
rapportage en beoordeling m.b.v. het Management Review proces zorgt voor een PDCA-cyclus in de inspanningen.  
 

 
5.0 Rolomschrijving CO2 verantwoordelijke 
De verantwoordelijkheid voor het CO2 Reductiebeleid ligt bij de directie. De operationele invulling ligt hoofdzakelijk bij de KVGM-
afdeling. 
 
Onderstaande opsomming beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 
• Directie 

Doelstellingen 

- Verantwoordelijk voor het behalen van de CO2 reductiedoelstellingen 

- Tonen van zichtbaar leiderschap om het beleid uit te dragen, doelen en taakstellingen uit te voeren 

- Bevoegd om (deel)taken te delegeren 

Ontwikkelingen/Externe belanghebbenden 

- Verantwoordelijk voor continu overzicht van ontwikkelingen in de sector/keten 

- Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht up-to-date te houden 

- Taak om ontwikkelingsprojecten op te zetten uitgroeiend naar sectorbrede CO2 reductieprogramma’s 

Implementatie 

- Verantwoordelijk voor algemene kennis/bewustzijn CO2 Reductiebeleid bij alle medewerkers van de Martinus Groep 

- Taak om het CO2 reductieprogramma uit te voeren en te voorzien van continu verbetering 

- Jaarlijks wordt er een budget vastgesteld van € 5.000 om aan activiteiten deel te nemen 

- Bevoegd om taken te delegeren/acties uit te zetten 

 

• KVGM-afdeling 

Energiestromen 

- Verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het overzicht van alle energiestromen 

- Taak om een overzichtslijst bij te houden en het verbruik te kwantificeren 

 - Bevoegd om (deel)taken te delegeren 

 Doelstellingen 

 - Medeverantwoordelijk voor het behalen van de CO2 Reductiedoelstellingen 
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 - Taak om bijbehorende taakstellingen uit te voeren 

 - Bevoegd om (deel)taken te delegeren 

 Ontwikkelingen 

 - Bevoegd om acties uit te zetten 

 Externe belanghebbenden 

 - Verantwoordelijk voor continu overzicht van externe belanghebbenden 

 - Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht up to date te houden 

 - Taak om dialoogsessies te organiseren en resultaten te analyseren 

 - Bevoegd om acties uit te zetten 

 Implementatie 

 - Verantwoordelijk voor algemene kennis/bewustzijn CO2 Reductiebeleid medewerkers Martinus Groep 

 - Taak om het CO2 reductieprogramma uit te voeren en te voorzien van continu verbetering 

 - Bevoegd om taken te delegeren/acties uit te zetten 

 

6.0 Bijlagen 
In de bijlagen van dit document treft u de daadwerkelijke CO2 Doelstellingen en Maatregelen van de Martinus Groep aan, verdeeld 

naar scope 1 en 2 maatregelen.   

 

Niet geselecteerde activiteiten  

De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd/uitgewerkt als onderdeel van de bijlage: Onderaannemers, Materiaalgebruik, 

Waterbouw Schepen, Bouw Transport, Bouw Bouwplaats, Advies, Scope 



Beheersmaatschappij A.R.J. Martinus B.V.
Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2019
Globale maat

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 706,3 ton

Omzet 21 miljoen Euro 33,63 ton/miljoen Euro

Personeelsleden 80 FTE 8,83 ton/FTE

Overzicht maatregelen

Kantoren

Energiemanagementsysteem
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie C Meer dan 90% van het gebruiksoppervlak heeft
gebouwbeheersysteem met terugkoppeling aan de gebruikers.

Geïmplementeerd op 01/2018
Gebouwen hebben geen gebouwbeheersysteem. Wel
worden de verbruikscijfers maandelijks genoteerd en
regelmatig teruggekoppeld naar de medewerkers

Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Alle Erkende Maatregelen Energiebesparing kantoren zijn
doorgevoerd c.q. voorzover in die lijst aangegeven: worden op
natuurlijke momenten doorgevoerd

Gepland 12/2019
Lijst is aangeboden bij gebouwbeheerder voor
opvolging. Tevens aandachtspunt vanuit wijziging
Activiteitenbesluit milieubeheer 2019 / -> Verbruikt uw
bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³
aardgas per jaar -> Activiteitenbesluit milieubeheer. U
bent verplicht om energie te besparen. U heeft ook
een informatieplicht. U moet uiterlijk 1 juli 2019
melden welke maatregelen u neemt om energie te
besparen. Het doel is om de energiebesparing te
versnellen. Melden kan vanaf begin 2019 via het
eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland.

