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Introductie
Het voorliggende Energiemanagementplan beschrijft de aanpak voor de reductie van de CO 2 -emissies
van De Enk Groen & Golf B.V. (hierna te noemen De Enk) en Binder Groenprojecten (hierna te noemen
Binder). Dit document behandelt daarmee diverse aspecten van de CO 2 Prestatieladder. Dit plan leidt
ertoe dat De Enk en Binder continue en systematisch streven naar een verbetering van data gebruikt
voor het opstellen en uitwerken van de emissie-inventaris.
De CO2-Prestatieladder kent daarnaast nog 3 aspecten:
Het aspect Inzicht is uitgewerkt in het document Footprint. Het aspect Transparantie is uitgewerkt in het
Communicatieplan. Het aspect Participatie wordt behandeld in het document Participatie CO2-initiatief.

Toepasbaarheid
Dit plan geeft inzicht in hoe De Enk en Binder het verbeterproces betreffende de kwaliteit van de
inventarisatie en rapportage heeft ingericht in het kwaliteitsplan. Het doel van dit document is de lezer
een helder overzicht te geven van de werkwijze van organisatie en de procedures op de verschillende
niveaus binnen het bedrijf.
Deze procesbeschrijving is van toepassing op de activiteiten binnen De Enk en Binder. Deze rapportage
is tevens opgesteld voor externe communicatie en is gepubliceerd op de website van De Enk:
www.deenkgroenengolf.nl en Binder Groenprojecten: www.binder.nl

Contact
Voor meer informatie over het energiemanagementplan en de inspanningen van De Enk en/of Binder
voor de CO2-Prestatieladder kunt u contact opnemen met Jurgen Fuselier:
j.fuselier@deenkgroenengolf.nl

Termen en definities
Broeikasgas
Broeikasgassen zijn: dioxide (CO2), methaan (CH4), di-nitraatoxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs),
perfluorocarbons (PFCs), sulfur hexafluoride (SF6).
Carbon footprint
Een maat voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in de activiteiten
van de organisatie (vervoer, verwarming, verlichting gebouwen, enz.).
Energieaspect
Een energieaspect is een activiteit, product of dienst van een organisatie dat direct of indirect
broeikasgassen uitstoot.
Energiemanagement Programma (EMP)
Plan van aanpak gericht op het halen van energiedoelstellingen en –taakstellingen.
Energiemanagement systeem (EMS)
Een Kwaliteitsplan beschrijft op een formele wijze hoe een organisatie op een systematische en
transparante wijze haar energiestromen en –kosten beheersbaar maakt door meten, registreren,
doelstellen en bijsturen. Energiemanagement is een integraal onderdeel van het operationeel
management van een organisatie (naast onderwerpen als kostenbeheersing, veiligheid, kwaliteit, kennis
en milieu).
Kwaliteitsmanagementplan Energie Inventarisatie (dit Kwaliteitsplan)
Dit plan leidt ertoe dat organisatie continue en systematisch streeft naar een verbetering van de data
gebruikt voor het opstellen en uitwerken van de emissie-inventaris.

Managementverklaring Directie
Deze energiereductie verklaring is opgesteld door De Enk Groen & Golf B.V. (Hierna te noemen De
Enk) en Binder Groenprojecten (Hierna te noemen Binder) en opgenomen in het
“Energiemanagementplan” van de Onderneming. Het energieverbruik is de laatste jaren flink met de
omvang meegegroeid en De Enk heeft als doel gesteld om energieverbruik te reduceren. Het doel is
om efficiënter en bewuster om te gaan met de energie zodat het verbruik van aardgas, elektriciteit en
brandstoftypen daalt en daarmee ook de CO2-uitstoot.
Het emissiereductie beleid is er op gericht de emissies van onze bedrijfsactiviteiten inzichtelijk te maken,
te registreren, monitoren en te beperken. Dit gebeurt door het opstellen van reductie doelstellingen
waarin wij stellen de CO2 uitstoot te reduceren voor De Enk en Binder (scope 1 en 2 samen) met 8 %
per FTE in de komende vier jaar gerekend vanaf het referentiejaar 2018.
Om deze doelstelling te behalen zijn er diverse maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden wel
of niet uitgevoerd na een afweging op haalbaarheid en de bijdrage aan CO 2-reductie. De maatregelen
zullen de CO2-uitstoot in zowel scope 1 als scope 2 moeten terugdringen.
Conform het PDCA principe zullen wij ieder jaar de resultaten bekijken en waar nodig de doelstellingen
aanpassen. In het onderhavige energiemanagement plan zijn de doelstellingen opgenomen die ons
beleid onderstrepen. Door periodiek te rapporteren zullen we vaststellen en communiceren in welke
mate de doelstellingen behaald zijn. Wij streven erna om continu ons CO 2 beleid te verbeteren.
Op basis van dit document worden, personen die voor of namens ons bedrijf werkzaam zijn
geïnformeerd omtrent de reductiedoelstellingen alsmede is na publicatie dit beleid openbaar
toegankelijk voor alle opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Toereikende middelen zullen door
de directie ter beschikking worden gesteld om de intern gestelde CO 2 doelstellingen te bereiken en
aantoonbaar te kunnen participeren in de door de organisatie aangereikte initiatieven.
Wij streven naar een bedrijfsvoering op certificatie niveau 3, van de CO 2 prestatieladder, om vanaf dat
vertrekpunt volgens de PDCA methodiek voortdurend onze CO 2 emissies te analyseren en waar
mogelijk te verminderen. Dit in combinatie met een toenemende bewustwording van ons personeel dient
er voor te zorgen dat de reductie doelstellingen behaald worden en er doorgestroomd kan worden naar
niveau 5 van de CO2 prestatieladder.
Ondergetekenden – directie van De Enk Groen & Golf B.V. en Binder Groenprojecten B.V. – beoordeelt
middels dit plan het geïmplementeerde ingevoerde organisatiesysteem voor de CO 2 prestatieladder.
Door ondertekening evalueert de bestuurder de werking van het systeem als voldoende.
De Enk Groen en Golf B.V.

