
 

 
 
 
 
 
 

CO2 Reductiebeleid en -doelstellingen 
 

KLEIN WIERINGEN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opsteller : A. Kuut-Luijt  

Functie : KAM-coördinator 

Datum  : oktober 2021 

Versie  : 5 



Klein Wieringen 

 

 

  

 

 

2 

 

Inhoudsopgave  

1 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf .............................................................................................................. 3 
2  Energiestromen .................................................................................................................................................. 3 

2.1 Behaalde resultaten ........................................................................................................................................... 3 
2.2 Doelstellingen Scope 1 en 2 .............................................................................................................................. 5 
2.3 Maatregelen om doelstellingen te realiseren ..................................................................................................... 5 

3 Beheersing middels energiemeetplan ................................................................................................................ 6 
4 Integratie met kwaliteitszorgsysteem .................................................................................................................. 7 
5 Rolomschrijving CO2 verantwoordelijke .............................................................................................................. 7 
6 BIjlage rapport maatregellijst 2021 ..................................................................................................................... 8 
 



Klein Wieringen 

 

 

  

 

 

3 

 

1  HET CO2 REDUCTIE BELEID VAN ONS BEDRIJF 

Duurzaam ondernemen streven we na door aandacht te geven aan de middelen die we gebruiken bij onze 

processen, door onder andere het materieel aan de laatste eisen te laten voldoen, door medewerkers te scholen in 

toepassen van duurzame materialen, door selectie en inkoop van duurzame materialen, en het stimuleren van 

opdrachtgevers in het toepassen van duurzame oplossingen en materialen. Klein Wieringen is FSC gecertificeerd 

(FSC hout staat voor hout gewonnen onder goed bosbeheer). In januari 2013 heeft Klein Wieringen de CO2 

prestatieladder trede 3 behaald. De CO2 prestatieladder is een instrument om samen te zorgen voor minder CO2. 

Klein Wieringen beschikt bij trede 3 over een CO2 emissie inventaris waaruit kwantitatieve reductie doelstellingen 

voor de komende jaren zijn geformuleerd in dit document. 

 

 

2  ENERGIESTROMEN  

Energiestromen zijn alle ‘stromen’ binnen ons bedrijf die CO2 uitstoot met zich meebrengen. Onze energiestromen 

worden jaarlijks geïnventariseerd en gerapporteerd middels de 3.A.1 emissie inventaris scope 1&2 conform ISO 

14064-1.  

 

De energiestromen binnen ons bedrijf met de hoogste CO2 uitstoot zijn op basis van 2020: 

Gasolie schepen    41,9%   

Diesel mobiliteit (eigen wagenpark)  30,6% 

Diesel groot materieel   23,1% 

Totaal diesel     95,6% 

Overig        4,4% 

Totaal               100,0% 

 

2.1 Behaalde resultaten 

Onderstaand is een meerjarenreeks weergegeven van de totale CO2 uitstoot van Klein Wieringen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten opzichte van basisjaar 2011 is de CO2 uitstoot in 2020 met 42% afgenomen! Vanaf 2013 is Klein Wieringen 

gecertificeerd en zijn reductiemaatregelen ingevoerd.  
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De totale CO2 emissie is als volgt te verdelen naar scope: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De scope 1 emissies ofwel de directe emissies hebben betrekking op het brandstofverbruik van ons eigen 

schepen/wagenpark/materieel en op het gasverbruik om de gebouwen te verwarmen. De scope 2 emissies ofwel de 

indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik.  

 

De CO2 uitstoot in 2020 voor scope 1 (374,4 ton) is 41% lager dan de uitstoot in 2011 (635,2 ton). 

De CO2 uitstoot in 2020 voor scope 2 (0 ton) is 100% lager dan de uitstoot in 2011 (11,1 ton). Dit komt door de 

ovestap naar groene stroom in 2018. 

 

De CO2 uitstoot hangt natuurlijk samen met de groei of inkrimping van het bedrijf. De CO2 uitstoot is erg afhankelijk 

van de bezetting van het materieel. De CO2 uitstoot per € 100.000 omzet of per personeelslid vormt voor Klein 

Wieringen geen goede graadmeter daar de omzet erg kan verschillen naar gelang de soort activiteiten die zijn 

uitgevoerd, bijv. door hoge inkoopkosten van materiaal ook hoge omzet.  

