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1 INLEIDING
Voor u ligt de portfolio betreffende de CO2 Prestatieladder voor de Aurora holding.
De Aurora Holding bestaat uit de vier volgende bedrijven:
o

Verhoeve Milieu en Water B.V. houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van
bodemsaneringswerken waarbij de nadruk ligt op in-situ technieken, meest op industriële locaties
(brandstofmaatschappijen etc.). Maar ook traditionele ontgravingen en bijvoorbeeld het bouwrijp maken
van terreinen behoren tot de werkzaamheden. Voornamelijk op de Nederlandse markt waarbij een
uitbreiding naar o.a. China en ander delen van Europa wordt geambieerd.

o

Verhoeve Groep Belgium bvba verricht dezelfde werkzaamheden als Verhoeve Milieu & Water maar dan
op de Belgische markt.

o

Buro AntaresB.V. voert milieutechnische bodemonderzoeken uit, begeleidt aannemers op milieukundig
gebied tijdens de uitvoering en draagt zorg voor het gehele vergunningen traject inclusief goedkeuringen
en beschikkingen. Verzorgd ook Civieltechnisch advies met het bijbehorende vergunningentraject.

o

Agrozone B.V. houdt zich voornamelijk bezig met het onderhoud van koeltorens o.a. industrie,
ziekenhuizen, banken etc.

Deze portfolio is opgebouwd conform de werkinstructie portfolio van SKAO en volgt daar waar nodig en mogelijk
de eisen uit het certificeringsschema.
De directie van Aurora Holding BV (Aurora) heeft zich ten doel gesteld binnen de gehele organisatie en bij de
uitvoering van werken de CO2-uitstoot te reduceren.
Voor onderhavige portfolio zijn als uitgangspunt de energie verbruiken gehanteerd van 2013.
Dit document geeft de outcome van de energie-audit die is uitgevoerd en geeft invulling aan de eisen voor
certificering op de CO2-prestatieladder. De energie-audit wordt in 2015 opgenomen in de
standaardprocedures/KAM handboek van Aurora Holding en zal een jaarlijkse review geven van alle relevante
energiestromen.

1.1

Leeswijzer

In hoofdstuk 2: Worden de organisatorische grenzen + structuur van de Aurora Holding eergegeven.
In hoofdstuk 3: Worden de overzichten van de energiestromen en verbruikers weergegeven, is een
Energie Auditverslag opgenomen, worden de emissies met CO 2 footprint
geïnventariseerd en de reductiemogelijkheden in beeld gebracht.
Op de website wordt de CO2 footprint separaat gepubliceerd
In hoofdstuk 4: Is het Energie Managementplan opgenomen met daarin ondermeer de
reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen. Deze worden op de website
separaat gepubliceerd
In hoofdstuk 5: Wordt het communicatieplan beschreven.
In hoofdstuk 6: Wordt nader ingegaan op de mogelijkheden om initiatieven te ontwikkelen of te
ondersteunen aangaande de CO2 reductie.
In hoofdstuk 7: Staat de beschrijving omtrent de stuurcyclus, wie, wat, wanneer.
In hoofdstuk 8: Wordt ingegaan op het in stand houden van de stuurcyclus.
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2 VOORBEREIDING
2.1

Implementatie

Ten tijde van dit schrijven is de doelstelling gezet op het behalen van CO 2 prestatieladder niveau 3
voor de gehele Aurora holding. Om het certificaat niveau 3 te behalen wordt dit portfolio opgesteld.
Ten behoeve van het portfolio is binnen de holding een groep medewerkers samengesteld welke de
input en uitwerking verzorgen. Tijdens de maandelijks te houden KAM overleggen wordt de CO 2
prestatieladder een vast agendapunt.

Management
Dhr. G. de Vogel
faciliteren in tijd en geld
mede opstellen EMA
vaststellen
reductiemaatregelen

Voorbereiding & uitvoering

KAM

Administratie

Dhr. E. Vroegh

Dhr. J. Schoovers

Mevr. R. van Prooien

Dhr. E. van der Ven

verzamelen data en
gegevens

aanleveren diverserse data

opstellen Energie
auditverslag

uitgeven nieuwsbrief

inventariseren
reductiemogelijkheden
opstellen communicatieplan
begeleiden interne en
externe audits
opstellen portfolio
bijhouden periodieke
overzichten
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bijhouden website
aanleveren gegevens tbv
periodieke overzichten

onderzoeken
reductiemogelijkheden
op de hoogte stellen en
deelnemen aan een
innovatieproject binnen
sector of keten
uitvoeren van een
zelfbeoordeling(interne
audit op
energieauditverslag)
aanleveren gegevens tbv
periodieke overzichten
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2.2

Organisatorische grenzen:

De organisatie is onderstaand schematisch weergegeven. De organisaties zijn sterk verweven met elkaar, er
wordt gebruik gemaakt van dezelfde huisvestingen en personeel werkt voor de diverse ondernemingen.
Er is vanuit de energie verbruiks overzichten niet goed een onderverdeling te maken naar de diverse bv’s.
Door deze samenhang is gekozen om de inventarisatie uit te voeren voor de gehele Holding.
onderstaand is het organogram weergegeven.

Aurora Holding

Verhoeve Milieu&
Water bv
Dordrecht/Zelhem

Portfolio CO2 Ladder

Buro Antares bv
Dordrecht/Zelhem

Verhoeve Groep
Belgium bvba

Agrozone S&O bv

Antwerpen
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3 INZICHT en AUDITVERSLAG
Het energieverbruik binnen de werkmaatschappijen van Aurora Holding is te splitsen in verbruik in
panden (kantoren en werkplaatsen) en verbruik veroorzaakt door werkzaamheden naar en op
projecten.
In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de uitgevoerde inventarisatie en worden aanbevelingen
gedaan voor toekomstige inventarisaties en verder uitwerkingen van KAM-systeem.

3.1

Verbruik

Het verbruik in de panden bestaat uit elektriciteitsverbruik voor verlichting, verwarming en
klimaatbeheersing, ICT en overige middelen (zoals koffie apparaten, koelkasten, waterkokers etc.) en
het verbruik van gas t.b.v. verwarming.
Voor de locaties in Dordrecht en Zelhem komen daarbij ook verbruikers in de werkplaats. Hiernaast is
er verbruik van drinkwater op de bedrijfslocaties.
elektra
Locatie Dordrecht

kantoor

werkplaats

Locatie Antwerpen

Locatie Zelhem

kantoor

kantoor

werkplaats

verlichting
computers
computer server
verwarming
koeling (airco)
verlichting
verwarming
overig
verlichting
computers
verwarming
airco
overig
verlichting
computers
computer server
verwarming
koeling (airco)
overig
verlichting
verwarming
overig

gas

brandstof water

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

transportmiddelen
leaseauto
eigen vervoer
kraan
loader
hefttruck
werkbussen

inventariseren aantal
inventariseren aantal
inventariseren aantal
inventariseren aantal
inventariseren aantal
inventariseren aantal

/
/
/
/
/
/

km
km
km
km
km
km

/ verbruik

Buro Antares
Agrozone S & O
Verhoeve M & W
Verhoeve Groep Belgium

zit in km bus, verder geen verbruik
zit in km bus, verder geen verbruik
indien mogelijk verdelen en inschatten
indien mogelijk verdelen en inschatten

