
 

 

 

  

 

2012/2013 
 

CO2 prestatieladder niv. 3 

 

Struyk Verwo Aqua 

 

[3.B.2_1 – 

Energiereductieprogramma] 

CO2-prestatieladder Niv. 3 



3.B.2_1  Energiereductieprogramma 

 

 

 

 20130611 – Definitief  STRUYK VERWO AQUA  2 

 

1. ALGEMEEN ........................................................................................................................................... 3 

1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING ................................................................................................................. 3 

1.2 SCOPE INDELING ....................................................................................................................................... 3 

1.3 RAPPORTAGE EN REFERENTIEJAAR ............................................................................................................... 3 

1.4 WIJZIGINGEN TEN OPZCIHTE VAN VOORGAANDE JAREN .................................................................................... 3 

2. ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLINGEN .................................................................................................... 4 

2.1 INVENTARISATIE ENERGIEREDUCTIEMAATREGELEN EN (MILIEU-)DOELSTELLINGEN .................................................. 4 

2.1.1 Korte termijndoelstellingen............................................................................................................. 4 

2.1.2 Lange termijndoelstelling ............................................................................................................... 4 

2.2 REALISATIE ENERGIEREDUCTIEMAATREGELEN EN (MILIEU-)DOELSTELLINGEN ......................................................... 5 

2.3 OVERZICHT REALISATIE ENERGIEREDUCTIEMAATREGELEN EN (MILIEU-)DOELSTELLINGEN ......................................... 5 

2.3.1 Overzicht TBV en prioriteit .............................................................................................................. 5 

2.3.2 Overzicht geschatte kosten en planning ......................................................................................... 6 

  



 Energiereductieprogramma  3.B.2_1 

 

 

3 STRUYK VERWO AQUA  20130611 – Definitief  

 

1. Algemeen 

 

1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING 

SVA geeft de zorg voor het milieu hoge prioriteit bij haar bedrijfsvoering. Daarom heeft zij (milieu-) 

doelstellingen en energiereductiemaatregelen opgesteld om haar CO2-uitstoot en haar 

energieverbruik te verminderen. De in 2013 te realiseren doelstellingen en maatregelen zijn 

opgenomen in dit energiereductieprogramma en vertaald op het netwerk in zogenaamde 

voortgangsformulieren. Sinds 2011 communiceert SVA haar CO2-en energieprestatie en haar  

(milieu-) doelstellingen en reductiemaatregelen zowel intern als extern (o.a. via de website). In het 

kader van het milieubeleid heeft SVA al diverse procedures en richtlijnen (eigen eisen) opgesteld 

voor: 

� Energielabel wagenpark; 

� Inkoop groene stroom; 

� Inkoop van machines en apparatuur (BBT’s en energiezuinig); 

� Kwaliteit en milieu. 

 

1.2 SCOPE INDELING 

De volgende energieaspecten en -stromen zijn per scope geïnventariseerd en vastgelegd: 

Indirecte CO2 -emissies (scope 1): 

� Brandstoffen 

• Diesel voor verwarming in liters 

• Propaan voor verwarming in liters 

• Diesel voor mobiele transportmiddelen in liters 

� Emissies 

• Koudemiddel – R22 in kg 

• Koudemiddel - R407 in kg 

• Koudemiddel - R410a in kg 

� Zakelijk verkeer (leasewagenpark) 

• Personenwagen in liters benzine 

• Personenwagen in liters diesel 

• Personenwagen in km hybride 

Indirecte CO2 -emissies (scope 2): 

� Elektriciteit 

• Ingekochte groene elektriciteit in kWh 

� Privéauto voor zakelijk verkeer 

• Personenwagen in km 

� Zakelijke vliegreizen 

• Vliegtuig regionaal (<700 km) 

• Vliegtuig Europa (700 - 2500 km) 

• Vliegtuig mondiaal (>2500 km) 

 

1.3 RAPPORTAGE EN REFERENTIEJAAR 

Het rapportagejaar is 2013 en het referentiejaar is 2012. De doelstellingen worden opgesteld 

op basis van de CO2 -uitstoot in 2012. Eventuele veranderingen ten opzichte van het 

referentiejaar met betrekking tot veranderingen in de operationele en de organisatorische 

boundary en in de GHG- kwalificatiemethoden zullen op basis van nacalculatie worden 

aangepast. Het energiereductieprogramma start in 2013. 