 

De CO2 uitstoot in 2020 per bedrijfsonderdeel is als volgt weer te geven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,4% van de CO2 uitstoot in 2020 komt voor rekening van het bedrijfsonderdeel projectlocaties en mobiliteit.
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2.2 Doelstellingen Scope 1 en 2  

Wij hebben voor de komende 3 jaar 2021, 2022  en 2023 de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Deze 

doelstellingen hebben betrekking op scope 1 en scope 2 van de CO2 footprint.  

 

Jaar Scope 1 doelstelling  Scope 2 doelstelling Scope 1 & 2 

2021 42 % CO2 reductie t.o.v. 2011 100 % CO2 reductie t.o.v. 2011  43,2 % CO2 reductie t.o.v. 2011 

2022 43 % CO2 reductie t.o.v. 2011 100 % CO2 reductie t.o.v. 2011  44,1 % CO2 reductie t.o.v. 2011 

2023 44 % CO2 reductie t.o.v. 2011 100 % CO2 reductie t.o.v. 2011  45,1 % CO2 reductie t.o.v. 2011 

Voor business travel is geen doelstelling opgesteld aangezien dit incidenteel voorkomt. 

 

Conform de eisen zijn onze kwantitatieve reductiedoelstelling uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten 

opzichte van een referentiejaar en binnen een vastgestelde tijdstermijn. 

 

2.3 Maatregelen om doelstellingen te realiseren 

In de maatregellijst 2021 worden de reductiemaatregelen benoemd om de in 2.2 genoemde reductiedoelstellingen 

te realiseren. Deze is opgenomen in de bijlage. De maatregelen zijn gebaseerd op inzicht in de actuele 

energiebronnen (3.A.1 Emissie-inventaris). 

 

De grootste energiebron is de gasolie van de schepen (2020: 41,9%). Daarna is de diesel van het wagenpark en 

van het groot materieel de grootste energiebron (2020: 30,6% en 23,1%). Samen goed voor 95,6% van alle 

energiestromen.  

De motoren van alle schepen zijn vrij nieuw (CCR2 MS Afsluitdijk en MS Simon). Nieuwe technieken aan motoren 

worden continue gemonitord aan de hand van vakliteratuur en gedocumenteerd zodat bij toekomstige 

aanschaffingen/vervanging van motoren rekening wordt gehouden met de CO2 uitstoot.  

Daarnaast worden ontwikkelingen in de toepassing van efficiëntere diesel (d.m.v. additieven), (bio)diesel, (bio)gas, 

full-elektrisch of hybride gevolgd in vakliteratuur. Tot op heden passen wij voorgaande mogelijke 

reductiemaatregelen nog niet toe omdat wij of de resultaten hiervan onvoldoende bewezen vinden en/of de 

praktische uitvoerbaarheid nog in het geding is. Begin 2021 is er specifiek voor een project gebruik gemaakt van 

biodiesel.   

 

Elk jaar zal de werkelijke situatie van de CO2 uitstoot worden getoetst met de doelstelling. Dit wordt gerapporteerd 

in de nieuwsbrief, interne audit en KAM overleg. Wanneer afwijkingen worden geconstateerd geeft die rapportage 

aan welke corrigerende maatregelen worden getroffen. Ons management wordt te allen tijde op de hoogte gebracht 

van de rapportage.  
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3 BEHEERSING MIDDELS ENERGIEMEETPLAN 

Belangrijk onderdeel van ons CO2 reductiebeleid is het energie meetplan, als één van de eisen uit een energie 

management actieplan conform ISO 50001 (zie 3.B.2 Energiemanagement-actieplan). In dit energie meetplan is 

vastgelegd hoe de doelstellingen die we hebben geformuleerd bewaakt worden, namelijk door 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 plan opgesteld. Weergegeven is wanneer energiefactoren 

gemeten worden, door wie en waar de informatie verkregen kan worden.  