/
/
/
/

V
V
V
V
V
V

verbruik
verbruik
verbruik
verbruik

projecten

3.1.1

-

-

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

Electriciteitsverbruik

Voor elke vestiging is een inventarisatie gemaakt van het elektriciteitsverbruik in 2013. Er is nog geen
trendanalyse gemaakt van het verbruik over de jaren. Relevante data die hiervoor nodig is, is niet
voorhanden.
Locatie
Zelhem

verbruik eenheid
46.372 kWh

Dordrecht

109.289 kWh

Antwerpen

11.549 kWh

Grijs
Grijs
Grijs
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Er heeft geen volledige inventarisatie over de vestigingen plaatsgevonden van de energie verbruikers.
Gesteld kan wel worden dat de computerservers in Dordrecht een relevante grote verbruiker van
stroom is. Hiernaast is verlichting een relevante energieverbruiker. Uit een in Dordrecht uitgevoerde
inventarisatie blijkt dat circa 25% van het stroomverbruik wordt veroorzaakt door verlichting (70* tl
58w, 140* tl 36w en 58* lamp 18w geeft met 2250 branduren per jaar circa 20 a 25.000 kWh). In 2014
is een deel van de verlichting, die aan vervanging toe was (verlichting werkplaats), vervangen door
energiezuinige led-verlichting. De verwachting is dat in Zelhem het aandeel van verlichting fors groter
is, hier zijn geen computerservers aanwezig en is een relatief grote werkplaats aanwezig.

3.1.2

Gasverbruik

Het gasverbruik is voor elke vestiging in zoverre bekend bepaald. Dit is gedaan aan de hand van rekeningen.
Er is geen analyse van het pand gedaan.

Locatie

verbruik eenheid

Zelhem

8.593 m3

Dordrecht

6.535 m3

Antwerpen

3.500 m3

1) EN 2)

1) Is een schatting, gerelateerd aan de gemiddelden
van de m2 opp van Dordrecht en Zelhem

3.1.3

2) Op moment ( 8-7-2015) nog
geen gegevens van
verhuurder

Waterverbruik

Het waterverbruik is voor elke vestiging in zoverre bekend bepaald. Dit is gedaan aan de hand van rekeningen.
Er is geen analyse van het pand gedaan.

Locatie / Energie bron

verbruik eenheid

Zelhem

163 m3

Dordrecht

221 m3

Antwerpen
95 m3
1) Is een schatting, gerelateerd aan de gemiddelden van
de m2 opp van Dordrecht en Zelhem, is alleen een
pantry en gemeenschappelijk toilet
3.1.4

1) EN 2)

2) Op moment ( 8-7-2015)
nog geen gegevens van
verhuurder

Installaties / Materieel

De grootste verbruikers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden binnen Verhoeve Milieu & Water
is het gebruik van de zuiveringsunits waarin ozongeneratoren aanwezig zijn en de installatie voor
electroreclamatie. Rollend materieel (vrachtwagens / kranen) is niet in eigen bezit en is in het huidige
onderzoek niet meegenomen.
Het probleem bij de grondwaterzuiveringsinstallaties is, is dat deze niet voor zien zijn van een kWh
meter en derhalve niet gemonitord worden. In veel gevallen zijn de verbruikskosten voor de
opdrachtgever en heeft monitoring in het kader van de uitvoering van het project geen meerwaarde.
Voor enkele installaties is in het verleden wel gekeken of ze minder milieu belastend kunnen worden
uitgevoerd. Dit heeft echter meer betrekking op het water verbruik voor koeling van ozon generatoren
dan voor de CO2 belasting.
Onderstaande is derhalve een schatting.
Portfolio CO2 Ladder
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In 2013 waren circa 40 units in gebruik met een geschat gemiddeld vermogen van 8 kW. Hieronder
bevinden zich een vijftal installaties met een gemiddeld van geschat gemiddeld vermogen van 11 kW.
Uitgangspunt, 40 installaties, 40 weken actief, 7 dagen per week, 24 uur / dag
aantal
kW
Weken actief
totaal kWh
CO2 uitstoot
(gemiddeld)
(7 dagen / 24u / wk)
35
8
40
1.881.600
989.721,6 kg
5

11

40

TOTAAL

369.600

194.409,6 kg

2.251.200

1.184.131,2 kg

Het verbruik bij mobiele middelen is vooral gedrag gerelateerd. Het verbruik wordt sterk beïnvloed
door de gebruiker en de wijze van gebruik en staat van onderhoud van het mobiele werktuig.
Binnen de vestiging Zelhem is in 2013 circa 600 L dieselolie verbruikt door het aanwezige materieel
(o.a. loader, trilplaat en heftruck, deze laatste is in 2014 vervangen door een lpg heftruck).
Voor het gebruik van de lasapparatuur is in 2013 ca. 80 kg acetyleengas verbruikt
In Dordrecht is de dieselheftruck niet meer aanwezig en wordt gebruik gemaakt van een lpg heftruck.
Deze verbruikt jaarlijks circa 720 l lpg.
Voor het gebruik van de lasapparatuur is in 2013 ca. 60 kg acetyleengas verbruikt
Het overig verbruik van klein materieel is verborgen in het verbruik van de bussen (tanken met
tankpasje van het vervoersmiddel), dit is echter zeer beperkt.
Voor werken van Buro Antares en Agrozone zijn het vrijwel alleen de transportbewegingen die zorgen
voor energie verbruik.
3.1.5

Wagenpark

De werken worden uitgevoerd door heel Nederland en België. Hierbij wordt voornamelijk gebruik
gemaakt van lease-auto’s en lease-bussen om naar het werk te rijden.
Buro Antares

Verhoeve Milieu & Water

Gegevens per peildatum:

31-12-2013

31-12-2013

Aantal contracten rijdend

5

20

2.277

2.628

323,3

322,6

Gemiddelde ltrs
Gemiddelde CO2
(gram/ltr)

Totaal CO2 per jaar in kg
36.789
N.B. Conversiefactor www.CO2emmissiefactoren.nl

169.563

Hiernaast worden door diverse medewerkers met privé auto’s km’s gemaakt. Voor het gebruik en de
verdeling tussen diesel, benzine en lpg is lastig een volledig correcte verdeling te maken omdat deze
gegevens niet zijn geregistreerd. In onderstaand overzicht is getracht een reëel beeld te geven.

Aantal km

Gemiddeld C02
(gram/km)

Diesel

68.228

213

Totaal CO2 per jaar in
kg
14.532

Benzine

36.500

224

7.176

32.915
171
Hybride
N.B. Conversiefactor www.CO2emmissiefactoren.nl

5.628

Brandstof
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Vooralsnog is het verbruik van derden (onderaannemers, ZZP’ers) nog niet in beschouwing genomen.