1. Inleiding
1.1 Algemeen
Bij de Enk en Binder hebben we een passie voor groen. Met de specifieke kennis en ervaring die we
opgedaan hebben, richten we ons binnen de groensector op ons eigen specialisme: de aanleg en het
onderhoud van golfbanen, sportvelden, daktuinen – voornamelijk voor multifunctioneel gebruik –
terreininrichting en groen. Bij De Enk en Binder hechten wij tevens veel waarde aan duurzaamheid,
zowel in onze diensten voor klanten als in onze eigen bedrijfsvoering. Dit komt onder andere tot uiting
in de initiatieven die organisatie onderneemt om zich op trede 3 > 5 te certificeren van de CO2
Prestatieladder

1.2 Rapportage en opvolging
De organisatie neemt initiatieven om het elektriciteit en brandstofverbruik bij uitvoering van haar
diensten en projecten te beperken en de CO2-uitstoot te reduceren ten gunste van onze leef- en
werkomgeving. Als eerste stap hiertoe hebben wij daarom de CO2-footprint over de periode 2017 2020 berekend. De CO2-footprint geeft een inventarisatie van de hoeveelheid uitgestoten
broeikasgassen, alsmede inzicht in de herkomst van deze emissies over de verschillende processen
van het bedrijf. Het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de
negatieve impact die onze bedrijfsactiviteiten uitoefenen op het milieu is voor de organiastie van
cruciaal belang. Hier word invulling aan gegeven door het voeren van een actief milieubeleid geënt op
voortdurend verbeteren volgens het principe van de “PDCA methodiek”.
Het energiemanagement actieplan is opgesteld volgens de richtlijnen in het SKAO handboek CO 2prestatieladder 3.0. Het volgt hierbij ISO 50001, het GHG Protocol en sluit aan op onze
beleidsverklaring. Het energiemanagementplan is tevens gekoppeld aan ons ISO 9001:2015
gecertificeerd kwaliteitsmanagement systeem en maakt integraal onderdeel uit van de beleidsstrategie
van de organisatie. Evaluatie en bijsturing zal plaatsvinden conform onze beleidscyclus.

1.3 Organisatorische grens
Onze inspanningen op gebied van energiemanagement hebben betrekking op de activiteiten van De
Enk Groen & golf B.V. en Binder Groenprojecten B.V. in Nederland. De activiteiten worden uitgevoerd
vanuit vijf vestigingen in Renkum (hoofdkantoor), Poortugaal (Binder kantoor), Drachten,
Rijnsaterwoude en Weurt. Het Energiemanagementplan betreft alle activiteiten van de organisatie.
Een nadere toelichting op de organisatorische grens en hierbij horende juridische context is hieronder
opgenomen.