Gebruik duurzame warmte en/of warmtekoude-opslag (WKO)
Toepassen duurzame energie

Categorie C Voor meer dan 80% van het gebruikersoppervlak wordt duurzame
warmte toegepast voor ruimteverwarming.

Geïmplementeerd op 01/2018
Overkoepelend contract Greenchoice met 100%
bosgecompenseerd gas

Groene cloud voor virtualisatie ICT-omgeving
Integrale maatregel

Categorie C Het bedrijf heeft haar cloud-data bij een clouddienst die een
aantoonbaar groen beleid voert.

Geïmplementeerd op 01/2018
Onze ICT partner heeft als cloud-provider KPN met C-
label op rankabrand.org
(https://campagne.kpn.com/groen/)
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Inkoop groene stroom en/of Nederlandse Garantie Van Oorsprong (GVO)
Toepassen duurzame energie

Categorie B Meer dan 98% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of
vergroend met Nederlandse GVO's

Geïmplementeerd op 01/2018
Voor alle panden is een contract afgesloten met
Greenchoice voor 100% Nederlandse Windenergie
(SMK) en bosgecompenseerd gas.

Inkopen efficiënte hardware
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Het bedrijf heeft bij aankoop van computers, laptops en printers
aantoonbaar gekozen voor producten met het Energy Star label.

Geïmplementeerd op 01/2018
Onze ICT-leverancier levert apparatuur van HP en
bevat het Energy Star label

Categorie B
Het bedrijf neemt, waar mogelijk, hardware af van leveranciers die
bij de 1/3 meest duurzame leveranciers horen volgens Rankabrand,
de GreenPeace Guide of een vergelijkbare systematiek.

Geïmplementeerd op 01/2018
HP hardware. Rankabrand category C.

Optimalisatie klimaatinstallaties
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bij alle gebouwen die de afgelopen 5 jaar in gebruik zijn genomen is
klimaatinstallatie ingeregeld

Geïmplementeerd op 01/2017
Alle panden (op woonhuis na) zijn dynamisch
ingeregeld (Meet- en regeltechniek die het
klimaatsysteem automatisch optimaliseert) Woonhuis
mogelijk verbeterpunt - Overweging voor
gebouwbeheerder

Verbeteren Energielabel kantoren
Integrale maatregel

Categorie B Het gemiddeld Energielabel van kantoren is C of B.
Geïmplementeerd op 01/2018
Energielabel opgenomen 31.01.2018 Chr. Huijgensweg
31, kantoorfunctie, label B Einsteinweg 5,
kantoorfunctie, label A

Materieel

Aanschaf zuinigere machines
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Het bedrijf kan aantonen dat ze in minimaal 50% van de
machineaankopen in de afgelopen 2 jaar bij de keuze tussen
gelijksoortige machines de voorkeur geeft aan de machine met het
laagste brandstof- en/of energieverbruik.

Gepland 12/2019
Geen investeringen gepland voor 2019. Aspecten
zullen beslist beoordeeld worden zodra de vraag zich
voordoet

Brandstof: Toepassing mobiele werktuigen op basis van een hybride systeem/technologie.
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Het bedrijf kan aantonen dat het minimaal één mobiel werktuig in
gebruik heeft dat gebaseerd is op hybride technologie, waarbij het
bedrijf kan aantonen dat deze machine minder CO2-emissies
uitstoot dan een gelijksoortige conventionele machine.

Gepland 12/2019
Geen investeringen gepland voor 2019. Aspecten
zullen beslist beoordeeld worden zodra de vraag zich
voordoet
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Brandstof: Toepassing mobiele werktuigen op basis van full-electric technologie.
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B
Het bedrijf kan aantonen dat het minimaal één mobiel werktuig in
gebruik heeft dat gebaseerd is op full-electric technologie, waarbij
het bedrijf kan aantonen dat deze machine minder CO2-emissies
uitstoot dan een gelijksoortige conventionele machine.