3.2

Samenvatting CO2 uitstoot ( Energie Audit verslag )

● Dit auditverslag is in het laatste kwartaal 2014 opgezet door dhr. L. van Schöll (ex. KAM coördinator
VMW) en in het tweede kwartaal 2015 ge-update door dhr. E. Vroegh (huidige KAM coördinatorVMW).
De eindredactie is uitgevoerd door dhr. G de Vogel, directeur en dhr. Schoovers projectmanager.
Samen hebben zij het Portfolio, het EMA en de Energie audit vorm gegeven en gecontroleerd aan de
hand van de beschikbare informatie, de voornaamste informatiebronnen zijn o.a.:
Website SKAO: ◦Handboek CO2 prestatieladder waarbij gedeeltelijk al versie 3.o is gebruikt;
◦Praktische handleiding CO2 prestatieladder voor bedrijven;
◦werkinstructie voor het protfolio CO2 prestatieladder
◦website: www.co2emissiefactoren.nl
● Het bedrijf heeft en 3-tal fysieke vestigingen te weten:
- Dordrecht, kantoor met werkplaats;
- Zelhem, kantoor met werkplaats;
- Antwerpen, kantoor.
Gedurende het jaar zijn er diverse projectlocaties door Nederland en België, van deze projecten is een
gemiddelde genomen.
● Voor de berekeningen is uitgaan van onderstaande omrekenfactoren:
Uitstoot CO2 in kg

1 kWh stroom
1 aardgas
1 m3 drinkwater
1 l diesel
1 l LPG
Uitstoot wagenpark

0,526 1)
1,884 1)
0,3 2)
3,232 1)
1,725 1)
Ltrs brandstof voor leasewagens (opgave
leasemaatschappij1)
Km’s voor privewagens ( km declaraties) 1)

1)

Bron: www.CO2emissiefactoren.nl

2)

Bron: www.bedrijfenenergie.nl

De reductiemogelijkheden in hoofdstuk 3.4 verder uitgewerkt, hieronder volgt een samenvatting:
Item
Reductiemogelijkheid
actiehouders
Verlichting
TL vervangen voor energiezuinige LED
gebouwbeheerder
Servers
Werken in een CLOUD omgeving (
Directie, IT-er
modernere energiezuiniger server bij
Cloud leverancier)
Gasverbruik
Gebruik verwarming beperken
Directie, KAM
Elektra
Inkoop groene stroom
Directie
Gebruik van zuinige materieelstukken,
Allen
reeds bepalen bij inkoop en ontwerp
Brandstof
Gebruik van energiezuinige auto’s
Opleggen door directie/vrije keus
Mogelijkheden tot carpoolen
Allen
“het nieuwe rijden” introduceren
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●In de onderstaande tabel zijn de verbruiks gegevens omgerekend naar het aantal kg CO 2
weergegeven.
In de diagram 1 zijn de totale gegevens weergegeven inclusief de waterzuiveringsunits. In diagram 2
zijn de gegevens weergegeven zonder waterzuiveringsunits.

verbruik

Kg CO2 /

CO2

Totaal

Totaal in %

eenheid
elektriciteit Zelhem

exclusief units

46.372,0

kWh

0,526

24.391,7

kg

1,57

%

6,8

%

elektriciteit Dordrecht

109.289,0

kWh

0,526

57.486,0

kg

3,7

%

16,2

%

elektriciteit Antwerpen

11.549,0

kWh

0,526

6.074,8

kg

0,39

%

1,7

%

gas Zelhem

8.593,0

m3

1,884

16.189,2

kg

1,0

%

4,5

%

gas Dordrecht

6.536,0

m3

1,884

12.313,8

kg

0,77

%

3,4

%

3.500

m3

1,884

6.594,0

kg

0,4

%

1,3

%

ltr

3,385

2606.4

kg

0,0

%

0,1

%

gas Antwerpen
Acetyleen (lasgas)

770

water Zelhem

163,0

m3

0,3

48,9

kg

0,0

%

0,0

%

water Dordrecht

221,0

m3

0,3

66,3

kg

0,0

%

0,0

%

95

m3

0,3

28,5

kg

0,0

%

0,0

%

0,5

%

57,1

%

water Antwerpen
lease auto’s benzine

676,6

ltr

2,741

1.854,5

kg

0,1

Lease auto’s diesel

63.273

ltr

3,232

204.498,3

kg

13,27

%
%

Km met privé auto’s

36.500

Km

0,224

8.176

kg

0,5

%

2,1

%

68.228

km

0,213

14.532,5

kg

0,9

%

4,1

%

32.915

Km

0,171

5.628,5

kg

0,3

%

1,4

%

benzine
Km met prive auto’s
diesel
Km met prive auto’s
Hybride
klein materieel diesel

600,0

l

3,232

1.939,2

kg

0,1

%

0,5

%

klein materieel lpg

720,0

l

1,725

1.242,0

kg

0,1

%

0,3

%

kWh

0,526

1.184.131,2

kg

76,9

%

TOTAAL: kg

1.541.237,8

Kg

100

%

ton

1.541

units (projecten)
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Diagram 1: totale uitstoot CO2, inclusief units op de projecten
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Diagram 2: totale uitstoot CO2, exclusief units op de projecten

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de Aurora holding in het kader van de CO2 prestatieladder kan
worden beschouwd als klein bedrijf conform onderstaand overzicht;

●Om het inzicht te verbeteren naar het verbruik van grote energieverbruikers wordt in overleg
getreden met de opdrachtgevers waar elektra ter beschikking wordt gesteld. De vraag hierbij is of het
mogelijk is om op locaties van opdrachtgevers meters te plaatsen om het verbruik beter te kunnen
monitoren.
Portfolio CO2 Ladder
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Tevens wordt er gekeken of het totale brandstofverbruik van de leasewagens gelijk met de
rekeningoverzichten kan worden overlegd, zodoende wordt er sneller inzicht in het verbruik van het
wagenpark verkregen
●Uit de gegevens valt te concluderen dat bijna 77% van de CO2 belasting van het totale bedrijf is te
relateren aan het elektriciteitsverbruik van de saneringsunits. De overige 23% wordt voor het grootste
deel bepaald door het wagenpark en elektriciteitsgebruik in Dordrecht. Deze laatste post zal overigens
in 2015 minder zwaar tellen omdat de computerservers in 2015 niet meer in eigen beheer zijn.
Hierbij moet wel in acht worden genomen dat er elders uiteraard wel servers t.b.v. van onze Cloud
omgeving in gebruik zijn.
Van deze leveranciers wordt gevraagd om te overleggen welke soort stroom zij betrekken
In voorstaande overzichten is geen rekening gehouden met de CO2 belasting bij onderaannemers.
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3.3

Co2 Footprint emissie inventarisatie
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CO2 FOOTPRINT AURORA HOLDING 2013

scope

emissiecategorie

bedrijfsonderdeel

kantoren en
werkplaatsen

S
C
O
P
E
1

subonderdeel
Dordrecht
Zelhem
Antwerpen
totaal aardgas
Dordrecht
Zelhem
Antwerpen
totaal water
Dordrecht
Zelhem
Antwerpen
totaal acetyleen

Fuel used

productieproces

emissiecategorie

bedrijfsonderdeel

Dordrecht
Zelhem
Antwerpen
totaal diesel
Dordrecht
Zelhem
Antwerpen
totaal lpg
subonderdeel
Verhoeve M&W

personenvervoer
kantoorpersoneel

Buro Antares

emissiebron
aardgas verbruik

waterverbruik

acetyleen verbruik
t.b.v. lassen

klein materieel diesel

LPG t.b.v. heftruck

emissiebron

werkvervoer
bouwplaatsmede
werkers

Verhoeve M&W
Buro Antares

hoeveelheid

bron

m3
m3
m3

6536
8593
3500
15129

fact. Leverancier
fact. Leverancier
gemiddelden gerelateerd aan Dordrecht en Zelhem

m3
m3
m3
m3

221
163
95
384

fact. Leverancier
fact. Leverancier
gemiddelden gerelateerd aan Dordrecht en Zelhem

kg
kg
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
eenheid

330
fleswissels in werkplaats
440
fleswissels in werkplaats
n.v.t. gebeurt in Dordrecht of Zelhem
770
400
200
n.v.t. gebeurt in Dordrecht of Zelhem
600

