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Inleiding 

De wereld ontwikkelt en verandert continu. Deze verandering is zowel positief als 

negatief. Met elke verandering wordt er meer en meer duidelijk. Over hoe iets 

gebeurt, maar vooral wat het gevolg is. In de afgelopen jaren is er steeds meer 

bekend geworden over CO2 uitstoot en het effect daarvan op aarde. Binnen Royal 

Reesink B.V., de dochterondernemingen en de klanten groeide hierdoor de behoefte 

aan inzicht op de CO2 uitstoot en hoe dit gereduceerd kan worden.  

Royal Reesink B.V. is in 2015 gestart met een nulmeting over 2014 waarmee de CO2 

footprint van het gehele bedrijf is bepaald. Een CO2 footprint is een hulpmiddel dat 

inzicht biedt op de CO2 uitstoot van de gehele onderneming en dient als basis waar 

vanuit het actieplan wordt opgezet om de CO2 uitstoot te reduceren. Om een nog beter 

beeld te krijgen van de totale CO2 footprint is bij de inventarisatie over 2016 de scope 

uitgebreid en zijn de meeste onderdelen van de CO2 prestatieladder Scope 3 

meegenomen. Daarnaast is het CO2 Footprint rapport uitgebreid met onderdelen die 

vanuit de ISO 50001 vereist zijn. 

In dit rapport wordt toelichting gegeven op de opbouw van de organisatie B. van der 

Meij de Bie BV, zowel organisatorisch als met betrekking tot CO2 en 

energiemanagement. Vervolgens worden de resultaten van de CO2 emissies over 2020 

en toelichting op de gebruikte methodes. Daarna zullen de energieplanning en 

reductieplannen omschreven worden, aansluitend implementatie en uitvoering.  

Organisatie 

B. van der Meij de Bie B.V. is al meer dan 50 jaar een begrip in de Tuin- en 

Parkmachines branche. Wat begon in een schuurtje op de Kruisweg te CRUQUIUS 

heeft geleid tot een modern en ruim opgezet pand aan de Bijlmermeerstraat te 

Hoofddorp 

In de afgelopen 50 jaar 

hebben wij een enorme 

kennis en ervaring 

vergaard van de 

machines en merken 

zoals die in onze branche worden gevoerd. Naast deze kennis en ervaring wordt ons 

bedrijf nog meer geassocieerd met het begrip SERVICE. Om de kwaliteit van onze 

service op een hoog peil te houden worden onze monteurs jaarlijks middels 

opleidingen op hoogte gebracht van de geldende normen voor de diverse merken die 

wij vertegenwoordigen. Inmiddels hebben we ook twee filialen in Alkmaar en Hillegom. 

De monteurs zijn uitgerust met de juiste gereedschappen en middels uitvoerige 

documentatie weten zij alles van de machines. Ook bij u ter plaatse kunnen wij 

reparaties uitvoeren aangezien we beschikken over een ruim uitgevoerde serviceauto’s 
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waarbij wij, indien gewenst en mogelijk, een reparatie bij u thuis of op lokatie kunnen 

uitvoeren. 

Door een ruime voorraad aan slijtbare onderdelen kunnen wij u weer zeer snel op weg 

helpen als u haast heeft met een reparatie en indien de reparatie van een machine 

langer op zich laat wachten bestaat de mogelijkheid tot het inzetten van een 

leenmachine. Tevens hebben wij een transportauto langs de weg zitten voor het 

ophalen van machines voor reparatie en het langsbrengen van bepaalde bestellingen. 

Onze vier sterren service wordt, samengevat, o.a. mogelijk gemaakt door navolgende 

punten 

• Ervaring en deskundigheid van het 
personeel 

• Reeds 50 jaar ervaring in de 
branche 

• Goed uitgeruste service- en 
transportauto 

• Reparatie in eigen werkplaats(en) 

en indien noodzakelijk terplaatse 
• Ruime voorraad van bijna alle 

slijtbare onderdelen 
• Flexibiliteit 

  

B. van der Meij de Bie B.V. opereert 

vanuit de vestigingen in Hoofddorp, Hillegom en Alkmaar. 

In 2019 is van der Meij de Bie onderdeel geworden van de Reesink Turfcare en vormt 

samen met Stierman de Leeuw en Jean Heybroek het Nederlandse deel van deze 

organisatie. 

