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1. Inleiding 
 
Dit document beschrijft het energiemanagement actieplan 2018-2019 van Kwakernaak B.V.  
Kwakernaak B.V. heeft in het vierde kwartaal van 2017 besloten om op te gaan voor certificering voor de 
CO2-Prestatieladder (COP) niveau 3. Kwakernaak B.V. wil vanuit haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid haar energieverbruik en CO2-uitstoot verminderen. 
 
In dit document zijn de doelen vastgelegd en is beschreven welke maatregelen er worden getroffen om de 
CO2-uitstoot verder terug te dringen. Daarnaast is aangegeven aan welke initiatieven wordt 
deelgenomen om in de sector gezamenlijk tot een oplossing te komen die de CO2-uitstoot kunnen 
verlagen. 
 
Tweemaal per jaar zal over de voortgang van de doelstellingen in dit rapport worden gerapporteerd. 
 
Dit document is door de directie van Kwakernaak B.V. besproken en goedgekeurd. 
 
 
 
 
 
Dhr. P. Kwakernaak 
 
Datum: 30-03-2018 
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2. Reductiedoelstellingen 
 
De reductiedoelstellingen hebben betrekking op zowel de interne organisatie als op de projecten. Veel 
van de uitstoot vindt namelijk plaats door activiteiten in het primaire proces en het is logisch juist ook 
daar aandacht aan te besteden. De doelstellingen beperken zich tot de scope 1 en 2 emissies, omdat 
Kwakernaak B.V. opgaat voor het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3.  
 
In onderstaande tabel is de ambitie vastgelegd. Hoe deze ambitie wordt ingevuld is uiteengezet in 
hoofdstuk 3. De doelstellingen zijn geformuleerd op het niveau van de werkmaatschappij.  
 
Kwakernaak B.V. 
Overall doelstelling:  
Kwakernaak B.V. wil jaarlijks, in 2017, en in 2018, en in 2019, 2% reductie realiseren (zoals weergegeven 
in tabel 1). Dit m.b.t. vrachtauto's (gereden km's), materieel (draaiuren), bestelauto's (gereden km's), 
verwarming-aardgas (graaddagen) en elektriciteitsverbruik (opp. gebouwen). 
 
Doelstelling alternatieve brandstof: Kwakernaak wil in 2018 onderzoek doen en een besluit nemen over 
het gebruik van alternatieve brandstoffen. Na het onderzoek zal blijken hoeveel reductie het oplevert.  
 

Scope  Gerelateerd aan Doelstelling 
2017 

Doelstelling 
2018 

Doelstelling 
2019 

Scope 1 Vrachtauto’s Gereden 
kilometers 

2% 2% 2% 

Materieel Draaiuren 2% 2% 2% 

Bestelauto’s Gereden 
kilometers 

2% 2% 2% 

Verwarming 
(Aardgasverbruik) 

Graaddagen 2% 2% 2% 

Scope 2 Elektriciteitsverbruik Oppervlakte 
gebouwen 

2% 2% 2% 

 Tabel 1: Reductiedoelstellingen 
 

 
3. Plan van aanpak  

3.1 Maatregelen voor het behalen van reductiedoelstellingen 

Vrachtauto's (Goederenvervoer) 

 Het verzorgen van trainingen ‘Het Nieuwe Rijden’ (Code 95):  
Het dieselverbruik van een vrachtauto is afhankelijk van de rijstijl van de chauffeur.  
Door chauffeurs te stimuleren een zuinigere rijstijl toe te passen, kan het dieselverbruik  
worden verminderd. De cursus is voor een aantal (nieuwe) chauffeurs nog van toepassing. (2018-2019) 

 Jaarlijkse controle bandenspanning vrachtwagens en bussen: 
Door beter op bandenspanning te controleren, wordt de rolweerstand van de vrachtauto’s  
minder en het verbruik lager. (2019) 

 Verbruik monitoren + communiceren: 
Door het verbruik inzichtelijk te maken voor de bestuurder, wordt er bewustwording gecreëerd. Deze 
bewustwording zal er ook toe leiden dat er bewuster zal worden gereden. (voortdurend) 

 Vervangen niet zuinige voertuigen: 
Door niet zuinige voertuigen te vervangen door zuinige voertuigen gaat de uitstoot omlaag.                    
Zo wordt de Euro 4 vrachtauto vervangen door een Euro 6 vrachtauto. (voortdurend) 

 
Materieel: 

 Jaarlijks het verbruik monitoren van het materieel: 
Brandstofverbruik van materieel is nauwelijks inzichtelijk. Tankbeurten van materieel is wel 
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geregistreerd, maar vervolgens is niet inzichtelijk wat het verbruik is van het betreffende materieel. 
Starten met het inzicht realiseren en vervolgens, indien nuttig, relevante maatregelen treffen.   