CO2 conversiefactor
X
1,884
1,884
1,884
X
0,3
0,3
0,3
X
3,385
3,385

kg. CO2 per m3
water

kg. CO2 per kg.
Verbruikt
acetyleen

kg. CO2 per liter
diesel

kg. CO2 per liter
LPG

720
hoeveelheid

bron

CO2 conversiefactor

16540,7
4,5
7670,9
7,1

overzicht leasemaatschappij
overzicht leasemaatschappij
overzicht leasemaatschappij
overzicht leasemaatschappij

3,232
2,741
3,232
2,741

diesel
benzine
diesel
benzine

ltr
ltr
ltr
ltr
ltr

35355,5
665
3705,9

overzicht leasemaatschappij
overzicht leasemaatschappij
overzicht leasemaatschappij
overzicht leasemaatschappij

3,232
2,741
3,232
2,741

eenheid
kg. CO2 per liter
brandstof

kg. CO2 per liter
brandstof

TOTAAL CO2 SCOPE 1
scope

S
C
O
P
E
2

emissiecategorie

bedrijfsonderdeel
kantoren en
werkplaatsen

subonderdeel
Dordrecht
Zelhem
Antwerpen
totaal Elektra

emissiebron
Elektraverbruik

electricity
purchased

eenheid

bedrijfsonderdeel

totaal Elektra
subonderdeel
Aurora

use of private cars
for busines travel

hoeveelheid

kWh
kWh
kWh
kWh

109289
46372
11549
155661

kWh

1881600

personenvervoer
totalen brandstof

emissiebron
diesel
benzine
Hybryde

1117,05
1489,4

1292,8
646,4

722,4
577,92

bron
fact. Leverancier
fact. Leverancier
fact. Leverancier
bestaat uit kort en langlopende projectinstallaties.
35 stuks , 40 weken (24/7) , 8 kWh/uur gemiddeld

1.300,32
kg. CO2
53459,5424
12,3345
24792,3488
19,4611
78.283,69
114268,976
1822,765
11977,4688
0
128.069,21

CO2 conversiefactor
X
0,526
0,526
0,526

eenheid
kg. CO2 per
kWh

X
0,526

kg. CO2
57486,014
24391,672
6074,774
87.952,46
989721,6

kg. CO2 per
kWh
kWh

emissiecategorie

66,3
48,9
28,5
115,20

kWh
eenheid
km
km
km

opm.

www.co2emissiefactoren.nl
is een schatting, geen gegevens

www.bedrijfsenergie.nl
is een schatting, geen gegevens

www.skao.nl/docs

verbruik is dermatig gering dat er
onzekerheid in de berekening kan
zitten van 10%, echter is dit op het
geheel verwaarloosbaar

www.co2emissiefactoren.nl

verbruik is dermatig gering dat er
onzekerheid in de berekening kan
zitten van 10%, echter is dit op het
geheel verwaarloosbaar

www.co2emissiefactoren.nl

verbruik is dermatig gering dat er
onzekerheid in de berekening kan
zitten van 10%, echter is dit op het
geheel verwaarloosbaar

369600
2251200
hoeveelheid
68228
36500
32915

5 stuks, 40 weken (24/7) , 11 kWh/uur gemiddeld

bron
km declaraties
km declaraties
km declaraties

ltr

bron CO2 conversiefactor

opm.
incl. Agrozone en VGB

www.co2emissiefactoren.nl

incl. VGB
www.co2emissiefactoren.nl

240.817,10

Elektraverbruik

projecten/ WZI
installaties

12313,824
16189,212
6594
28.503,04

bron CO2 conversiefactor

n.v.t.

ltr
ltr
ltr
ltr
ltr

totalen brandstof

kg. CO2 per m3
aardgas

kg. CO2

1.939,20
X
1,806
1,806

400
320

eenheid

2.606,45
X
3,232
3,232

diesel
benzine
diesel
benzine

totalen brandstof

Business car travel

eenheid

0,526

CO2 conversiefactor
0,213
0,224
0,171

194409,6

eenheid
kg. CO2 per
gereden
kilometer

1.184.131,20
kg. CO2
14532,56
8176,00
5628,465

bron CO2 conversiefactor

opm.
betreft grijze stroom

www.co2emissiefactoren.nl

betreft een schatting, onbekend is of
er op de locaties waarbij stroom van
de OG is betrokken sprake is geweest
www.co2emissiefactoren.nl
van groene of grijze
stroom,onzekerheid is ongeveer 20 %,
uitgangspunt nu is grijze stroom
bron CO2 conversiefactor

opm.
incl. Agrozone en VGB

www.co2emissiefactoren.nl

28337,029
TOTAAL CO2 SCOPE 2

TOTAAL CO2 FOOTPRINT BASISJAAR 2013

1.300.420,69

1.541.237,79

(1.541 ton)

3.4

Inventarisatie reductiemogelijkheden

In het verleden zijn reeds al voorzichtig maatregelen genomen welke de CO 2 uitstoot beperken, niet
altijd was dit doelbewust voor de CO2 footprintreductie maar meer direct om dingen makkelijker en
goedkoper te maken. Bijvoorbeeld carpoolen werd al gedaan, dit was op werklocaties gemakkelijk
i.v.m. parkeerruimte en bespaarde ook brandstof.
Vanwege het feit dat de overheid het voor leaserijders aantrekkelijk maakt om in een energiezuinige
auto te rijden ( laag bijtellingstarief ) zijn in het wagenpark al een aantal A en B label auto’s
opgenomen, naast het gunstige bijtellingseffect voor de berijder heeft dit ook een gunstig effect gehad
op de CO2 uitstoot.
Op de volgende pagina wordt in een tabel weergegeven welke reductiemogelijkheden er (eventueel)
kunnen worden genomen.
De reductie mogelijkheden zijn tevens de doelstelling.

Portfolio CO2 Ladder
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REDUCTIEMOGELIJKHEDEN / DOELSTELLINGEN t.o.v. basisjaar 2013 per jaar

scope

S
C
O
P
E
1
scope

S
C
O
P
E
2

emissiecategorie

subcategorie

omschrijving

reductiemogelijkheid

verwarming
gebouwen

aardgas voor
kantoren en
werkplaatsen

inregelen CV ketels afgestemd op kantoren en werkplaats

1.250

0,08

lasgas, diesel en
LPG

0
0
0
500

0
0
0
0,03

verwaarloosbaar
onderzoeken
verwaarloosbaar

gebruik klein
materieel

ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten houden
kan de ketel uit tijdens vakanties?
zuinig gebruik maken van het gas
vervangen diesel materieel voor LPG
met inachtnemening V&G beleid, gebruik heftruck beperken

0

0

niet in te schatten

bij vervanging materieel kijken naar energiezuinig

500

0,03

aansturen op leasen van A en B label auto's Hybride,elektrisch, LPG etc.