2. Organisatorische grenzen
2.1

De Enk en Binder

Volgens het handboek CO2 prestatieladder dient de organisatorische grens voor het bepalen van de
CO2 footprint vastgesteld te worden. Uitgangspunt hiervoor is De Enk Groen en Golf B.V. en Binder
Groenprojecten B.V. Deze betreffende organisatie onderdelen zijn direct betrokken bij het veroorzaken
van de CO2 emissies en activiteiten die daar mee gemoeid zijn behoren tot de core business.
Onderstaande organisatie onderdelen behoren tot de organisatorische grens of wel de “Organizational
boundary”. Als basis voor de CO2 emissie inventaris is uitgegaan van de uitstoot van organisatie
onderdelen die binnen De Enk Groen & Golf B.V. en Bindergroenprojecten B.V. vallen.
Zowel De Enk Groen & Golf Holding B.V., Faramtec Beheer BV, Terra Troniq BV, als de Binder
Holding BV handelen onder de naam van de beheermaatschappijen. De beheerders komen voort uit
de holding, zij sturen de werkmaatschappij aan. Binnen de holding en het beheer worden geen
activiteiten uitgevoerd welke invloed hebben op de CO 2 uitstoot
Figuur 1: Schematische weergave organisatorische grenzen
De organisatie- management structuur van De Enk Groen & Golf B.V. is vastgelegd in onderstaand
schema

2.2

Kantoren bestand

Voor het opstellen van een kantorenoverzicht, zijn twee sets brondata gecombineerd: Het overzicht van
alle werknemers en hun standplaatsen (aantal fte’s), zoals aangeleverd door de afdeling HR en de RI&E
lijst van alle locaties zoals opgesteld door KAM. Op deze wijze wordt geborgd dat het locatieoverzicht
volledig is.
De ‘boundary’ omvat de kantoren zoals weergegeven in tabel 2. Kantoren met enkel fte’s die buiten de
boundary vallen, zijn dus niet opgenomen in dit overzicht. De kantoren die zeer klein zijn, gedeeld
worden met andere partijen, en/of waar de energieprijs is opgenomen in een all-in huurprijs, worden in
deze rapportage samengevoegd onder de categorie ‘Overige kantoren’ en zijn uitgesloten.
Tabel 2: Kantoren en locaties volgens Organizational Boundary
Kantoorlocaties
Plaats
Renkum (hoofdkantoor)
Poortugaal (Binder)
Weurt
Rijnsaterwoude
Drachten

2.3

Adres
Bennekomseweg 128
Hofhoek 3
Metaalweg 11
Herenweg 11A
De Helmhout 13

Planning en uitvoeringsgegevens

Om de scope af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope indeling van het Green House Gas (GHG)
protocol. Conform het GHG protocol wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten bronnen van
emissie (scopes) in twee categorieën: directe en indirecte emissies. In hoofdstuk 3 is aangegeven welke
bronnen tot welke scope behoren. Voor de Denk en Binder zijn deze als volgt ingevuld:
Scope 1
- Brandstoffen. Toe te wijzen aan:
• het aardgasverbruik in m3 voor verwarmdoeleinden van de verschillende vestigingen;
• het gebruik van propaangas op projecten;
• het brandstofverbruik van mobiele werktuigen onderverdeeld in benzine (aspen) en diesel
- Zakelijk verkeer. Toe te wijzen aan:
• het brandstofgebruik van leaseauto`s onderverdeeld in liters diesel, liters benzine en LPG;
• het elektraverbruik van elektrische voertuigen. Onderverdeeld in een deel dat wordt
gedeclareerd op basis van aantal gereden kilometers en een deel dat wordt verbruikt door
laadpalen op de locaties. Dit laatste deel is reeds opgenomen onder ingekochte elektriciteit.
- Airco refrigerants: toe te wijzen aan het verbruik van koel- en koudemiddelen van aircosystemen
(uitgesloten).

Scope 2
- Ingekochte elektriciteit. Toe te wijzen aan:
• het elektriciteitsverbruik in kWH voor de vestigingen;
- Zakelijk verkeer privéauto`s. Toe te wijzen aan:
• het aantal gedeclareerde zakelijke kilometers gemaakt met privé auto`s.
Scope 3
Met betrekking tot scope 3 emissies is een materialiteitsanalyse uitgevoerd. Er is begonnen met een
inventarisatie en brainstorm om invulling te geven aan het doelstellingsniveau 5 van de
prestatieladder. Aangezien scope 3 geen onderdeel uitmaakt van niveau 3 wordt deze scope in de
footprint verder buiten beschouwing gelaten.