1 Milieu- en Energiebeleidsverklaring 

De milieu- en energiebeleidsverklaring van Royal Reesink B.V. is te vinden op de MVO 

pagina van de website van Royal Reesink B.V. www.reesink.com/corporate-

governance/mvo/. 

2 Verantwoordelijke voor de CO2 Footprint en Energie Management Aktieplan 

De verantwoording voor de CO2 Footprint en het Energie Management Aktieplan ligt bij 

de Directie van B. van der Meij de Bie B.V., te weten Dhr. L. van de Meij de Bie. 

3 Rapportage periode 

De inventarisatie van de CO2 emissies voor B. van der Meij de Bie B.V., is het resultaat 

van de 2e meting die bij B. van der Meij de Bie B.V. is uitgevoerd volgens de  ISO 

14064-1 en handboek CO2 prestatieladder 3.1.   

http://www.reesink.com/corporate-governance/mvo/
http://www.reesink.com/corporate-governance/mvo/
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Het jaar 2019 is gebruikt als nulmeting voor CO2 Prestatieladder Scope 1, 2 en 3. Het 

Energie Management Aktieplan is opgesteld volgens de ISO 50001 norm. Het plan 

voor 2021 is het tweede plan. Voor de Energiebesparingen wordt ook 2019 als 

basisjaar gebruikt.  

4 Organisatorische grenzen 

De scope van de CO2 Footprint en het Energie Management Systeem (EnMs) zijn 

gericht op het volledige bedrijf zoals beschreven in 2 Organisatie van dit document. B. 

van der Meij de Bie B.V. is gevestigd aan de Bijlmermeerstraat in Hoofddorp, de 

Leidsestraat in Hillegom en de Laanderweg in Alkmaar. De inventarisatie van de CO2 

Footprint en het EnMs richt zich alleen op de door medewerkers van de eigen 

organisaties uitgevoerde activiteiten. 

5 Operationele grenzen CO2 en energiemanagement 

Om de scope duidelijk af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van de 

CO2 Prestatieladder zoals deze door SKAO1 is opgesteld, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen directe en indirecte emissies 

veroorzaakt door het bedrijf of indirect.  

Conform de CO2 Prestatieladder wordt 

onderscheid gemaakt tussen 3 bronnen van 

emissies (scopes). Deze 3 bronnen kunnen 

onderverdeeld worden in 2 categorieën, dit zijn 

indirecte en directe emissies. 

 Scope 1: De directie emissies. De door de 
eigen organisatie gebruikte gassen en 
brandstoffen, van bijvoorbeeld machines, wagenpark en bijvoorbeeld het 

verbruik van aardgas. Daarnaast het verbruik van koelmiddelen voor airco 
installaties. 

 Scope 2: De indirecte emissies. Dit zijn de emissies die ontstaan zijn door de 
opwekking van elektriciteit en die gebruikt worden door de eigen onderneming. 

Volgens de CO₂ prestatieladder vallen “de eigen auto zakelijk gebruikt” en “de 
zakelijke vliegtuig kilometers” ook onder deze scope. Dit is afwijkend ten 
opzichte van het GHG protocol. Deze schrijft deze twee toe aan de scope 3. 

 Scope 3: De overige indirecte emissies. Deze emissies zijn een gevolg van 
bronnen die geen eigendom zijn van het bedrijf zelf. Hier vallen bijvoorbeeld 

onder, verkeer, afval, water, papierverbruik, productie van aangekochte 
materialen en transport van de aangekochte materialen.  

Het energieverbruik van de panden die door de organisatie worden gebruikt, inclusief 

de werkplaatsen, magazijnen en kantoren, het brandstofverbruik van eigen vracht- 

 
1 Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen  
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personen- en serviceauto’s, de afvalstromen, woon- werkverkeer, zakelijk vliegreizen 

en gebruik openbaar vervoer zijn meegenomen in deze CO2 footprint.  

In het Energie Management Systeem (EnMs) zijn alle energieverbruiken van de 

panden meegenomen, zoals verbruik gas, warmte, elektriciteit en stookolie en het 

verbruik van brandstof voor mobiliteit die door eigen medewerkers worden gebruikt 

(verbruik diesel, LPG, elektriciteit en benzine) zowel voor 

personenvervoer als vrachtvervoer.  