2.000

bandenspanning controleren
indien mogelijk carpoolen
beperk gebruik aanhangers
"het nieuwe rijden " promoten

50
800
200
1.000

Fuel used

Business car travel

emissiecategorie

schatting
schatting
mogelijke
maximale reductie
(doelstelling)
in kg.
reductie in %

leasewagens

subcategorie

gebouwen en
werkplaatsen

diesel, benzine

omschrijving

verbruik kWh

0,26

use of private cars for
business travel

prive auto's

0,4

schatting reductie
in kg.

schatting
reductie in %

opm.

vervangen servers door werken in cloud

46.000

1,5

resultaat gehalveerd, cloud verbruikt ook kWh

vervangen TL verlichting door LED
gebruik groene stroom ( emissiefactor 0!)
niet volledig belasten

5.000
87.952
0

0,32
5
0

reeds in gang gezet, waanneere aan vervanging toe→ LED
onderzoeken bij leverancier ( is een collectief)
niet in te schatten

gebruik groene stroom ( emissiefactor 0!)

1.184.131

8

resultaat voorlopig gedeeld door 10, te afhankelijk van t.b.s. stroom
van opdrachtgevers, eigen bouwstroom wel groen aanvragen

reductiemogelijkheid

gebruik zuinige componenten

45.000

3

bij bouwen nieuwe installatie worden de kosten en baten afgewogen
aangaande de aankoop van energiezuinige componenten. Gaat een
energiezuinige motor wel lang genoeg mee? Eerder vervangen is niet
kosteneffectief en ook niet milieuvriendelijk. Ook nadenken over
overcapaciteit, wel of niet nodig? per project een inventarisatie
maken

gebruik zo veel mogelijk beperken
"het nieuwe rijden " promoten

0
0

0
0

niet in te schatten

1.368.083

17,82

1.374.383

18,22

verbruik kWh

diesel, benzine

samenstelling wagenpark verandert voortdurend,e.e.a. is dan ook
een ruwe schatting

6.300

electricity purchased
projecten en
installaties

opm.

TOTAAL REDUCTIEMOGELIJKHEDEN T.O.V. BASISJAAR 2013

in 2014 en 2015 is reeds het nodige ingezet
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ENERGIE MANAGEMENT, ACTIEPLAN 2015
GVO\KAM\8-7-2015

INLEIDING
De directie van Aurora Holding BV (Aurora) heeft zich ten doel gesteld binnen de gehele organisatie en
bij de uitvoering van werken de CO2-uitstoot te reduceren. Zij wil dit op een gestructureerde wijze doen
en heeft daarvoor een Energie Management Actieplan (EMA) opgesteld conform NEN-EN ISO 50001
In het onderhavige EMA worden de door de directie van Aurora Holding BV (Aurora) vastgestelde CO 2reductiedoelstellingen beschreven, en hoe de doelstellingen bereikt gaan worden. Een en ander is
tevens van toepassing voor de onder de holding vallende werkmaatschappijen.
Als input is gebruik gemaakt van het Energie Audit Verslag hoofdstuk 4 van het portfolio met kenmerk
EVR/AURORA/CO2 versie 1 zoals deze is vastgesteld door de directie.
Het actieplan geeft voor de periode 2015 t/m 2019 de in die periode totaal te behalen reductie weer. De
te nemen maatregelen worden beschreven en daarbij de voor 2015 te nemen acties.
De organisatorische grenzen van de Holding zijn in het portfolio weergegeven in hoofdstuk 2.
Dit Energie Management Plan is een onlosmakelijk onderdeel van het portfolio, ondanks dat het
separaat wordt opgesteld, alvorens publicatie worden alle benodigde documenten betreffende de
portfolio samengevoegd.

2.

REDUCTIEDOELSTELLING
Bij de formulering van de doelstelling wordt een onderscheid gemaakt tussen scope 1 en scope 2:
Scope 1: alle emissies door gas en door brandstof. (reductiedoelstelling 0,4%)
Scope 2: alle emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, emissies door
zakelijke vliegkilometers en emissies door zakelijk gereden kilometers met prive-auto’s.
(reductiedoelstelling 17,8%)
Omzet gerelateerd wil Aurora voor het totaal van scope 1 en scope 2 in 2019 een reductie hebben
gerealiseerd van tenminste 18,2% ten opzichte van het referentiejaar 2013. De CO2-uitstoot had in 2013
een niveau van 1.541.238 kg. bij een omzet in 2013 van € 9.448.851,00
Ten aanzien van scope 2 onderdeel “zakelijke vliegkilometers” doet zich een bijzondere omstandigheid
voor. Op dit moment (2015) is sprake van de opbouw van activiteit buiten Europa. Een CO2-reductie op
zakelijke vliegkilometers in verhouding tot omzet of aantal fte valt voor de komende periode voor dit
onderdeel niet reëel te maken juist vanwege de opbouwfase. Overigens zij opgemerkt dat de te
verwachten uitstoot op dit onderdeel ten opzichte van de overige uitstoot een beperkte factor zal zijn.
Toch stelt Aurora zich ten doel om de CO2 uitstoot ten gevolge van zakelijke vliegkilometers te
compenseren door een tenminste even grote reductie te realiseren bovenop de doelstelling van 18,2%.
Dit onderdeel nader te beschouwen in het eerste kwartaal van 2016 op basis van de resultaten van 2015
Een overzicht van de maximale reductiemogelijkheden en een reële inschatting hiervan is opgenomen in
hoofdstuk 3.4 van het portfolio.

3.

PLAN VAN AANPAK

3.1.

Opzet
In het navolgende wordt per scope voor 2015 een eerste uitwerking gegeven van de te nemen
maatregelen. Sommige maatregelen hebben een snel resultaat, waarmee al in 2015 een eerste CO 2reductie bereikt kan worden. Andere maatregelen behoeven eerst een oriëntatiefase voordat tot concrete
maatregelen kan worden overgegaan.
Op basis van de resultaten uit de energie-audit is bij Aurora de uitstoot door de saneringsunits en door
de leaseauto’s het hoogst, gevolgd door het elektriciteitsverbruik op de vestigingen in Dordrecht en
Zelhem. De overige aspecten zijn van minder belang en worden niet in de maatregelen volgens de
paragrafen 3.3 en 3.4 meegenomen. In de uitvoering zullen zaken als terugdringen gasverbruik wel
degelijk worden meegenomen, vooral waar het gaat om de samenwerking hierin met het personeel (zie
paragraaf 4.2).
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Reeds ingezet:
Begin 2015 is het ICT platform gewijzigd met als positief effect dat de servers op locatie Dordrecht niet
meer in gebruik zijn. De reductie in stroomverbruik is circa 8.500kWh/maand hetgeen op jaarbasis een
aanzienlijke reductie in de CO2 uitstoot geeft van 46000 kg / CO2. Kanttekening hierbij is dat de “Cloud
omgeving” waarin nu de servers draaien bij een extern bedrijf natuurlijk ook stroom gebruiken, derhalve
is de reductiemogelijkheid hiervoor gehalveerd in afwachting van de reactie van de “Cloud” leverancier
Waarin deze aangeeft of zijn servers op groene of grijze stroom werken.
Ook is reeds een aanvang gemaakt met het vervangen van de TL verlichting, kapotte verlichting is gelijk
vervangen en in de loop van 2015 wordt alle kantoorverlichting vervangen voor LED.

3.3.

3.4.

Scope 1
Onderdeel

Maatregel

Actie 2015

Verantwoordelijk

Brandstofverbruik leaseauto’s (personenwagens).