3. Werkwijze
3.1 Algemene werkwijze
Bij het opstellen van de CO2-footprint is de methodiek aangehouden zoals is voorgeschreven in het door
SKAO uitgegeven Handboek Prestatieladder versie 3.0. Deze methode schrijft voor om vliegkilometers
(Business Air Travel) en gedeclareerde zakelijke kilometers (Personal Cars for Business Travel) tot
scope 2 te rekenen. De directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies zijn in de footprint
gekwantificeerd. De conversiefactoren zijn gebruikt zoals opgenomen in de webpagina
www.co2emissiefactoren.nl en waar naar wordt verwezen vanuit het SKAO Handboek 3.0. De
toegepaste conversiefactoren zijn opgenomen in het ‘Overzicht conversiefactoren van Organisatie’.
Het aantal ton CO2 emissie van een categorie wordt bepaald door de geregistreerde hoeveelheid van
een basiseenheid CO2 emissiebron te vermenigvuldigen met de relevante CO2 conversiefactor uit de
CO2 prestatieladder. Onderstaand is de kwantificatiemethode en basis van gebruikte cijfers in de
rekenmodule toegelicht. Ook is de invloed van mogelijke onzekerheden toegelicht.

3.2. Herberekening referentiejaar & historisch gegevens
De berekeningsmethodiek is niet gewijzigd. Het nieuwe Handboek 3.1, geldig met ingang van 10 juni
2020 heeft geen directe gevolgen voor de berekeningsmethodiek. De meest actuele lijst met
conversiefactoren wordt doorlopend toegepast. Hiermee zijn voorgaande jaren her-berekend. De
historische gegevens zijn opnieuw vastgesteld, waar van toepassing op basis van gecontroleerde
jaarcijfers in plaats van extrapolatie.

3.3 Overlegstructuur
Uitgesloten is het gebruik van koelmiddelen. Niet vermelde emissies zijn niet van toepassing binnen
de organisatie

3.4 Taken en verantwoordelijkheden
Tot op dit moment heeft er geen opname van CO2 of biomassaverbranding binnen de
bedrijfsactiviteiten plaatsgevonden

4. Toelichting op berekening
4.1 Scope 1 (Zakelijk verkeer)
CO2 emissie door het gebruik van leaseauto`s voor personenvervoer zijn (per organisatieonderdeel)
toegekend aan de CO2 inventarisatie. De Enk en Binder hebben inzicht in het aantal liters
brandstofgebruik per maand, geregistreerd door de leasemaatschappij. Derhalve is er gekozen om de
CO2 conversiefactor voor conventionele personenauto`s gebruik makend van respectievelijk diesel,
benzine, LPG uit de CO2 prestatieladder aan te houden voor de inventarisatie.
Tevens is van toepassing het elektraverbruik van elektrische voertuigen. Onderverdeeld in een deel
dat wordt gedeclareerd op basis van aantal gereden kilometers / verbruikte kWh en een deel dat wordt
verbruikt door laadpalen op de locaties van De Enk. Dit laatste deel is reeds opgenomen onder
ingekochte elektriciteit.
Er bestaat momenteel geen inzicht in de verdeling van zakelijk-, woon-werk- en privé verkeer van
leasewagens. Gevolg is dat het volledige verbruik wordt toegeschreven aan de CO 2 footprint, dit leidt
echter enkel tot een overschatting van de footprint.

4.2 Scope 1 (Verbruik Brandstof)
Uitgangspunt voor de CO2 footprint is dat alle voertuigen en materieel worden geregistreerd als
mobiele werktuigen: zowel draagbaar materieel zoals bladblazers en motorkettingzagen,
maaimachines, tractoren, transportvoertuigen, werkbussen en vrachtwagens. Reden hiervoor is dat
ook werkbussen en vrachtwagens direct worden ingezet bij projecten en slechts in uitzonderingen
alleen worden ingezet voor doeleinden van goederen- of personenvervoer naar projecten.
Bij uitzondering kan het dus voorkomen dat een vrachtwagen, dan wel werkbus, in de praktijk enkel is
ingezet voor goederen- of personenvervoer en niet is ingezet voor de uitvoering van een project. Dit
heeft echter geen gevolgen voor de kwantificatie van de CO2 footprint, in beide situaties wordt
dezelfde conversiefactor toegepast (kgCO2 / liter brandstof die van toepassing is). Het aantal liters
verbruikte brandstof (diesel, benzine, LPG) is berekend met behulp van facturen.
Mobiele werktuigen verbruiken diesel, benzine of LPG. Dieselverbruik kan per voertuig automatisch
geregistreerd door middel van registratie van getankte hoeveelheden bij de pomp. Benzine op basis
van registratie van getankte hoeveelheden reguliere benzine, dan wel de uitgifte van 4-takt of 2-takt
Aspen ten behoeve van projecten in het magazijn. LPG wordt geregistreerd op basis van registratie
van getankte hoeveelheden. Voor alle energiestromen kan de betreffende conversiefactor voor
vervoersmiddelen van de CO2 prestatieladder worden gebruikt.
Voor de 2-takt Aspen brengt dit een onzekerheidsfactor met zich mee, aangezien dit een ander soort
benzine betreft. Milieubarometer maakt het wel mogelijk om deze bron separaat te registreren, echter
wordt vervolgens de conversiefactor voor reguliere benzine toegepast. Het vermoeden bestaat dat de
2-takt Aspen meer CO2 emissie veroorzaakt doordat het productieproces gecompliceerder ligt, tot op
heden is dat echter nog niet door vertaald in een andere conversiefactor en is er dus geen beter
alternatief voorhanden.
Tevens worden de hoeveelheden Aspen niet per liter geristerreed in de organisatie. Daarom worden
de hoeveelheden bepaald door kosten door te berekenen in de liter prijs, op basis van afspraken met
de leverancier. Dit brengt een onzekerheidsfactor met zich mee.