 

Energiefactor Meetmoment Wie Hoe 

BRANDSTOFVERBRUIK 

Gasolie varend 

materieel 

 

Jaarlijks KAM coördinator  Afname volgens Financiële 

Administratie (verder FA),  

Diesel eigen 

wagenpark 

Jaarlijks, met bepaling voorraad 

tank Kleitelweg per 1/1 en 31/12 

 

KAM coördinator i.s.m. 

Directie (v.w.b. voorraad-

opname) 

Afname volgens FA, 

voorraadverloop, bepalen 

verbruik 

Diesel overig 

materieel 

Jaarlijks, met bepaling voorraad 

tank Kleitelweg per 1/1 en 31/12 

KAM coördinator i.s.m. 

Directie (v.w.b. voorraad-

opname) 

Afname volgens FA, 

voorraadverloop, bepalen 

verbruik 

Aardgas Jaarlijks waarbij de afgrenzing 

wordt bepaald uit de standen van 

de smartmeter  

KAM coördinator Registratie Vattenfall 

standen smartmeter 

Benzine overige 

materieel 

Jaarlijks  KAM coördinator Afname volgens FA 

Lasmenggas/ 

acetyleen  

Jaarlijks KAM coördinator Afname volgens FA 

Propaan  Jaarlijks KAM coördinator Afname volgens FA 

ELEKTRICITEITSVERBRUIK 

Elektriciteit Jaarlijks waarbij de afgrenzing 

wordt bepaald uit de standen van 

de smartmeter 

KAM coördinator Registratie Vattenfall 

standen smartmeter 

De bovenstaande informatie voor scope 1&2 wordt gedocumenteerd in de CO2 footprint berekening van ons bedrijf 

welke voldoet aan ISO 14064-1 (zie 3.A.1 Emissie inventaris). In die emissie inventaris 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. 
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4 INTEGRATIE MET KWALITEITSZORGSYSTEEM 

De wijze waarop wij ons CO2 reductiebeleid uitvoeren is onderdeel is van het kwaliteitssysteem en wel op de 

volgende manier: 

• Een paragraaf uit het kwaliteitshandboek waarin direct de link wordt gelegd met het CO2 reductie beleid 

(zie de KAM beleidsverklaring) 

• Tijdens de jaarlijkse interne audit voor ISO 9001 is CO2 reductie een onderdeel. De bevindingen worden 

vastgelegd in het interne audit verslag CO2 reductiesysteem. Hiermee is het dus een onderdeel van het 

kwaliteitsmanagementsysteem. 

• De resultaten worden teruggekoppeld aan directie en besproken in het periodieke KAM-overleg waardoor 

sturing ontstaat. 

5 ROLOMSCHRIJVING CO2 VERANTWOORDELIJKE 

De verantwoordelijke voor het CO2 reductiebeleid bij ons bedrijf is de Directie.  

De operationele invulling is gekoppeld aan de functie van de KAM-coördinator en deze rapporteert aan de Directie. 

Dit document beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij deze rol horen.  

 

1. Energiestromen 

• Verantwoordelijk voor een up-to-date overzicht van alle energiestromen.  

• Taak om deze lijst te kwantificeren en bij te houden. 

• Bevoegd om (deel)taken te delegeren. 

 

2. Doelstellingen 

• Verantwoordelijk voor het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen. 

• Taak om bijbehorende taakstellingen uit te voeren. 

• Bevoegd om (deel)taken te delegeren. 

 

3. Ontwikkelingen 

• Verantwoordelijk voor continu overzicht van ontwikkelingen in de sector/keten en de technologie die van 

invloed kan zijn op het bedrijf.  

• 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. 

• Bevoegd om acties uit te zetten. 

 

4. 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. 

 

5. Implementatie 

• Verantwoordelijk voor algemene kennis / bewustzijn CO2-reductiebeleid bij alle medewerkers van ons 

bedrijf. 

• Taak om het CO2-reductie programma uit te voeren en te voorzien van continue verbetering. 

• Bevoegd om taken te delegeren / acties uit te zetten. 
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6 BIJLAGE RAPPORT MAATREGELLIJST 2021 

 










