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3.B.1-1 CO2 reductiedoelstellingen 
 

Inleiding  

In dit document worden de scope 1 & 2 CO2 reductiedoelstelling van Huiberts BV  
gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO2 footprint opgesteld voor scope 1 & 
2 volgens eisen zoals gesteld in ISO14064-1 en het GHG Protocol.  
Onderstaand worden de doelstellingen gepresenteerd.  
In hoofdstuk 2 worden deze doelstellingen opgesplitst in subdoelstellingen.  
Alle maatregelen die worden getroffen om deze subdoelstelling te behalen worden 
hier genoemd. De doelstellingen zijn opgesteld in over met -en goedkeuring van- 
het management. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk half jaar 
beoordeeld.  
 

1 Doelstellingen 

 

Scope 1 & 2 doelstellingen* Huiberts BV 

Scope 1: HUIBERTS BV wil in 2020 ten opzichte van 2013 3% minder CO2 
uitstoten. 

Scope 2: HUIBERTS BV wil in 2020 ten opzichte van 2013 5% minder CO2 
uitstoten.  

 

*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal FTE en intern aan de brutomarge. 

 

2 Subdoelstellingen 

Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. 

2.1 Subdoelstelling kantoor 

 

Huiberts BV reduceert de CO2-emissie van het kantoor met 5%. 

Maatregelen  

 

- Huidige verlichting en apparatuur bij vervanging, 

vervangen door energiezuinig; 

- Dubbelzijdig printen. 

- Onderzoeken mogelijkheden/kosten zonnepanelen 

- Groene stroom/gas mogelijkheden/kosten onderzoeken 

- Keuze maken óf groene stroom óf panelen oid 
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2.2 Subdoelstelling bedrijfsauto’s/materieel 

 

Huiberts BV reduceert de CO2-emissie van bedrijfsauto’s en materieel  met 3%. 

Maatregelen  

 

- Aanschaf bedrijfsauto’s en materieel van zuiniger type; 

- Het “nieuwe stallen toepassen waar mogelijk; 

- Carpoolen waar mogelijk 

- Nieuwe machines met start-stop systeem 

- Alle chauffeurs volgen, indien nodig, de cursus ‘Het Nieuwe 

Rijden’; machinisten evt. Het Nieuwe Draaien. 

 

3 Maatregelen 

Elke maatregel wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. 

 

3.1 Maatregelen kantoor 

 

Maatregel: Huidige verlichting en apparatuur als vervanging nodig is dan vervangen door 

energiezuinige variant  

Actieplan Bij aankoop nieuwe verlichting/apparatuur 

letten op energiezuinige variant 

 

Doorlopend 

 

Verantwoordelijk 

 

CO2 manager 

Middelen 

 

budget 

KPI’s 

 

Energieverbruik kantoor 

 

Maatregel:  Dubbelzijdig printen 

Actieplan 

 

Als documenten uitgeprint worden dan zoveel 

mogelijk dubbelzijdig doen om papier en 

printacties te besparen 

 

Doorlopend 

 

Verantwoordelijke 

 

CO2 manager 

Middelen 

 

geen 

KPI’s 

 

Energieverbruik kantoor 
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3.2 Maatregelen bedrijfsauto’s/materieel 

 

 

 

 

 

 

Maatregel:  Onderzoeken mogelijkheden/kosten zonnepanelen 

Actieplan 

 

Leveranciers uitnodigen voor offerte 

zonnepanelen op dak loodsen 

 

31-12-2020 

 

Verantwoordelijke 

 

CO2 manager / directie 

Middelen 

 

Tijd 

KPI’s 

 

Energieverbruik kantoor 

Maatregel: Groene stroom/gas mogelijkheden/kosten onderzoeken 

Actieplan 

 

Contact met NUON over mogelijkheden en 

kosten van groene stroom/gas ipv grijs 

31-12-2020 

 

Verantwoordelijke 

 

CO2 manager / directie 

Middelen 

 

Tijd 

KPI’s 

 

Energieverbruik kantoor 

Maatregel:  Aanschaf bedrijfsauto’s en materieel van zuiniger type 

Actieplan 

 

Bij aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s  en 

materieel letten op zuiniger type en 

milieuvriendelijker, en investeren in start-stop 

systeem oid 

 

Doorlopend 

 

Verantwoordelijke 

 

Directie 

Middelen 

 

Tijd en budget 

KPI’s 

 

Brandstofverbruik materieel/bedrijfsauto’s 
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Maatregel:  Het nieuwe stallen en carpoolen waar mogelijk 

Actieplan 

 

Machines stallen bij de werkplek (het nieuwe 

stallen) mits dit vandalisme-proof is, of bij een 

collegabedrijf in de buurt 

Doorlopend 

 

Verantwoordelijke 

 

Directie (planning) 

Middelen 

 

Tijd en budget 

KPI’s 

 

Brandstofverbruik materieel/bedrijfsauto’s 

Maatregel:   Alle chauffeurs volgen, indien nodig, de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’; 

machinisten evt. Het Nieuwe Draaien 

Actieplan 

 

Medewerkers die zich niet houden aan de 

voorschriften cursus laten volgen voor 

bewustwording. 

Doorlopend 

 

Verantwoordelijke 

 

CO2 manager / directie 

Middelen 

 

Tijd en budget 

KPI’s 

 

Brandstofverbruik materieel/bedrijfsauto’s 