 

1.4 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN VOORGAANDE JAREN 

Vanaf 2013 worden de personenwagens in km (privéauto voor zakelijk verkeer) 

gedifferentieerd naar klasse en worden de conversiefactoren van ad C gebruikt. Er vindt geen 

verrekening plaats met voorgaande jaren, omdat de juiste gegevens ontbreken. 
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2. Energiereductiedoelstellingen 

2.1 INVENTARISATIE ENERGIEREDUCTIEMAATREGELEN EN (MILIEU-)DOELSTELLINGEN 

2.1.1 Korte termijndoelstellingen 

SVA heeft 2012 vastgesteld als referentiejaar. Zij wil een reductie nastreven van minimaal 2 % op de 

totale jaarlijkse CO2-emissie ten opzichte van 2012. SVA wil dit bereiken door het nastreven van de 

geformuleerde doelstellingen geldend voor de meest significante energieaspecten zoals 

brandstoffen, ingekochte elektriciteit en zakelijk verkeer. Op basis van de ingevoerde gegevens over 

2012 is de totale CO2-uitstoot 296,3 ton CO2 equivalenten. SVA wil een reductie nastreven van 

minimaal 2 % op de totale CO2-emissie in 2013 ten opzichte van 2012. Dit houdt in dat de totale  

CO2-emissie over 2013 bij een gelijkblijvende bedrijfsvoering 290,4 ton CO2 mag bedragen te 

realiseren door : 

 

� CO2 reductie ingekochte elektriciteit.  

� Energiereductie brandstoffen; 

� CO2-en energiereductie zakelijk verkeer; 

 

Vanaf 2012 neemt SVA groene stroom af welke voor 100 % wordt opgewekt door Nederlandse 

windmolens. 

 

Energieaspect 2012 Verwacht in 2013 

gegeven eenheid ton CO2 gegeven eenheid ton CO2 

Scope 1 

Brandstoffen       

Diesel tbv verwarming 32.106 ltr 100,65 30.000 ltr 94,05 

Diesel tbv mobiele transportmiddelen 23.132 ltr 72,52 25.000 ltr 78,38 

Propaan 7.108 ltr 10,88 7.000 ltr 10,71 

Emissies  

R22 2,52 kg 4,56 2,52 kg 4,56 

R407c 8,2 kg 14,56 8,2 kg 14,56 

R410a 0,9 kg 1,88 0,9 kg 1,88 

Zakelijk verkeer  

Personenwagen benzine 624 ltr 1,73 2544 ltr 7,07 

Personenwagen diesel 25.438 ltr 79,75 23000 ltr 68,97 

Scope 2 

Electriciteit 304.684 kWh 4,57 300.000 kWh 4,50 

Privé auto voor zakelijk verkeer 26.604 km 5,19 15.000 km 2,93 

Zakelijke vliegreizen  

Kort (< 700 km) 8.368 km 2,26 7000 km 1,89 

Midden (700-2500 km) 10.128 km 2,03 6000 km 1,2 

Totale CO2  296,33  290,7 

 

2.1.2 Lange termijndoelstelling 

Het doel van SVA is om de komende 7 jaar 5 % te reduceren (2% in 2013, 4% in 2015 en 5 % in 2020) op 

de totale CO2-emissie tov het referentiejaar 2012. SVA wil dit bereiken door het nastreven van de 

geformuleerde doelstellingen geldend voor de meest significante energieaspecten zoals 

brandstofverbruik en zakelijk verkeer. 

� 1% reductie electriciteitsverbruik productie in 2015 tov 2012; 

� 5 % reductie brandstofverbruik verwarming in de productie in 2020 tov 2012; 

� 5 % reductie brandstofverbruik dieselheftrucks in 2020 tov 2012; 

 

 2010* 2011* 2012 2013 2015 2020 

Reductie totale CO2 490,76 374,96 296,33 290,4 284,5 281,5 
* Na herberekening 
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2.2 REALISATIE ENERGIEREDUCTIEMAATREGELEN EN (MILIEU-)DOELSTELLINGEN 

Hieronder staan de geformuleerde energiereductiemaatregelen en (milieu-)doelstellingen die 

zijn opgesteld door het MT tijdens het MT overleg en naar aanleiding van de uitkomst van de CO2-

footprint 2012. 

 

Indirect (scope ) 

Brandstoffen 

� Plaatsen nieuwe propaantank incl. nieuw leidingwerk alsmede koppeling met huidige 

oliegestookte kachels. 