4.3 Scope 1 (Projecten)
Voor projecten kan CO2 emissie als volgt worden gekwantificeerd:
•

•
•
•

•

•

aardgasverbruik: niet van toepassing. Aardgas wordt enkel gebruikt ten behoeve van de
verwarming van kantoorgebouwen en bedrijfsgebouwen waarin materieel wordt opgeslagen /
onderhouden en is derhalve niet direct toe te schrijven aan verbruik t.b.v. de uitvoering van
projecten;
propaangas: verbruik wordt geregistreerd op projectniveau, wanneer van toepassing wordt dit
toegeschreven aan specifieke projecten;
brandstofverbruik mobiele werktuigen: deze energiestroom is volledig toe te schrijven aan de
uitvoering van projecten. Op projectniveau wordt de inzet van materieel geregistreerd;
zakelijk verkeer en internverkeer: deze energiestroom is toe te schrijven aan de uitvoering van
projecten, het betreft het verbruik van leasewagens van uitvoerders en directie ten behoeve
voorbereiding en uitvoering van projecten. Verbruik wordt niet geregistreerd op projectniveau;
elektriciteitsverbruik. elektriciteit wordt enkel gebruikt ten behoeve van de van kantoorgebouwen
en bedrijfsgebouwen waarin materieel wordt opgeslagen / onderhouden en is derhalve niet direct
toe te schrijven aan verbruik t.b.v. de uitvoering van projecten;
zakelijk verkeer met privéwagens: privéwagens worden enkel gebruikt voor opleidingen,
bijeenkomsten etc. Derhalve is dit verbruik niet toe te schrijven aan de uitvoering van projecten;

In algemeen geldt dan ook dat de onderdelen propaangas, brandstofverbruik mobiele werktuigen en
zakelijk en internverkeer van de bedrijf-footprint zijn toe te schrijven aan de projectenportefeuille. Voor
projecten met gunningvoordeel geldt dat op projectniveau het verbruik van propaangas,
brandstofverbruik mobiele werktuigen, en zakelijk verkeer geregistreerd gaan worden. Voor elke
categorie van inzet (de diverse soorten materieel, type brandstofverbruik zakelijk verkeer t.b.v. project)
wordt een gemiddeld verbruik vastgesteld. Tezamen leiden deze tot totalen van verbruik ten behoeve
van het specifieke project. Op basis hiervan wordt de specifieke project footprint berekend en
gepresenteerd met behulp van de milieubarometer.

4.4 Scope 1 (Verbruik aardgas voor verwarmingsdoeleinden)
CO2 emissie door aardgasverbruik is gekwantificeerd aan de hand van de hoeveelheid kubieke meters
verbruikt aardgas per vestiging. Deze hoeveelheid wordt geregistreerd op vestiging niveau, op basis
van facturatie door de leverancier en opnamen van meterstanden.
Het gebruik van propaangas wordt geregistreerd aan de hand van geleverde hoeveelheden o.b.v.
facturen. Direct verbruik wordt niet geregistreerd, echter leidt dit (eventueel) enkel tot een
overschatting van de CO2 footprint.

4.5 Scope 2 (Ingekochte elektriciteit)
CO2 emissie door ingekochte elektriciteit is gekwantificeerd aan de hand van het aantal kWh
elektriciteit dat is verbruikt. De hoeveelheid wordt geregistreerd op vestigingsniveau op basis van
facturatie door de leverancier.