Bij nieuwe aanschaf
energiezuinig type

Lease-regeling bedrijf
aanpassen tbv stimuleren
energiezuinige auto’s

Mevr. R. van
Prooien

Brandstofverbruik leaseauto’s (bestelwagens)

Bij nieuwe aanschaf
energiezuinig type

naast andere factoren die spelen
ook aandacht voor
brandstofverbruik

Mevr. R. van
Prooien

Brandstofverbruik alle
lease-auto’s

Beperken
brandstofverbruik

Middels de periodieke
afrekeningen monitoren
individuele verbruik en bij grote
afwijkingen aanspreken.
Promoten het nieuwe rijden

Mevr. R. van
Prooien

Onderdeel

Maatregel

Actie 2015

Verantwoordelijk

Elektriciteitsverbruik
algemeen

Inkoop groene stroom
( in NL opgewekt door
wind, water of zon)

Inventarisatie mogelijkheden en
afweging maken

Dhr. J. Schoovers

Elektriciteitsverbruik
saneringsunits

Toepassen
energiezuiniger
componenten

bij bouwen nieuwe installatie
worden de kosten en baten
afgewogen aangaande de
aankoop van energiezuinige
componenten. Gaat een
energiezuinige motor wel lang
genoeg mee? Eerder vervangen
is niet kosteneffectief en ook niet
milieuvriendelijk, dus wellicht
toch die van een halve kW meer.
Ook nadenken over
overcapaciteit, wel of niet nodig?
per project een inventarisatie
maken, daarna monitoren
verbruik unit en evaluatie
samenstelling unit op mogelijke
besparingen

Dhr. W. Brabers

Elektriciteitsverbruik
vestigingen

Toepassen
energiezuiniger verlichting

Vervangen verlichting vestiging
Zelhem en Antwerpen ( reeds
ingezet)

Dhr. J. Schoovers

Beperken energieverbruikende apparaten

Inventarisatie en communicatie
(zie ook beschrijving bij
hoofdstuk 4)

Dhr. J. Schoovers

Scope 2

N.B. in hoofdstuk 3.4 van het portfolio worden alle reductiemogelijkheden en doelstellingen in een tabel
weergegeven
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4.

UITVOERINGSASPECTEN

4.1.

Verantwoordelijkheden
De directie is eindverantwoordelijk voor de implementatie van het EMA. De KAM-coördinator heeft een
uitvoerende taak in deze. Deze functionaris draagt zorg voor het verzamelen van informatie en het
analyseren daarvan. Op basis van de informatie verstrekt de KAM-coördinator adviezen aan de directie.
Om te voorkomen dat “van bovenaf” iedere keer aanwijzingen worden gegeven is het de bedoeling om
per vestiging een of meerdere personen de taak te geven extra opmerkzaam te zijn op mogelijkheden
om energieverbruik te reduceren. En om collega’s daar ook op een goede manier op te wijzen. Dit heeft
tevens een relatie met het creëren van intern draagvlak zoals beschreven in paragraaf 4.2.
De directie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het opstellen van de reductiedoelstellingen.

4.2.

Creëren draagvlak intern
Het beste resultaat wordt verkregen door bij alle medewerkers het besef te doen doordringen dat het
terugdringen van de CO2-uitstoot in ieders belang is. Dit besef is in de basis aanwezig. Niet voor niets
zijn wij zelf ook een bedrijf actief in het milieu-segment!
Toch is het goed om bewust aan het creëren van draagvlak te werken. Dit zal o.a. plaatsvinden door
vooral in de communicatie intern aandacht te besteden aan het beperken van de CO2-uitstoot. Te
denken valt daarbij aan uitingen in de maandelijkse interne nieuwsbrief. Bijvoorbeeld om periodiek
aandacht te vragen voor het uitschakelen van onnodig verlichting.
Een insteek zal zijn om het aanbrengen van ideeën door personeel te stimuleren, en die ideeën
vervolgens indien mogelijk tot uitvoer te brengen.
Het aanbrengen van goede ideeën dan wel energiebewust gedrag (bv een lager dan gemiddeld
brandstofverbruik bestelbus) zal gericht aandacht krijgen, bv door het geven van een beloning. En daar
wordt ook in de interne communicatie aandacht aan gegeven.

4.3.

Communicatie extern
De communicatie extern verloopt op diverse manieren. Meerdere malen per jaar wordt een nieuwsbrief
uitgebracht. In de nieuwsbrieven zal aandacht worden gegeven aan het EMA. Bij voorkeur naar
aanleiding van bereikte resultaten en eventuele innovaties.
Daarnaast zal ook in de meer reguliere contacten (bijvoorbeeld acquisitiegesprekken) aandacht worden
gegeven aan het item. In hoofdstuk 5 van het portfolio is het communicatieplan weergegeven .

4.4.

Participeren in externe initiatieven

4.41. Vergroening in-situ saneringstechnieken:
De afgelopen periode zijn diverse concepten ontworpen en in uitvoering betreffende de vergroening van
bodemsanering. Het betreft vooral de versnelling van de biologische afbraak door
temperatuursverhoging van de bodem tot maximaal 30 graden C. De temperatuursverhoging vindt op
een duurzame manier plaats door middel van zonnecollectoren of een warmtepomp. Hiermee wordt het
energieverbruik aanzienlijk beperkt, hetzij door minder elektriciteit te verbruiken bij verwarming, hetzij
door het vervangen van energie intensieve technieken als ISCO door de extensieve biologie. Ook de
doorlooptijd ( en dus stroomverbruik ) wordt aanzienlijk verkort met deze methode
De volgende stappen zijn doorlopen:

Literatuurstudie bodemtemperatuurverhoging: gereed, uitgevoerd door Orvion;
De resultaten van de studies worden kosteloos gedeeld met de partners. De kosten voor Auora
bedragen tot op heden € 1.750,00

Onderbouwing door labtesten : in maart 2015 opdracht verleend aan Deltares;
De resultaten van de labtesten worden in rapportvorm verwerkt en openbaar gepubliceerd, tot op
heden liggen de resultaten nog ter beoordeling. De kosten voor deze labtesten bedragen een kleine
€ 7.000,00
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Het volgende project is reeds uitgevoerd:

Groene sanering te Nevele(B)
Vanwege een uitstel van de start van een ISCO(chemisch) BIO(logisch) sanering in Nevele heeft
Verhoeve de tijd gekregen om de saneringsaanpak van een bodemverontreiniging met VOCL te
heroverwegen. Hieruit is een groene saneringsaanpak ontstaan waarbij de ISCO stap is vervangen
door versnelde biologische afbraak van VOCL door verwarming van de bodem. Deze verwarming
vindt duurzaam plaats door gebruik te maken van aardwarmte. Door het vermijden van de ISCO
stap en de duurzame wijze van verwarmen wordt aanzienlijk bespaart op de energierekeningen de
CO2 uitstoot.
Deze groene sanering is uitgebreid aan bod geweest in de externe nieuwsbrief van februari 2014
waarbij klanten ook verdere informatie kunnen krijgen over de technieken zodat deze ook door
derden kunnen worden gebruikt .

