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Managementverklaring
Terugdringen van energie en CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van
klimaatveranderingen, zorgen voor een leefbare omgeving en zorg voor een leefbaar milieu.
Niebeek Milieumanagement is zich hiervan bewust en nemen de verantwoordelijkheid voor het
energieverbruik en de CO2-emissie van eigen en – waar mogelijk - ingekochte activiteiten.
Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het
energie- en CO2-verbruik, waarbij het jaar 2019 als referentiejaar is genomen. Op basis van de resultaten is
door Niebeek Milieumanagement een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het energieverbruik en
de CO2-emissie te reduceren.
In vervolg daarop is dit uitgewerkt en zoveel als mogelijk concreet en smart benoemd. De uitwerking
daarvan treft u in dit Energie Management Actieplan. Middels de benoemde stappen in dit meerjarenplan
(2020-2022) denken wij eind 2022 een reductie bereikt te hebben van 7,5%.
De directie zet hierbij met name in op het verlagen van brandstofverbruik, gas- en elektraverbruik.

Namens Niebeek Milieumanagement BV,

Dhr. E. Gerding
Directie
05 oktober 2020
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Inleiding

Niebeek Milieumanagement is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en neemt de
verantwoordelijkheid voor het energieverbruik en de CO2-emissie van eigen en ingekochte activiteiten.
Die verantwoordelijkheid is begonnen met het kwantitatief in kaart brengen en continu monitoren van het
energieverbruik en CO2-emissie, waarbij het jaar 2019 als referentiejaar is genomen.
Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en heldere maatregelen en doelstellingen om als
organisatie te kunnen verbeteren en te onderscheiden.
Om actief bezig te zijn met energie- en CO2-reductie is een plan voor de periode 2019–2022 opgesteld om
het energieverbruik en de CO2-emissie, te reduceren.
Voor u ligt de uitwerking van het Energie Management Actieplan 2020-2022, waarin op basis van een
analyse, doelstellingen en activiteiten zijn benoemd die moeten bijdragen aan het behalen van een
vastgestelde en onderschreven energiereductie. Dit moet vanaf 2022 gaan leiden tot een CO2-reductie van
7,5% ten opzichte van het referentiejaar 2019. Deze 7,5% van de totale emissie wordt bereikt in scope 1.
In dit plan zijn de gekozen reductiedoelstellingen beschreven en berekend en zijn de energie- en CO2doelstellingen benoemd.
Bij het bepalen van de energie- en CO2-reductiedoelstellingen hebben een aantal criteria een rol gespeeld:
- Omvang van de energie- en emissiestromen in het referentiejaar 2019;
- Betrekking heeft op de meest materiële emissies, volgens uit de CO2-footprint;
- Reductiemogelijkheden per energiestroom;
- Reductiepotentieel van een reductiemogelijkheid;
- Haalbaarheid (financieel, doorlooptijd, operationeel);
- Invloedmogelijkheden van Niebeek Milieumanagement;
- Ambitieniveau Niebeek Milieumanagement.

Dit plan maakt onderdeel uit van het CO2managementsysteem van Niebeek Milieumanagement en
is opgezet volgens de methodiek van de PDCA-cyclus
(plan-do-check-act). Het CO2-systeem borgt de voortgang
en resultaten van de verschillende acties en is beschreven
in ‘2.C.2 - Handboek CO2’.
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Analyse referentiejaar

Samenvatting Footprint referentiejaar
Niebeek Milieumanagement heeft het jaar 2019 als referentiejaar genomen en als vertrekpunt voor het energie- en CO2-emissiebeleid waartegen de voortgang van
reducties wordt afgezet. Voor een juist inzicht heeft Niebeek Milieumanagement één totale inventarisatie gemaakt (Carbon Footprint) waarin alle energiestromen en
brandstofverbruik zijn geïnventariseerd en zijn omgerekend naar CO2-emissie.
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Reductiedoelstellingen

3.1 CO2 reductiedoelstelling 2020-2022
Niebeek Milieumanagement heeft per emissie doelstellingen gesteld waarmee de CO2-emissie van de
onderneming wordt verminderd. Per doelstelling zijn maatregelen benoemd waarmee wij trachten deze
doelstellingen te gaan bereiken.
Dit moet leiden tot 7,6% reductie van scope 1 (directe emissie). Omdat er nagenoeg geen emissie is in
scope 2 (geen vanuit elektra, alleen vanuit zakelijke kilometers met privéauto’s), hebben de maatregelen
geen effect op de reductie van scope 2 (indirecte emissie). Wel wordt het verbruik verlaagd met 741kWh
per jaar, bereikt eind 2022.
Om dit zo min mogelijk van invloed te laten zijn van de hoeveelheid werk, is dit berekend aan de hand van
het aantal FTE. Hiervoor is de totale CO2-emissie gedeeld door het aantal FTE, waarmee de hoeveelheid
CO2-emissie per FTE bekend is.
Doelstellingen per FTE
De omvang van de CO2-emissie heeft een duidelijke relatie met de omvang van de activiteiten welke door
Niebeek Milieumanagement zijn ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in dit
referentiejaar en die tijdens de komende te rapporteren periodes, zijn daarom maatstaven bepaald op
basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd.
Om de hoeveelheid werk en daaraan gerelateerd het aantal FTE, zo min mogelijk van invloed te laten zijn
op de vergelijking van de meetresultaten, is de emissie berekend aan de hand van de aanwezige FTE. Deze
hoeveelheid wensen wij te verlagen.
Vastgesteld is dat het aantal FTE (en daarmee de hoeveelheid werk/projecten) ook bepalend is voor de
hoeveelheid CO2-uitstoot. De inzet van mensen, meer activiteit op de bedrijfspanden en inzet van het
wagenpark dan wel gedeclareerde kilometers wordt bepaald door de hoeveelheid FTE. Bij stijgende of
dalende hoeveelheden werk, verandert ook de inzet en ook het aantal FTE. Daarbij de kanttekening dat het
soort werk en reisafstanden ook van invloed zal zijn op de emissie, zonder dat het aantal FTE hierbij wijzigt.
Hieruit volgen onderstaande gegevens voor het referentiejaar;
Referentiejaar
Aantal FTE:
Kg CO2 Scope 1:
Kg CO2 Scope 1 per FTE:
Kg CO2 Scope 2:
Kg CO2 Scope 2 per FTE:

2019
17
68.325
4.019
341
20

De reductiedoelstelling is uitgesplitst in percentages per scope zoals in de CO2-prestatieladder is
weergegeven. De meest significante emissie is voor ons de emissie vanuit dieselverbruik van het
wagenpark. Daarin willen we 2,3% reductie zien te bereiken. Aandacht gaat daarom uit naar het
brandstofverbruik, gasverbruik en elektraverbruik.
De CO2-emissie scope 1 willen we eind 2022 onder 3715 kg CO2 per FTE uit laten komen.
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3.2 Verwachte emissiereductie per maatregel, een totaaloverzicht
De planning voor de reductie is in onderstaande tabellen weergegeven.
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3.3

Reductiedoelen per emissie | het Energie Management Actieplan 2020-2022
Verlagen dieselverbruik met 3%
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Verlagen benzineverbruik met 3%
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Verlagen gasverbruik met 100%

NIEBEEK MILIEUMANAGEMENT BV

Pagina 10 van 11

Energie Management Actieplan – 2020-2022
Verlagen elektraverbruik met 3%
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