4.6 Scope 2 (Zakelijk verkeer met privéauto’s)
Het gebruik van privéauto’s voor zakelijk gebruik is gekwantificeerd aan de hand van gedeclareerde
kilometers. Deze worden door de organisatie op het niveau van organisatieonderdeel geregistreerd.
Omdat het niet inzichtelijk is van wat voor type brandstof en welke hoeveelheid brandstof gebruik is
gemaakt, is er uit noodzaak gekozen de conversiefactor voor een conventionele personenauto met
brandstoftype onbekend aan te houden uit de CO2 prestatieladder. Vanzelfsprekend brengt dit een
kleine onzekerheidsfactor met zich mee. Aannemelijk is echter dat de conversiefactor uit de CO 2
prestatieladder een valide indicator is. Door deze te gebruiken in de inventarisatie is de
onzekerheidsfactor zo beperkt mogelijk gehouden.
De gepresenteerde resultaten moeten met inachtneming van de bovengenoemde onzekerheden altijd
gepresenteerd worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. Echter, op basis van de door
organisatie gepresenteerde gegevens en de onderbouwing van de gebruikte indicatoren kunnen we
stellen dat deze zeer gering is

4.7 Scope 3
Scope 3 bestaat uit alle overige emissies als gevolg van de activiteiten van het bedrijf, zoals uitstoot
van transport of productie dat is uitbesteed, afval verwerking, papierverbruik, woon-werkverkeer van
medewerkers met een privé auto en de CO2-uitstoot door auto’s van bezoekers. Aangezien wij streven
naar een bedrijfsvoering die het instappen op certificatie niveau 3 mogelijk maakt zijn deze emissies
niet opgenomen voor de ladderbeoordeling niveau 3. Echter willen we zo snel mogelijk doorstromen
naar niveau 5. Daarom is er al wel begonnen met het inventariseren en uitwerken van scope 3.

4.8 Overige
• Waterverbruik is door aflezing op watermeter uiterst nauwkeurig (facturen leverancier)
• Papierverbruik betreft alle afgedrukte papier, exclusief plotter.
• Gasflessengebruik is te bepalen aan de hand van de voorraad en het aantal gekochte
gasvullingen aan de hand van de facturen.
• Oud papier is omgerekend van volume naar gewicht, hetzelfde geldt voor bedrijfsafval, Het
betreft een benadering.
Woon-werkverkeer van medewerkers welke met eigen privé voertuig naar het bedrijf komen. Afstand
is ingeschat gemiddelde, aantal medewerkers is vrij nauwkeurig maar wel gemiddelde per jaar. De
berekening betreft een benadering, hetzelfde geldt voor woonwerkverkeer ingehuurd personeel.
Inhuur transport is op basis van eigen ervaringscijfers voor wat betreft verbruik per uur voor
vergelijkbare vrachtwagens. Het uitbesteed loonwerk is aan de hand van de inkoopomzet in uren
omgezet in verbruik. Het betreft een benadering

4.9 Normalisering
De omvang van de CO2-emissie is sterk afhankelijk van, en gecorreleerd aan, de hoeveelheid
activiteiten die zijn ontplooid. Het bedrijf en onze productiviteit kan groeien en krimpen. Het
energieverbruik hangt daar nauw mee samen. Ten behoeve van toekomstige vergelijking met het
referentiejaar en het vaststellen van kwantitatieve CO 2-reductie doelstellingen zijn maatstaven nodig,
om tot een goede normalisering te komen. Jaarlijks kan de omzet, de opbouw van de omzet en het
aantal medewerkers sterk variëren. Daarom is gekozen de CO2-emissie van de organisatie te
verdelen per locatie / FTE.