� Vergelijk het brandstofverbruik bij de aanschaf van nieuwe mobiele voertuigen 

� Inventariseren haalbaarheid heftrucks op elektriciteit of LPG tbv intern transport 

� Plaatsen snelloopdeur 

 

Zakelijk verkeer 

� Het nieuwe rijden onder de aandacht brengen 

� Inzicht in eigen CO2 verbruik leasewagen via fleetcoordinator 

 

Indirect (scope 2) 

Elektriciteit        

� Inventariseren plaatsen van lichtsensoren/bewegingsmelders op diverse plekken binnen het 

bedrijf (wc’s, kantine, kantoren) 

� Interne communicatie betreffende besparingstips in relatie tot elektriciteitsverbruik (interne 

mailing, Factsheet op infoborden). 

� Vermindering van het aantal armaturen in de productiehallen 

� Onderzoek naar vervanging huidige verlichting door energiezuinigere (LED) 

� Plaatsen daglichtsensoren ZVB hal 

 

2.3 OVERZICHT REALISATIE ENERGIEREDUCTIEMAATREGELEN EN (MILIEU-)DOELSTELLINGEN 

In de onderstaande tabel zijn de reductiemaatregelen en (milieu-)doelstellingen opgenomen 

waarbij per maatregel/doelstelling is aangegeven wat de prioriteit is, wie verantwoordelijk is 

en wanneer de maatregel doorgevoerd moet zijn. Prioriteit 1 geeft aan dat de maatregel zo 

spoedig mogelijk wordt uitgevoerd en/of ingevoerd, prioriteit 2 geeft aan dat de 

maatregel/doelstelling in 2013 wordt uitgevoerd en/of ingevoerd en prioriteit 3 geeft aan dat 

de maatregel/doelstelling in de loop der tijd in overweging genomen zal worden. 

 

2.3.1 Overzicht TBV en prioriteit 

Scopeaspect Reductiemaatregel / (milieu-)doelstelling TBV Prio 

Brandstoffen Plaatsen nieuwe propaantank incl. nieuw leidingwerk alsmede 

koppeling met huidige oliegestookte kachels. 
Plant Manager 1 

Vergelijk het brandstofverbruik bij de aanschaf van nieuwe 

heftrucks 
Plant Manager 2 

Inventariseren haalbaarheid heftrucks op elektriciteit of LPG tbv 

intern transport 
Plant Manager 1 

Plaatsen snelloopdeur Plant Manager 2 

Zakelijk 

verkeer 
Het nieuwe rijden onder de aandacht brengen 

Quality 

Administrator 
3 

Inzicht in eigen CO2 verbruik leasewagen via fleetmanager 
Leasewagen-

maatschappij 
1 

Electriciteit Inventariseren plaatsen van lichtsensoren/bewegingsmelders 

op diverse plekken binnen het bedrijf (wc’s, kantine, kantoren) 
Plant Manager 3 

Interne communicatie betreffende besparingstips in relatie tot 

elektriciteitsverbruik (interne mailing, Factsheet op infoborden). 

Quality 

Administrator 
2 

Onderzoek naar vervanging huidige verlichting door 

energiezuinigere (LED) 
Plant Manager 2 

Plaatsen daglichtsensoren ZVB-hal Plat Manager 3 

2.3.2  

  



3.B.2_1  Energiereductieprogramma 

 

 

 

 20130611 – Definitief  STRUYK VERWO AQUA  6 

 

2.3.3 Overzicht geschatte kosten en planning 

Scopeaspect (Geschatte) kosten in € Gereed 

Plaatsen nieuwe propaantank incl. nieuw leidingwerk alsmede 

koppeling met huidige oliegestookte kachels. 
27500 Jun ‘13 

Vergelijk het brandstofverbruik bij de aanschaf van nieuwe mobiele 

voertuigen 
Nihil Dec ‘13 

Inventariseren haalbaarheid heftrucks op elektriciteit of LPG tbv 

intern transport 
Nihil Jun ‘14 

Plaatsen snelloopdeur 10000 Aug ‘13 

Het nieuwe rijden onder de aandacht brengen Nihil Jun ‘13 

Inzicht in eigen CO2 verbruik leasewagen via fleetcoordinator Nihil Jun ‘13 

Inventariseren plaatsen van lichtsensoren/bewegingsmelders op 

diverse plekken binnen het bedrijf (wc’s, kantine, kantoren) 
N.n.b. Jun ‘14 

Interne communicatie betreffende besparingstips in relatie tot 

elektriciteitsverbruik (interne mailing, Factsheet op infoborden). 
Nihil Jun ‘13 

Onderzoek naar vervanging huidige verlichting door 

energiezuinigere (LED) 
N.n.b. Feb ‘14 

Plaatsen daglichtsensoren ZVB-hal 500 Jan ‘13 
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