Gepland 12/2019
Geen investeringen gepland voor 2019. Aspecten
zullen beslist beoordeeld worden zodra de vraag zich
voordoet

Controle juiste bandenspanning
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B Maandelijkse controle bandenspanning bij 25%- 75% van het aantal
machines (kranen, graafmachines e.d.)

Geïmplementeerd op 01/2017
Visuele controle op juiste bandenspanning onderdeel
van maandelijkse WPI door projectleiding

Cursus het Nieuwe Draaien
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Het bedrijf kan aantonen dat <25% van de machinisten en/of <25%
van voormannen en planners een erkende training Het Nieuwe
Draaien heeft gevolgd.

Geïmplementeerd op 09/2016
Toolbox ter introductie en bewustwording van Het
Nieuwe Draaien georganiseerd in 2016. Erkende
training doelstelling 2017

Categorie B
Het bedrijf kan aantonen dat 25% tot 75% van de machinisten en/of
25% tot 75% van voormannen en planners een erkende training Het
Nieuwe Draaien heeft gevolgd.

Gepland 12/2019
Toolbox ter introductie en bewustwording van Het
Nieuwe Draaien georganiseerd in 2016. Erkende
training doelstelling i.c.m. Green Deal-afspraak. 1
machinist in dienst

Elektrificeren handgereedschap
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Waar mogelijk maakt bedrijf gebruik van elektrisch handgereedschap
in plaats van handgereedschap op brandstof.

Gepland 12/2018
Aandachtspunt bij vervanging van
handgereedschappen. Echter in veel gevallen geen
goed alternatief, omdat opladen op projectlocatie
veelal niet mogelijk is.

Elektrische heftrucks
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie C Alle heftrucks, zowel voor binnen als voor buiten gebruik zijn volledig
elektrisch.

Geïmplementeerd op 01/2019
Er is 1 100% elektrische heftruck in gebruik

Het nieuwe stallen
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B
Bedrijf maakt afspraken met collega-bedrijven over het bij elkaar
stallen van materieel om transportkilometers met materieel te
beperken.

Geïmplementeerd op 01/2017
Dagelijks wordt materieel gestald op locatie of staan
wij toe dat OA hun materieel parkeren bij onze panden

Monitoring individuele mobiele werktuigen op brandstofgebruik en aantal draaiuren
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Monitoring van brandstofverbruik 25% tot 75% van het aantal
mobiele werktuigen

Gepland 12/2019
Wordt meegenomen in verbeterproject tav
brandstofregistratie/kilometerregsitratie
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Nauwkeurig onderhoud
Integrale maatregel

Categorie B Het bedrijf kan aantonen dat 100% van het machinepark wordt
onderhouden conform fabrieksopgave en onderhoudsprogramma.

Geïmplementeerd op 12/2016
Keuring en onderhoud materieel wordt conform
interval uitgevoerd door fabrikant

Start-stop systeem op mobiele werktuigen
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Start-stop systeem toegepast bij < 25% van het aantal mobiele
werktuigen (kranen, graafmachines e.d.)

Gepland 12/2019
Geen investeringen gepland voor 2019

Systeem van voorverwarming van de motor ter voorkoming van een koude start. Onder dit systeem wordt
verstaan een standkachel, elektrische motorblok-verwarming of vergelijkbaar.
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Systeem/technische voorziening toegepast bij < 10% van het aantal
machines (kranen, graafmachines e.d.)

Gepland 12/2019
Geen investeringen gepland voor 2019

Onderaannemers en leveranciers

Cursus het Nieuwe Draaien
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bedrijf stelt expliciete eisen aan onderaannemers t.a.v. Het Nieuwe
Draaien.

Gepland 07/2019
Onderaannemers volgen het toolboxprogramma van
Lindeloof. Elk jaar wordt een toolbox HND-gehouden.

Selectie onderaannemers op reisafstand
Activiteit beperken

Categorie A Reisafstand weegt mee in selectieprocedure voor onderaannemers.
Geïmplementeerd op 01/2018
Standaard aandachtspunt bij projecten, echter in
praktijk vaak niet aantoonbaar bijgehouden of niet
haalbaar door krapte arbeidsmarkt.