4.42. Lidmaatschappen met initiatieven
Verhoeve Milieu & Water Dordrecht is lid van de Lighthouse Club Nederland. Deze club is betrokken bij
de Duurzaamheidsfabriek Dordrecht. Vanuit Verhoeve Milieu en water gaan regelmatig mensen naar
bijeenkomsten en informatiedagen van de Duurzaamheidsfabriek.
De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht is een krachtenbundeling tussen bedrijfsleven,
onderwijs en overheid. Een bijzonder gebouw in Europa dat samen met het bedrijfsleven
duurzaamheidsonderwijs op een vernieuwende manier inricht. Het profiel van de Duurzaamheidsfabriek
is gericht op duurzame technologie met als focus de Maritieme Technologie en Energietransitie. In de
Duurzaamheidsfabriek krijgt een leven lang leren inhoud: van onderwijs in de jonge jaren tot bij-, na- en
omscholing gedurende de gehele loopbaan. Focus gedurende het gehele traject ligt op een CO2
neutrale economie.

4.43. Toekomst
Vooralsnog is binnen de Aurora groep nog geen enkel bedrijf lid van een specifiek initiatief m.b.t. CO2
reductie binnen de branche/sector. Vanwege de specifieke activiteiten blijkt het lastig om een goed
initiatief te vinden, om zomaar lid te worden van een initiatief om alleen maar te voldoen aan
voorwaarden gesteld in eis 3.D.1 vinden wij niet afdoende. We blijven in de komende tijd zoeken naar
passend bestaand initiatief. Als dit niet wordt voor het 4e kwartaal 2015 wordt bekeken zelf een initiatief
te starten.
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5.

BEHEERSING DOOR MONITORING EN METING

5.1.

Algemeen
Mede als onderdeel van het bewustwordingsproces, maar ook om de voortgang in het bereiken van de
reductiedoorstellingen te kunnen vastleggen, zal een meet- en monitoringsprogramma worden
uitgevoerd.
Daartoe worden de volgende zich repeterende acties opgezet:
Maandelijks vastleggen van verbruik van de diverse verbruiksbronnen.
Opzetten en aanvullen trendanalyse.
Eventueel bijstellen doelstellingen en waar mogelijk en nodig aanvullende acties.
Ten opzichte van het referentiejaar wordt aan het einde van ieder jaar bekeken wat de bereikte reductie
is en wordt nagegaan of de doelstelling naar verwachting gehaald zal worden. Indien nodig worden
vervolgacties uitgezet om verbeteringen te realiseren.
De benodigde informatie wordt als volgt verkregen:
Maandelijks opnemen meterstanden.
Per halfjaar gegevens m.b.t. verbruik lease auto’s monitoren.
Van geselecteerd representatief aantal saneringsunits maandelijks monitoren verbruik t.o.v.
draaiuren unit.
Per halfjaar registreren van zakelijke km’s met privé auto’s.
Per halfjaar registreren verbruiken van materieel.
Het geheel wordt door de KAM coördinator verzameld en in een centraal register bijgehouden.
De documenten die betrekking hebben op het energiemanagementsysteem worden door de KAM
organisatie beheerd (dhr. G.J. de Vogel en dhr. E. Vroegh).
e.e.a. is weergegeven in hoofdstuk 7 van het portfolio , stuurcyclus

5.2.

Interne audits
Een interne audit heeft tot doel om de kwaliteit van de carbon footprint te verhogen om een
betrouwbaar beeld te krijgen van de voortgang op de reductiedoelstellingen.
Een interne audit richt zich op de mate waarin de procedures uit het KAM handboek worden gevolgd.
Met deze informatie kunnen eventuele afwijkingen worden gecorrigeerd en verbeteringen worden
doorgevoerd die een preventieve doelstelling hebben. E.e.a. volgens het Plan, Do, Check en Act
principe.
De interne audit wordt een objectieve en onpartijdige uitgevoerd waarbij de formulieren en richtlijnen uit
het KAM systeem worden gehanteerd, deze zal minimaal 1 maal per jaar worden uitgevoerd.
Om gerichte maatregelen te kunnen nemen voor het verminderen van het energieverbruik en de
daaraan verbonden kosten is het ook nodig een inzicht te verwerven in het bestaande
energieverbruik, in de verdeling ervan over de verschillende bedrijfsdoeleinden en de oorzaken van
energieverlies. Het verloop van de audits is vastgelegd in de procedure interne audits.

5.3.

Externe verificatie
Om de kwaliteit van de carbon footprint te toetsen wordt deze extern geverifieerd door een
certificerende instelling. De certificerende instelling dient door SKAO bevoegd te zijn om deze
verificatie uit te voeren. Met deze informatie kunnen eventuele afwijkingen worden gecorrigeerd en
verbeteringen worden doorgevoerd.
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IMPLEMENTATIE IN KWALITEITSSYSTEEM
In het KAM systeem zal de monitoring zoals beschreven in hoofdstuk 5 worden verwoord.
De controle en verificatie van de verzamelde gegevens zal plaatsvinden middels interne audits. Hiervoor
zal in de procedure voor interne audits ook de check op verbruiksgegevens worden geïmplementeerd.

6.1.

Directie beoordeling
De resultaten van de interne audit zullen worden gebruikt voor de (jaarlijkse) directiebeoordeling.
In deze directiebeoordeling zal ondermeer worden opgenomen:
Of de uitstaande acties van in- en externe audits zijn opgevolgd;
Of er interne en/of externe veranderingen zijn in het bedrijf welke van invloed zij op het
managementsysteem;
Of het gevoerde beleid ten aanzien van communicatie, prestaties emissies en maatregelen
afdoende zijn of dat er moet worden bijgestuurd;
Of de reductiedoelstelingen zijn behaald, nog actueel en realistisch zijn of moeten worden
bijgesteld.
besluiten en maatregelen gerelateerd aan veranderingen in energie- of CO2-prestatie en
energiebeleid;
besluiten en maatregelen gerelateerd aan veranderingen van reductiedoelstellingen, CO2reductiemaatregelen, initiatieven en deelnames;
conclusies rond de werking van de CO2-Prestatieladder; expliciet dient er een uitspraak
gedaan te worden in hoeverre de CO2-Prestatieladder binnen het bedrijf functioneert zoals
deze bedoeld is (uitspraak omtrent doeltreffendheid, effectiviteit), op basis van de
resultaten van de interne audit met betrekking tot de doelstellingen per eis;
conclusies rond de werking van de CO2-Prestatieladder;
verbetermogelijkheden, inclusief de daarvoor benodigde middelen in tijd en/of geld

6.2.