 Elektrificeren handgereedschap: Onderzoeken of we handgereedschap op brandstof kunnen vervangen 
kunnen vervangen voor elektrisch gereedschap. (2020) 

 
Personen/Mobiliteit:  

 Efficiënt omgaan met woon-werkverkeer: 
Medewerkers die een zakelijk voertuig mee naar huis nemen, kunnen de volgende dag direct naar de 
projectlocatie rijden en niet eerst via Groot-Ammers. Dit scheelt kilometers en brandstof, daarmee 
samenhangend vermindering van de CO2-uitstoot. (2019) 

 Verbruik monitoren + communiceren: 
Door het verbruik inzichtelijk te maken voor de bestuurder, wordt er bewustwording gecreëerd. Deze 
bewustwording zal er ook toe leiden dat er bewuster wordt gereden. (doorlopend) 

 Beleid t.a.v. aanschaf nieuwe personenauto’s.  
Bepalen of we beleid willen opstellen voor eisen bij aanschaf personenauto’s (elektrisch, maximale 
uitstoot) (2020) 

 Aanschaf zuinigere modellen.  
Bij vervanging zuinigere modellen aanschaffen. (voortdurend) 

 Stimuleren fietsgebruik 
Onderzoeken of en hoe we fietsgebruik kunnen stimuleren. (2019-2020) 

 Onderzoeken elektrisch rijden. 
Onderzoek doen naar mogelijkheden en eventueel bij aanschaf oplaadpunt creëren. (2019) 

 Vergroten bewustzijn van de werknemers over slim en zuinig rijden: 
Door het verbruik inzichtelijk te maken en tips om zuiniger te rijden te communiceren via toolboxen. 
(doorlopend) 
 

Algemeen: 

 Stimuleren woon-werk. Door vanaf huis direct naar projectlocatie te gaan zorgt voor minder 
kilometers en uitstoot, dan eerst langs kantoor/werkplaats te gaan. (2018) 

 Onderzoeken mogelijkheden biobrandstof. In 2019 mogelijkheden onderzoeken.  

 Tegengaan van stationair draaien van de auto’s: 
Onderzoeken of voertuigen onnodig stationair draaien. Afhankelijk van uitkomst eventueel 
maatregelen nemen. (2019) 

 
Gebouwen: 

 Onderzoek naar mogelijkheden om circulatiesystemen van de vijvers/filters aan te passen naar een 
energiezuinigere oplossing. (2019) 

 Onderzoek groene stroom, met zelfgekozen herleidbare komaf. (Zodra contract afloopt met 
energieleverancier) (2019) 

 Inkopen efficiëntere hardware 
Onderzoeken naar mogelijkheden om laptops, computers en printers aan te schaffen met het Energy 
Star Label. (2019) 

 Tijdschakelaar op de koffieautomaten zetten:  
Hiermee wordt tegengegaan dat de koffieautomaten onnodig verwarmd worden, wat energie kost. 
(2019) 

 Er scherp op letten dat de deuren van gebouwen en vertrekken waar verwarmd wordt 
(werkplaats/loods) niet onnodig openstaan: 
Communiceren (2019) 

 Bij vertrek uitschakelen van verlichting in loodsen. (2019)  

 Letten op het afsluiten van de computers en het uitdoen van de verlichting. (2019) 

 Toepassen van LED-verlichting in de parkeergarage en bedrijfshallen: 
Onderzoeken of investering in zuinigere verlichting interessant is. (2019) 
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3.2 Projecten met gunningvoordeel 

Er zijn op dit moment geen projecten met gunningsvoordeel. 
 

3.3 Monitoring en meting 

Dit hoofdstuk omschrijft hoe Kwakernaak B.V. de vastgestelde energiestromen meet en registreert. De 
liters brandstofverbruik worden gemeten op basis van overzichten van diverse brandstofleveranciers. Elke 
auto heeft zijn eigen tankpas hierdoor is er een administratief onderscheid mogelijk. Tevens is het 
mogelijk om bij rijdend materieel kilometers te registeren.  
 
Elektriciteit wordt afgelezen via MijnEneco.  
Gasverbruik wordt gemonitord door aflezen stand op gasmeter. 
 
De metingen worden halfjaarlijks uitgevoerd. Per half jaar wordt de voortgang gemonitord, ter controle 
op het behalen van de doelstellingen.  

3.4 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 

Het energiemanagement systeem wordt jaarlijks intern en extern geaudit. Tijdens deze audit kunnen er 
afwijkingen of aandachtpunten geconstateerd worden. Hieruit volgend wordt er een audit rapportage 
opgesteld, waarbij de corrigerende en preventieve maatregelen beschreven en geverifieerd worden.  

  

 
4. Deelname aan initiatieven 
 
4.1 Afrondende deelnames 

n.v.t. 

4.2 Lopende en nieuwe deelnames Kwakernaak B.V. 

Deelname aan CO2 reductieprogramma: ‘Bewust omgaan met energie’ 

Omschrijving Dit initiatief is erop gericht om gezamenlijk doelen te stellen en maatregelen te 
nemen om een reductie van het energieverbruik te realiseren en daarmee ook te 

voldoen aan de normeisen uit de CO₂-Prestatieladder. 

Startdatum 12-04-2018 

Einddatum - 

Deelname Actieve deelname door het leveren van informatie over het programma binnen 
Kwakernaak B.V. en verdere kennisuitwisseling. Het sectorinitiatief richt zich met 
name op het brandstofverbruik van de deelnemers, gerelateerd aan vervoer en 
mobiele werktuigen omdat dit bij alle deelnemers de meest materiele emissie is.  

Emissie Het heeft betrekking op de regionale CO2-uitstoot. 

Top tien Nee 

Resultaten  

Budget €170,00 per bijeenkomst in 2018-2019, in totaal 2 bijeenkomsten per jaar. 

 
 
5. Verantwoordelijkheden en taakstellingen 

5.1 Algemene beschrijving verantwoordelijkheden 

Organisatie Eindeverantwoordelijke Verantwoordelijke 
stuurcyclus (KAM) 

Contactpersoon emissie 
inventaris 

Kwakernaak B.V. Peter Kwakernaak Heidy Harkema Heidy Harkema 

 