Organisatiebeleid Algemeen

CO2-bewustzijn bij medewerkers
Integrale maatregel

Categorie A CO2-reductie krijgt aantoonbaar aandacht in inwerktraject bij 20%
tot 50% van nieuwe adviseurs en projectleiders

Geïmplementeerd op 01/2019
CO2 reductie is aandachtspunt bij introductietraining

Selectie onderaannemers en/of leveranciers op CO2 bewust certificaat
Integrale maatregel

Categorie A
Bezit CO2-bewust certificaat van onderaannemers en/of
leveranciers weegt mee in selectieprocedure voor onderaannemers
en/of leveranciers.

Gepland 12/2019
Huidige krapte op de arbeidsmarkt/tekort aan
vaklieden stelt de organisatie niet in staat hier eisen
aan te stellen.
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Uitvoeren energiebesparingsmaatregelen
Integrale maatregel

Categorie A Bedrijf voert structureel alle energiebesparingsmaatregelen (scope 1
en 2) uit met een TVT van minder dan 5 jaar.

Gepland 12/2019
Onder aandacht gebracht bij beheerder voor
opvolging. Tevens aandachtspunt vanuit wijziging
Activiteitenbesluit milieubeheer 2019 / -> Verbruikt uw
bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³
aardgas per jaar -> Activiteitenbesluit milieubeheer. U
bent verplicht om energie te besparen. U heeft ook
een informatieplicht. U moet uiterlijk 1 juli 2019
melden welke maatregelen u neemt om energie te
besparen. Het doel is om de energiebesparing te
versnellen. Melden kan vanaf begin 2019 via het
eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland.

Personen-Mobiliteit

Aanschaf/lease bedrijfsbusjes obv CO2 emissiemeting uit de praktijk
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
bedrijfsbusjes (aanschaf of lease,volgens in de praktijk gemeten
gegevens) lager is dan 200 gr/km.

Gepland 12/2019
Over 2019 in kaart brengen en verwerken in
autobeleid

Aanschaf/lease personenauto’s obv CO2 emissiemeting uit de praktijk
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Gemiddeld over een jaar is de CO2-uitstoot van nieuwe
personenauto's (aanschaf of lease, volgens in de praktijk gemeten
gegevens) lager is dan 160 gr/km.

Gepland 12/2019
Over 2019 in kaart brengen en verwerken in
autobeleid

Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe busjes
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie C
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) is
minder dan 147 gr/km.

Geïmplementeerd op 01/2018
Beleid is bij vervanging zoveel mogelijk auto's aan te
schaffen met een lage CO2 uitstoot. Over 2017
bedraagt de gem. CO2 uitstoot van de nieuwe busjes
144 gr/km (12 auto's) Geen mutaties over 2018

Beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe personenauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
personenauto's (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant)
tussen 110-95 gr/km.

Geïmplementeerd op 01/2018
Beleid is bij vervanging zoveel mogelijk auto's aan te
schaffen met een lage CO2 uitstoot. Over 2017
bedraagt de gem. CO2 uitstoot van de nieuwe
personenauto's 101 gr/km (6 auto's)

Categorie C
Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe
personenauto's (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant)
onder 95 gr/km.

Geïmplementeerd op 01/2019
Over 2018 gemeten ligt de gemiddelde uitstoot van
nieuwe personenauto's op 73,66 gr/km

Beschikbaar stellen fiets, e-bike of e-scooter
Integrale maatregel

Categorie A Wanneer zinvol stelt het bedrijf fietsen, e-bike of e-scooters
beschikbaar op project- of kantoorlocatie voor korte ritten.

Geïmplementeerd op 01/2019
Wordt toegepast op industrielocaties waar wij voor
langere tijd werkzaamheden verrichten
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Controle juiste bandenspanning leaseauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Jaarlijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de
leaseauto's.

Geïmplementeerd op 03/2016
Bij onderhoudsbeurt en bij bandenwissel
(winter/zomerbanden) vindt dit standaard plaats

Categorie B Driemaandelijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de
lease-auto's.

Gepland 02/2018
Op momenten van bandenwissel (april/okt) vindt dit
plaats. Overwegen op 4 vastgestelde momenten per
jaar een standaard herinnering te laten uitsturen
vanuit KVGM. (Outlook agenda-item)

Faciliteiten voor thuiswerken en teleconferencing
Activiteit beperken

Categorie A

Bedrijf faciliteert gebruik van teleconferencing en mogelijkheden tot
thuiswerken door: (1) het bieden van faciliteiten voor tele- of
videoconferencing, (2) het mogelijk maken op afstand in te loggen
op bedrijfssystemen en (3) afspraken te maken over werken op
afstand.