Feedback
Aan de hand van input uit de vorige fases en het management review kunnen doelstellingen, indien
nodig, worden bijgesteld en kunnen er vervolgacties worden uitgezet om de verbeteringen te realiseren.
Dit is nodig om de continue verbetering van het geïmplementeerde energie- en
kwaliteitsmanagementsysteem te bevorderen. De terugkoppeling van uitkomsten wordt zowel schriftelijk
(rapportage) als mondeling (bijeenkomst KAM met directie) naar betrokkenen verzorgd. Zij dragen zorg
voor het nemen van corrigerende/preventieve maatregelen binnen hun eigen organisatieonderdeel.
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5 COMMUNICATIEPLAN
5.1

Communicatiedoelstellingen

Het intern en extern communiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en geboekte voortgang,
evenals het aangaan van een dialoog met bijvoorbeeld opdrachtgevers, onderaannemers alsmede de
eigen werknemers zorgt voor een betere bewustwording van en het beter naleven van de gemaakte
afspraken omtrent het halen van de reductiedoelstellingen.
Interne communicatie heeft als doel de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te
vergroten, voor het creëren van draagvlak voor de uitvoering van beleid en om gebruik te kunnen
blijven maken van ervaringen en ideeën van de eigen medewerkers. De externe communicatie levert
kansen op voor de onderneming doordat andere partijen het bedrijf kunnen benaderen met
nieuwe input of voorstellen voor samenwerken. Dat levert synergie op waar beide partijen beter van
worden.
Communicatiedoelstellingen intern
●Medewerkers zijn geïnformeerd over de CO2-footprint, de CO2-reductiedoelstellingen en de
maatregelen de Aurora Holding neemt om zijn CO2-uitstoot te reduceren;
● Medewerkers weten welke individuele en collectieve bijdrage ze kunnen leveren aan het
energiebeleid;
● De ISO 14001-norm raakt ingebed in de organisatie.
Communicatiedoelstellingen extern
● Belanghebbenden zijn op de hoogte van de CO2-footprint, de CO2-reductiedoelstellingen en de
maatregelen de Aurora Holding neemt om zijn CO2-uitstoot te reduceren;
● Belanghebbenden zijn op de hoogte van de vorderingen de Aurora Holding maakt op het gebied van
het energiebeleid;
● Belanghebbenden voelen zich uitgenodigd om mee te denken over de bijdrage die zij samen met
de Aurora Holding kunnen leveren aan het energiebeleid.

5.2

Doelgroepen

Doelgroepen intern
● Directie : CO2 footprint, reductiedoelstellingen, reductiemogelijkheden en maatregelen
en alle daarbijbehorende kosten en besparingen;
● Management : CO2 footprint, reductiedoelstellingen, reductiemogelijkheden en maatregelen
en alle daarbijbehorende kosten en besparingen;
● Personeel: CO2 footprint, reductiedoelstellingen, reductiemogelijkheden en maatregelen
en alle daarbijbehorende kosten en besparingen;

Doelgroepen extern
● Opdrachtgevers : CO2 footprint, reductiedoelstellingen, reductiemogelijkheden en maatregelen;
● Onderaannemers : CO2 footprint, reductiedoelstellingen, reductiemogelijkheden en maatregelen;
● Leveranciers : CO2 footprint, reductiedoelstellingen, reductiemogelijkheden en maatregelen;
In de CO2 footprint wordt de voortgang opgenomen m.b.t.de reducties
Portfolio CO2 Ladder
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5.3

Planning, middelen en actiehouders

Doel
groep

Boodschap

ID nr

Middel

Werkwijze

Frequentie

verantwoordelij
k

intern

CO2 footprint/
periodieke
rapportage

3.A.1

Website
en
nieuwsbrief

2 x per jaar

KAM manager

Reductie
doelstellingen
Scope 1 en 2
en PvA

3.B.1

Website
en
nieuwsbrief

KAM manager
verzameld data en
verwerkt in CO2
footprint, uitvoeren
trendanalyses
KAM manager stelt
samen met directie
de doelstellingen
vast n.a.v. CO2
footprint en
periodieke
rapportage

2 x per jaar

Directie

Communicatie

3.C.1

Website,
nieuwsbrief en
mailing

10 x per
jaar

KAM manager

Deelname
initiatieven

3.D.1

Nieuwsbrief,
mailing

Zie 3A1 en 3B1
daarnaast kort
voortgangsverslag (
met trendanalyse)
in nieuwsbrief, ook
aangeven
verkregen projecten
met
gunningvoordeel
CO2 ladder
In
(project)overleggen
initiatieven
bespreken,
regelmatig e.e.a.
checken op div.
websites

Wanneer
van
toepassing

Administratie

CO2 footprint/
periodieke
rapportage

3.A.1

Website

KAM manager
verzameld data en
verwerkt in CO2
footprint, uitvoeren
trendanalyses

2 x per jaar

KAM manager

extern
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Reductie
doelstellingen
Scope 1 en 2
en PvA

3.B.1

Website

KAM manager stelt
samen met directie
de doelstellingen
vast n.a.v. CO2
footprint en
periodieke
rapportage

2 x per jaar

Directie

Communicatie

3.C.1

Website

Mini maal 2
x per jaar

KAM manager

Deelname
initiatieven

3.D.1

Website
en
mailing

Wanneer van
toepassing wordt de
website aangepast
(i.i.g. 3.A.1 3.A.2 en
verkregen projecten
met
gunningvoordeel
CO2 ladder)
In
(project)overleggen
initiatieven
bespreken,
regelmatig e.e.a.
checken op div.
websites

Wanneer
van
toepassing

Administratie
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6 PARTICIPATIE
● Het participeren in initiatieven met betrekking tot reductie van CO 2 is in het Energie Management
Actie plan paragraaf 4.4 in hoofdstuk 4 opgenomen.
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7 STUURCYCLUS
Om tot het certificeren te komen op de CO2prestatieladder is dit portfolio opgesteld, voor dit portfolio is
opgesteld:
-

een Emissieinventarisatie voor het basisjaar 2013 met CO2 footprint; ( hoofdstuk 3)
een Energie management plan (EMA);( hoofdstuk 4)
een Communicatieplan.(hoofdstuk 5)
Uit deze plannen zijn acties voorgekomen welke in moeten worden nageleefd, deze staan in de
hoofdstukken omschreven.
In de maandelijkse KAM overleggen zullen de uitstaande acties worden besproken met de
actiehouders en worden data afgesproken wanneer zaken gereed zijn. Deze acties zijn o.a.:

-

de organisatorische grenzen checken en waar nodig bijstellen;
de emissie inventaris opstellen;
trends signaleren en beschrijven;
navolgen van resultaten uit de keteninitiatieven en de daar uit voortkomende vervolgacties;
uitvoeren interne audits;
directiebeoordeling;

Document
Energie audit verslag
( energiebeoordeling)

Inhoud
Actualisatie

Verantwoordelijk
KAM manager

Emissie inventarisatie

CO2 footprint
tabel

KAM manager

Interne audit

Op emissie
inventarisatie
Actualisatie

Project manager

Communicatieplan

KAM manager

Actualiseer periode
2 x per jaar 1)
Maart - April en
September - Oktober
2 x per jaar ( zie
boven)
In maart en september
2 x per jaar
Januari en juli
2 x per jaar
Januari en juli
(direct na de interne
audit)
1 x per jaar

EMA
Actualisatie
Directie
Met daarin o.a. :
- bijgestelde reductiedoelstellingen met
..plan v aanpak
- reeds behaalde reducties
- voortgang van eventuele
..keteninititiatieven
- verwerking van de interne audit
Directiebeoordeling
Op portfolio
Directie
1 x per jaar
1) Concreet betekent dit nu dat voor 2014 in september 2015 alle gegevens worden verzameld gelijk
met die van het 1e halfjaar van 2015. Gelijk met het binnen krijgen van de gegevens wordt aansluitend
het verslag gemaakt.
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8 IN STANDHOUDING
Na het verkrijgen van het certificaat niveau 3 CO2 prestatieladder wordt continu de stuurcyclus uit
hoofdstuk 7 doorlopen. Op deze manier worden de benodigde documenten en dat verzameld voor de
jaarlijkse herbeoordeling.
e.e.a. is opgenomen in de gang van zaken in het KAM systeem.
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