4.10 Onzekerheden
De energieverbruikscijfers over 2015, 2016 zijn afkomstig van ontvangen facturen. Indien facturen
onvolledig waren of waar gegevens ontbraken, zijn deze geëxtrapoleerd (extrapoleren is op grond van
bepaalde onderstellingen en waarnemingen conclusies trekken of voorspellingen doen over een
gebied, dat ligt buiten het terrein der waarnemingen). Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden
met factoren als seizoensinvloeden en productie-uren. Door aandacht te geven aan het registreren
van brongegevens (meterstanden) trachten we de betrouwbaarheid te verhogen van onze
uitstootgegevens. In de definitieve vaststelling van de uitstoot in het jaar 2014 zijn alle jaargegevens
achteraf bepaald en is de berekening opnieuw uitgevoerd.
Het eerste halfjaar van 2015 is de wijze van dataverzameling gecontinueerd. De berekeningen zijn
deels op inschatting deels op feiten gebaseerd.
In bijlage A van de prestatieladder zijn voor diverse oliën, conversiefactoren opgenomen. In onze
berekeningen nemen we (alleen) het motorolieverbruik mee. Onze ervaring is dat de olie niet weglekt
maar wordt verbruikt en daarmee wordt verbrand en in CO2 wordt omgezet. Overige gegevens zijn op
basis van facturen van leveranciers in de berekening meegenomen.
Voor de locaties Drachten en Rijnsaterwoude wordt het energieverbruik (ingekochte elektriciteit en
aardas voor verwarming) berekend op basis van vierkante meter. Echter is het hier mogelijkheid dat
elektriciteitsmeters en gasmeters worden afgelezen. Het verbruik is daarmee niet alleen op basis van
periodieke nota’s en afrekeningen van leveranciers. Dit resulteert in uiterst nauwkeurige
verbruikscijfers.
Aspen wordt besteld indien een minimum voorraad niveau is bereikt. Per levering Aspen wordt er een
vaste hoeveelheid geleverd. De eind- en begin voorraad op het einde van een periode of het begin
van een periode kan daarmee fluctueren. De hoeveelheden “Aspen / benzine en diesel worden
bepaald aan de hand van kosten die worden omgerekend naar een liter prijs. Dit is een kritische noot
en kan voor afwijkingen in totale verbruik zorgen.

5. Management
5.1 Inleiding
De uitvoering van het energiemanagement actieplan ligt bij de proceseigenaar CO2-Prestatieladder
(KAM-coördinator), die is aangesteld door de directie. Het energiemanagement actieplan is gekoppeld
aan het Kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2015) en daarmee onderdeel van de beleidscyclus
(plan-do-check-act) zoals die voor het hele kwaliteitsbeleid geldt. Het Energiemanagement valt
daarmee onder de directe verantwoordelijkheid van de directie.

5.2 Informatiemanagementproces
Review berekeningmethodes
De emissie-inventaris wordt binnen de organisatie opgesteld en beheerd door één persoon. Daardoor
bestaat er geen risico dat er binnen verschillende onderdelen van de organisatie verschillende
berekeningsmethodes worden gehanteerd. Door voortschrijdend inzicht zal een steeds betere
datacollectie en berekeningsmethode worden ontwikkeld.
Meetinstrumenten
Om het energieverbruik te bepalen wordt gebruik gemaakt van facturen (digitale omgeving
leveranciers), zoals deze in de administratie zijn opgenomen. Om het gas- en elektriciteitsverbruik
halverwege het jaar te kunnen rapporteren wordt gebruik gemaakt van de gas- en elektrameters.
Data collectiesysteem
Jaarlijks wordt het onderhavige kwaliteitsmanagementplan geactualiseerd en daar waar nodig
verbeterd. Zo wordt in de loop der tijd een robuust data-collectiesysteem ontwikkeld en gewaarborgd.
Nauwkeurigheidscontroles
De aangeleverde gegevens ten behoeve van het samenstellen van de emissie-inventaris wordt
gecontroleerd door de verantwoordelijke voor de inventaris (KAM-coördinator). Fouten of omissies
worden verholpen waar dat mogelijk is. Door voortschrijdend inzicht wordt de manier om de data te
verzamelen aangepast, zodat deze nauwkeuriger wordt.
Interne- en externe audits
In de reguliere (project)audits wordt, daar waar van toepassing, specifieke aandacht besteed aan de
CO2- vereisten, die geïntegreerd zijn in de dagelijkse gang van zaken. Minimaal eenmaal per jaar
wordt een interne audit gehouden op het gehele systeem van de CO2-Prestatieladder.
Daarnaast vindt er eenmaal per jaar een directiebeoordeling plaats, waarin de werking van het
systeem ten aanzien van de CO2-Prestatieladder wordt meegenomen.
De emissie-inventaris van het referentiejaar is extern geverifieerd, waarbij is vastgesteld dat de
emissie inventaris een bepaalde mate van zekerheid heeft. Daarnaast zal door een externe auditor
(een andere dan voor bovenstaande verificatie) jaarlijks onderzocht worden of dat De Enk voldoet aan
de eisen van de CO2-prestatieladder.

5.3 CO2- Reductie
Het doel van de CO2-footprint is het in kaart brengen van de energiestromen en het aan de hand
hiervan bepalen van de CO2-uitstoot. Met de oplevering van dit rapport is het benodigde inzicht
verkregen. Belangrijker is hoe wij de CO2-uitstoot binnen onze organisatie gaan verminderen. Om de
voortgang van de CO2-reductie te kunnen bewaken en borgen, is een Energie-/CO2 reductieplan
opgezet. Het onderliggende managementsysteem is een besturingsmiddel dat wordt opgezet om
CO2- reductiedoelstellingen te realiseren. Kenmerkend voor het managementsysteem is de cyclus
‘plan-do-check-act’.