Geïmplementeerd op 01/2018
Enkele kantoormedewerkers werken structureel een
gedeelte van hun uren vanuit huis.

Nationale Benchmark Mobiliteit
Integrale maatregel

Categorie A Het bedrijf voert elke twee jaar de Nationale Benchmark Mobiliteit
uit.

Gepland 12/2019
Nog niet mogelijk. Brandstofrapportage dient eerst
geactualiseerd te worden. Wel goed initiatief om te
bewaken bij opzet nieuwe brandstofregistratie ter
invoering begin 2020

Rijden op alternatieve brandstoffen of full-elektrisch
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A 5% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of
lease) rijdt op alternatieve brandstoffen of is full-electric.

Gepland 12/2019
Aandachtspunt bij vervanging. Zo zijn in 2018 al 2
electrische leasewagens in gebruik genomen door
werkvoorbereiders

Stimuleren carpoolen
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bedrijf stimuleert actief carpoolen tussen werknemers en kan dit
aantonen.

Geïmplementeerd op 03/2016
Beoordelingscriterium bij werkplekinspectie

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders Geïmplementeerd op 12/2016
Georganiseerd in 2016

Categorie B Elke chauffeur van een busje heeft (online of praktijk) cursus Het
Nieuwe Rijden gevolgd

Gepland 12/2019
Doelstelling van 2017 ism Green Deal MKB Infra
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Stimuleren zuinig rijden: Monitoring
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Monitoring brandstofgebruik en jaarlijkse terugkoppeling naar
bestuurders.

Gepland 09/2019
Professionalisering wagenparkbeheer en overstap
naar andere brandstofleverancier biedt mogelijkheden
gehele structuur van brandstofregistratie opnieuw in
te richten.

Niet geselecteerde activiteiten

De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd: Materiaalgebruik, Waterbouw Schepen, Logistiek & Transport, Bouw Bouwplaats, Advies,
Materiaalgebruik / Scope 3, Afval, Bedrijfshallen, ICT-dienstverlening, Aanbesteden, Bedrijfsprocessen, Gebruik van materialen die CO2
opnemen, Vermeden emissies bij derden.
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Notulen KVGM-overleg 

Datum:  12-03-2019 

Aanwezigen: Paul Keller, Raymond Mey, Marco Nagtegaal 

 

Doel:  Introductie CO2 Prestatieladder & definiëren doelstellingen 2019 

 

 

Notulen 

 

Als gevolg van wijzigingen in organisatie en directie begin november 2018 zijn de prioriteiten toegekend aan bedrijfs- 

continuïteit en is verklaarbare vertraging ontstaan in de opstart van de jaarcyclus voor 2019.  

Met de komst van Paul en Raymond als directieleden kan de draad weer worden opgepakt. 

 

Dit overleg heeft tot doel de heren bekend te maken met de wijze waarop de Martinus groep en haar 

werkmaatschappijen invulling dienen te geven aan de CO2 Prestatieladder trede 3 certificering en te bespreken welke 

doelstellingen we onszelf als organisatie kunnen opleggen om bij te dragen aan CO2 reductie. 

 

Jaarcyclus CO2 Prestatieladder 
Kort is de jaarcyclus besproken aan de hand van de 3 hoofddocumenten die de cyclus begeleiden: 

• 11.04.001 Document Emissie-inventarisatie 
• 11.04.002 Document Energiebeoordeling 
• 11.04.003 Document CO2 reductiebeleid & doelstellingen 

CO2 uitstoot 2018 
Resultaten CO2 footprint over 2018 zijn besproken, alsmede de aanwezige problematiek rondom het inzichtelijk maken 
van data afkomstig van onze grootste emissiebron: brandstofverbruik materieel en voertuigen.  
 
CO2 Doelstellingen 2019 

Vervolgens zijn de door KVGM opgestelde CO2 reductiedoelstellingen voor 2019 besproken. Uitgelegd is dat deze 

voortkomen vanuit eigen inbreng en de Skao Maatregellijsten. Doelstellingen zijn besproken en verder uitgewerkt 

zodat een duidelijk beeld ontstaat.  