Het papierverbruik en de uitbestede diensten zoals 

bijvoorbeeld pakketdiensten en ingehuurd transport 

zijn in deze CO2 en energiemetingen niet meegenomen.  

6 Periodieke opvolging & voortdurende verbetering 

Het formuleren van doelstellingen en het selecteren van besparingsmaatregelen is 

geen eenmalige actie. Om ervoor te zorgen 

dat het beleid ook daadwerkelijk onderdeel 

wordt van de dagelijkse bedrijfsvoering 

moeten deze activiteiten continu 

plaatsvinden. 

Zo zullen gedurende het jaar de 

reductiemaatregelen uitgevoerd worden, 

het verbruik daar waar mogelijk continue 

worden geregistreerd, communicatie en de 

processen in de organisatie periodiek 

bijgewerkt worden en geëvalueerd met de 

desbetreffende directies. Door het 

doorlopen van de Plan-Do-Check-Act 

stuurcyclus wordt ervoor gezorgd dat gewerkt wordt aan een voortdurende 

verbetering van onze Energie en CO2-prestaties. 

Minimaal eenmaal per jaar buigt, onder verantwoordelijkheid van de Holding directie, 

de organisatie zich over het functioneren van het EnMS. De directiebeoordeling vormt 

samen met de energiebeoordeling mede de input tot voortdurend verbeteren. De 

volgende review staat gepland voor begin Maart 2022. 
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7 De directe en indirecte CO2 emissies 2020 

Om een zo compleet en duidelijk 

mogelijk inzicht te krijgen in de 

uitstoot van de CO2 emissies, 

wordt in dit gedeelte weergegeven 

hoe deze uitstoot is verdeeld. 

Hierbij wordt aangegeven of dit 

een Scope 1, Scope 2 of Scope 3 

emissie betreft. De uitstoot van 

CO2 emissies wordt weergegeven 

in Ton CO2. Voor 2020 bedraagt de 

totale directe en indirecte CO2 

emissies 252,58 Ton CO2. 

Onderverdeel naar Scope 1, 2 en 

3.  

De verdeling van de directe en indirecte emissies over de verschillende scopes is 

opgenomen in de tabel. 

In de tabel is duidelijk te zien dat het grootste deel van de CO2 uitstoot van B. van der 

Meij de Bie B.V. wordt veroorzaakt door dieselverbruik van personenauto’s personen 

en servicewagens en vrachtauto’s.  Daarnaast is verbruik elektriciteit en verwerking 

afval voor een groot deel van de CO2 uitstoot verantwoordelijk. 

ONDERDEEL SCOPE CO2 (TON/JAAR) PERCENTAGE 

Directe emissies    

Aardgas Scope 1 20,68 8,2 % 

Dieselverbruik voertuigen Scope 1 71,15 28,2 % 

Benzineverbruik Scope 1 34,89 13,8 % 

Acetyleen en CO2 dekgassen Scope 1 0,02 0,0 % 

Indirecte emissies    

Elektriciteit Scope 2 56,31 22,3 % 

Overige Indirecte emissies    

Afval Scope 3 46,94 18,6 % 

Woon- werkverkeer Scope 3 22,49 8,9 % 

Zakelijk gebruik Openbaar vervoer Scope 3 0,00 0,0 % 

Drinkwater Scope 3 0,10 0,0 % 

Totaal   252,58 100,0 % 
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7.1 Onderverdeling elektra 
Het elektraverbruik is voor B. van der Meij de Bie B.V. 101.275 KWh geweest waarvan 

0 KWh (0,0%) duurzaam is opgewekt. 

 

 

Het elektriciteit verbruik is verantwoordelijk voor 23,3 % van de totale CO2 uitstoot 

geweest. 

7.2 Onderverdeling gas en warmte 
Het gasverbruik van B. van der Meij de Bie B.V. voor het 

verwarmen van de werkplaats, magazijnen en kantoren is 

10.977 m3 geweest, verantwoordelijk voor 8,1% van de totale 

CO2 footprint. Dit volume staat gelijk aan 107.239 KWh.  