5.4 CO2- Reductie
Voor een uiteenzetting van onze reductiedoelstellingen en de genomen en te nemen maatregelen,
verwijzen wij naar het document “CO2 Reductie doelstellingen”.

6. Communicatieplan
6.1 Algemeen
Om effectief over de CO2 prestaties te kunnen communiceren heeft de organisatie in onderstaande
tabel aangegeven wie de interne en externe belanghebbenden zijn, hoe er met de betreffende
belanghebbenden wordt gecommuniceerd en hoe vaak. De KAM-coördinator en directie zijn hier
verantwoordelijk voor.
De CO2-communicatie moet bijdragen aan bewustwording (kennis), veranderingsbereidheid (houding)
en vermindering (gedrag). En daarnaast zorgen voor inzicht voor alle stakeholders en derden.
Hieronder is een vereenvoudigde weergave van dit document gepresenteerd. Voor het complete
communicatieplan verwijzen wij u naar het document “Communicatieplan”. De organisatie zet
verschillende communicatiemiddelen in om haar doelgroepen te bereiken in de communicatie over de
CO2-prestatieladder

6.2 Communicatie middelen intern
Doelgroep
Alle
medewerkers

Alle
medewerkers

Alle
medewerkers

Alle
medewerkers

Directie en
bedrijfsleiders

Boodschap
CO2- Footprint,
energiebeleid
reductio
maatregelen &doelstellingen
CO2- Footprint,
Ideeën
medewerkers,
voortgang daling
CO2 uitstoot
CO2 Footprint,
voortgang daling
CO2 uitstoot

Middel
Intern
nieuwsbericht
(Synergy) en
jaarverslag (jaarsafsluiting)
Synergy
beginscherm,
bedrijfsrestautrant
(ideeënbord)

Frequentie
2 x per jaar

Verantwoordelijke
KAM-coördinator
en de afdeling
Administratie

2 x per jaar

KAM-coördinator
en de afdeling
Administratie

Memoborden
(vestegingen en
golfbanen)

2 x per jaar

CO2 Footprint,
energiebeleid,
reductiemaagrelen
& doelstellingen
(voortgang)
CO2 Footprint,
energiebeleid,
reductiemaagrelen
& doelstellingen
(voortgang)

KAM-overleggen

4 x per jaar

Directieoverleg –
MT

1x per jaar

KAM-coördinator,
bedrijfsleiders,
uitvoerders en
greenkeepers
KAM-coördinator,
hoger
management
(bedrijfsleiders) en
directie
Directie en
managementteam

6.3 Communicatiemiddelen extern
Doelgroep
Klanten/burgers

Commerciële
klanten
Belangstellenden

Boodschap
CO2 Footprint,
energiebeleid,
reductiemaagrelen
& doelstellingen
(voortgang).
Voorgang daling
CO2 uitstoot,
publicatie CO2
bewust certificaat
rapportage, logo
CO2
prestatieladder
Logo CO2
prestatieladders

Middel
Website, Twitter,
Linkdin, Blogs,
folders en
nieuwsbrieven

Frequentie
Doorlopend en
half jaarlijkse
rapportages

Verantwoordelijke
KAM-coördinator
en de afdeling
administratie

Offertes

Doorlopend

Publicatie
rapporten

Website SKAO
en De Enk

Doorlopend

Werkvoorbereiding,
Calculatie en
Commercie
KAM-coördinator
en afdeling
administratie

6.4 Planning en organisatie
Er staat vermeld hoe vaak we via welk middel met welke doelgroep communiceren. Een exacte
invulling van de planning is niet te geven. Het hangt er onder meer vanaf of er op een bepaald
moment nieuws te melden is. In de planningen per middel (nieuwsbrief, Twitter etc.) nemen we op dat
per uitgave/periode wordt gekeken of er iets gecommuniceerd kan worden over de CO2prestatieladder.

6.5 Organisatie
Communicatie verloopt de Organisatie volgens een vast proces. Een extern bureau draagt zorg voor
grotendeels van de uitvoering communicatieactiviteiten. Hieronder vallen de website, Twitter, Linkdin,
Nieuwsbrief en Folders. Op deze manier wordt er gewaarborgd dat de kwaliteit van berichten altijd
volgens de standaard en huisstijl gaan die bij de Enk en/of Binder gewenst is. Het is aan de KAMcoördinator en de afdeling administratie om dit proces te waarborgen waar neer het om communicatie
gaat betreft de CO2 Prestatieladder.