 

Volgende recente ontwikkelingen zijn hierin meegenomen: 

• Verbeteren registratie verbruikte brandstoffen door centralisatie brandstofinkoop en het opnieuw kunnen 

inrichten van wijze waarop tankbeurten worden geregistreerd.   

Actueel: Contract BP via EVO Tankpassen voertuigen, groot en klein materieel.  

 Sakko en DCB  Dieseltank op projectlocatie. Geen registratie van tankbeurten 

 

• Herverdeling huisvesting. 

De huisvesting bestaat op dit moment uit een 4-tal panden. Het plan is geboren om te beoordelen of het 

pand aan Nijverheidsweg 9 buiten gebruik genomen kan worden.  

 

• Verplichting energiebesparing kantoorpanden door wijziging actualiteitenbesluit 

Energiebesparing wordt genoemd in de Skao maatregellijst en is voor 2019 tevens een aandachtspunt vanuit 

een wijziging in het Activiteitenbesluit milieubeheer 2019. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 

25.000 m³ aardgas per jaar verbruiken (Pand Chr. Huijgensweg) worden verplicht gesteld om energie te 

besparen en de geplande maatregelen te rapporteren bij de autoriteiten. (Deadline informatieplicht uiterlijk 1 

juli 2019 / Marco B (F&C) en gebouwbeheerder al geïnformeerd) 

 

Actiepunten           Deadline 

Marco N   Uitwerken besproken doelstellingen 2019     week 11 

   Doelstellingen verwerken op website Skao     week 11 

   Toevoegen aan MGT Review cyclus / KVGM Jaarplan 2019   week 11/12 

   Toolbox CO2/HNR/HND opstellen en inplannen voor april   30 maart 

Paul/Raymond  Actiehouders bepalen, communicatie naar organisatie en implementatie week 13 

Wagenparkbeheerder Doorvoeren omzetting brandstofcontract naar Bouwend Nederland  Zsm 

   Herzien structuur uitgifte & registratie van brandstofpassen   Zsm  

Gebouwbeheerder Standpunt opvragen t.a.v. maatregelen pand Chr. Huijgensweg   voor 30 mrt 
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CO2 Reductiedoelstellingen Martinus Groep 2019 

Doelstellingen bepaald a.d.h.v. eigen observatie en Skao Maatregellijsten 2019. 

 

• Organisatiebeleid algemeen 

o CO2 bewustzijn medewerkers 

▪ Algemeen bewustzijn CO2-reductie vormt onderdeel in introductieprogramma nieuwe 

medewerkers. 

▪ Carpoolen naar projectlocaties stimuleren. 

 

o OA 

▪ Selectie onderaannemers en/of leveranciers op CO2 bewust certificaat 

▪ Bedrijf stelt expliciete eisen aan onderaannemers t.a.v. Het Nieuwe Draaien. 

▪ Reisafstand weegt mee in selectieprocedure voor onderaannemers 

Door krapte op arbeidsmarkt/aanbod OA’s kan hier nog niet actief op geselecteerd worden. 

 

• Kantoren 

o Herorientatie huisvesting  

Buiten gebruik stellen Nijverheidsweg 9 als kantoorpand 

Deadline: K2-2019 Beslissing 

    K3-2019 Actie/implementatie 

 

o Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren 

Lijst is aangeboden bij gebouwbeheerder voor opvolging.  

Tevens aandachtspunt vanuit wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer 2019, omdat pand aan Chr. 

Huijgensweg meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruikt. Verplicht om energie te besparen 

en informatieplicht.  

Deadline: Uiterlijk 1 juli 2019: Energiebesparingsmaatregelen melden via het eLoket van  

de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

 

• Materieel 

o Op termijn aanschaffen van zuiniger materieel conform criteria Maatregelenlijst Skao. (Directie) 

o Bewustwording creëren rondom principes “Het Nieuwe Draaien” (Toolbox) 

o Elektrificatie handgereedschap aandachtspunt bij vervanging brandstof aangedreven 

handgereedschap. (Materieelbeheer/Directie) 

o Onderaannemers in staat stellen om materieel bij ons op terrein te stallen om transportkilometers te 

beperken. 

o Materieel wordt onderhouden conform fabrieksopgave en onderhoudsprogramma. (Materieelbeheer) 

 

• Personen-mobiliteit 

o Busjes (Wagenparkbeheer) 

▪ Vasthouden beleid t.a.v. aanschaf/lease nieuwe busjes waarbij gemiddeld over een jaar de 

CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) 

minder dan 147 gr/km bedraagt. (CO2 Cat. C) 

▪ Inventariseren en beoordelen in hoeverre de aanschaf/lease bedrijfsbusjes obv CO2 

emissiemeting uit de praktijk lager is dan 200 gr/km. 

o Personenauto’s (Wagenparkbeheer) 

▪ Vasthouden beleid t.a.v. aanschaf/lease personenauto’s waarbij gemiddeld over een jaar de 

CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen (aanschaf of lease, volgens opgave fabrikant) minder 

dan 95 gr/km bedraagt. (CO2 Cat. C) 

▪ Inventariseren en beoordelen in hoeverre de aanschaf/lease personenauto’s obv CO2 

emissiemeting uit de praktijk lager is dan 160 gr/km. 

▪ Rijden op alternatieve brandstoffen of full-elektrisch aandachtspunt bij vervanging 

personenauto’s. 

o Gedrag (KVGM via Toolbox, E-mail communicatie, WPI-formulier) 

▪ Bewustwording creëren rondom principes “Het Nieuwe Rijden” 

▪ Elke 3 maanden controle juiste bandenspanning 
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• Brandstofregistratie       (Wagenparkbeheer) 

o Verbeteren inzicht in brandstofverbruik per materieelstuk/voertuigen 

▪ Overstap van BP naar Bouwend Nederland 

▪ Monitoring individuele mobiele werktuigen op brandstofgebruik en aantal draaiuren 

▪ Invoeren kilometerstanden bij tanken van personenauto’s en busjes. 

▪ Registratie verbeteren zodat gegevens conform Nationale Benchmark Mobiliteit worden 

bijgehouden en in 2020 kan worden uitgerold. 

▪ Terugkoppeling naar medewerker opzetten 
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Actieve deelname initiatief 1  
Commissie Innovatie MKB INFRA en duurzaamheid  

  

 

Dit document beschrijft de actieve deelname van Lindeloof aan initiatief 1.   

Deze actieve deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder (Eis 3.D.1)  

  

Achtergrond van het initiatief:  

De commissie Innovatie en duurzaamheid houdt zich bezig met bevorderen van innovatie en duurzaamheid. 

Het onderscheidend vermogen van het MKB is, dat vernieuwing en duurzaam handelen een normaal gegeven 

zijn, maar qua zichtbaarheid onvoldoende tot uiting komen. De komende jaren zal dit onderscheidend 

vermogen ertoe bij moeten gaan dragen dat een financieel rendement omgezet gaat worden naar een 

duurzaam rendement.   

  

Participerende partijen: 

Vaste kern van deelnemende bedrijven van de brancheorganisatie MBK infra, waaronder aannemersbedrijven,  

ingenieursbureau’s, KAM-adviesbureau en diverse gasten van aanverwante bedrijven, instanties en/of 

overheden. 

  

Doel van het initiatief: 

De commissie heeft als doel door middel van workshops, kennis- en praktijkbijeenkomsten een 

bewustwordingsproces bij de leden van MKB INFRA op gang  te brengen dat bijdraagt aan het stimuleren van 

innovatie, het versterken van de economische concurrentiekracht en het bevorderen van ondernemerschap in 

de aanpak van gemeenschappelijke sociaal maatschappelijke uitdagingen.  

 

Onderwerpen zijn oa: Certificaten & Greendeals, SKAO CO2 Prestatieladder, Klimaatadaptatie, Klimaattafel en 

gevolgen voor MKB Infra, Energiebesparing op projecten, SKAO Maatregellijst en Duurzaam GWW.  

SKAO heeft daarnaast een Centraal College van Deskundigen waarin MKB Infra, BN, RWS, Prorail, NL Ingenieurs 

VvW, CROW en Ver. van Certificerende Instanties zijn vertegenwoordigd. 

  

Rol van Lindeloof BV: 

Directeur Albert Martinus is voorzitter van de MKB-infra Commissie Duurzaamheid en Innovatie. 

Projectcoördinator/ adviseur Maarten Bakkum is actief lid van de Commissie Duurzaamheid en Innovatie 

  

Activiteiten die bij deze rol horen: 

Onze rol is om tijdens bijeenkomsten mee te denken aan ontwikkelingen binnen de CO2 prestatieladder, 

aanjagen van bedrijven en overheden om CO2 te reduceren met als doel een klimaatneutraal 

bedrijfsleven. Partijen verbinden, kennis delen en het kloppend hart vormen van een groot netwerk.  

  

Reden / aanleiding van actieve deelname:  

Bijdragen aan het stimuleren van innovatie, het versterken van de economische concurrentiekracht en het 
bevorderen van ondernemerschap in de aanpak van gemeenschappelijke sociaal maatschappelijke 
uitdagingen.  
  

Wat heeft Lindeloof BV aan deelname?:  

Actieve inbreng en totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen die de branche naar een hoger niveau tillen.  

  

Wat heeft het initiatief aan deelname van Lindeloof BV?  

Actieve inbreng en kartrekkers-rol.  
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Actieve deelname initiatief 2  
BMWT Green Deal Het Nieuwe Draaien (HND) 

  

 

Dit document beschrijft de actieve deelname van Lindeloof aan initiatief 2.   

Deze actieve deelname is conform eisen van de CO2-Prestatieladder (Eis 3.D.1)  

 

Achtergrond en doel van het initiatief:  

Op donderdag 26 mei ondertekenden 28 organisaties uit de GWW en Infra, waaronder bouwbedrijven en 

brancheorganisaties, samen met onderwijsinstellingen, lokale overheden en de Ministeries van Infrastructuur 

en Milieu en Economische Zaken Green Deal Het Nieuwe Draaien.  

 

In deze Green Deal spreken de partijen af om de komende 4 jaar te werken aan reductie van gemiddelde 

uitstoot van CO2, NOx en fijnstof door brandstofbesparend werken met mobiele werktuigen te stimuleren.  

 

Nut en noodzaak Green Deal Het Nieuwe Draaien Zowel in de grond-, weg- en waterbouw, vastgoed als in de 

agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof gebruikt door mobiele werktuigen. Mobiele 

werktuigen in de bouwnijverheid en mobiele werktuigen in de landbouw stoten tezamen ruim 2 Megaton CO2 

uit op jaarbasis.  

 

Deze machines leveren een bijdrage van 8% aan de CO2-uitstoot van het verkeer in Nederland. Daarnaast 

leveren mobiele werktuigen een bijdrage van 12% aan de totale NOx-uitstoot en 8% aan de fijnstof uitstoot van 

het Nederlandse verkeer (bron: CBS Statline). Zowel in binnenstedelijk als landelijk gebied levert dit geluids- en 

stankoverlast en gezondheidsproblemen op.  

 

Vandaar dat bedrijfsleven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstellingen en milieuorganisaties door de 

Green Deal ‘Het Nieuwe Draaien’ de handen ineen slaan om de CO2-uitstoot te verlagen en de luchtkwaliteit te 

verbeteren. Hiermee geven de partijen ook invulling aan de afspraken in het SER-Energieakkoord om Het 

Nieuwe Draaien en duurzame groei te stimuleren.  

 

Participerende partijen:  

Leden MKB-Infra en diverse deelnemende bedrijven, brancheorganisaties, overheden, kennisinstellingen en 

milieuorganisaties 

  

Rol van Lindeloof BV:  

Medeondertekenaar van het convenant via MKB-Infra / Deelnemer aan Green Deal. 

 

Activiteiten die bij deze rol horen:  

Bewustwording creëren bij Machinisten conform Het Nieuwe Draaien en bij bestuurders van voertuigen 

conform Het Nieuwe Rijden. 

 

Reden / aanleiding van actieve deelname:  

Terugdringen brandstofverbruik, verminderen CO2 uitstoot en kostenbesparing 

 

Wat heeft Lindeloof BV aan deelname?:  

Terugdringen brandstofverbruik, verminderen CO2 uitstoot en kostenbesparing 

 

Wat heeft het initiatief aan deelname van Lindeloof BV?  

Deelname en uitdragen naar branche.  

  