7.3 Verbruik in KWh gecorrigeerd gradendagen 
Het verschil in temperatuur tussen verschillende jaren kan het 

verbruik voor warmteopwekking een vertekend beeld geven. De verbruiksgegevens 

zijn aan de hand van graaddagen per locatie gecorrigeerd naar het aantal graaddagen 

van het basisjaar 2014 voor de desbetreffende locatie.  

Het verbruik 2020 komt dan op 102.350 KWh. Het aantal gemiddelde graaddagen in 

2020 was 2.466,0.  

  

Vestiging 2019 2020 

Hoofddorp 42 44.717 44.865 

Hoofddorp 40 7.564 7.298 

Hillegom 21.366 19.221 

Alkmaar 29.382 29.891 

Totaal 103.029 101.275 

Duurzaam 0,0% 0,0 % 

Grijze stroom 103.029 101.275 

Stroom uit Wind 0 0 

Stroom uit Zon 0 0 

Tabel 1 Elektriciteitsverbruik per 
vestiging per jaar 

Vestiging 2019 2020 

Hoofddorp 42 4.768 4.195 

Hoofddorp 40 993 1.320 

Hillegom 3.392 3.431 

Alkmaar 1.851 2.031 

Totaal (m3) 11.004 10.977 

Totaal (KWh) 107.503 107.239 

Tabel 2 Gasverbruik per vestiging 
per jaar 
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7.4 Totaal energieverbruik in KWh 
Het totale verbruik energie is te verdelen in 5 hoofdcomponenten. Voor B. van der 

Meij de Bie B.V. was deze 

verdeling in 2020 als hiernaast 

weergegeven.  

7.5 Onderverdeling brandstofverbruik auto’s en materieel 
Het brandstof verbruik van B. van der Meij de Bie B.V. is verdeeld over het type 

brandstof wat is gebruikt.  

Onderdeel 2020 Liter 2020 CO2 (TON) 

Benzine Materieel 3.242 8,88 
Diesel Materieel 1.045 3,38 
Diesel Bedrijfswagens 13.472 43,51 
Diesel Personenwagens 3.496 11,29 
Benzine Personenwagens 9.492 26,01 
Dieselverbruik vrachtauto’s 4.015 12,97 
LPG Personenwagens 0 0 

7.6 Verbranding Biomassa 
De verbranding van biomassa heeft in 2020 binnen Scope 1, 2 en 3 bij B. van der Meij 

de Bie B.V. niet plaatsgevonden. 

7.7 GHG verwijderingen 
Broeikasverwijdering d.m.v. binding van CO₂ heeft niet plaats gevonden bij B. van der 

Meij de Bie B.V. in 2020. 

7.8 Zakelijke vliegreizen 
Vliegreizen voor zakelijke doeleinden vallen onder de CO2 Footprint Scope 2. Deze 

hebben in 2020 bij B. van der Meij de Bie B.V. niet plaatsgevonden en zijn 

verantwoordelijk voor 0,0% van de totale uitstoot. 

7.9 Uitzonderingen 
Het verbruik van papier en de uitbestede diensten zijn onderdeel van de Scope 3, 

maar zijn niet opgenomen in deze footprint.  

  

Onderdeel KWh % 

Elektriciteit 101.275 18,5 % 
Gas 107.239 19,6 % 
Warmte 0 0,0 % 
Diesel 1.045 0,2 % 
Mobiliteit 338.972 61,8 % 
Totaal 548.531 100,0 % 
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8 Methoden 

Voor het bepalen van de GHG emissies en energieverbruiken, is gebruik gemaakt van 

verschillende data, te weten: 

 Voor het verbruik van brandstoffen, diesel(olie), lpg en benzine is gebruik gemaakt 
van de facturen van de toeleveranciers. 

 Het totaal verbruik gas is overgenomen van de facturen van de toeleverancier. Dit 
verbruik geldt indien per maand gemeten en gefactureerd voor 1 januari 2020 t/m 

31 december 2020. Daar waar met jaarafrekeningen wordt gewerkt op basis van 
een jaarlijkse metercontrole, is de meest recente jaarconsumptie gehanteerd. Als 

de periode niet exact over één jaar is gemeten, is het jaarverbruik lineair naar één 
volledig jaar gecorrigeerd. 

 Het totaal verbruik elektra van de kantoren, magazijn en opslaghallen zijn 
overgenomen van de verschillende facturen van de toeleverancier. Dit verbruik 

geldt indien per maand gemeten en gefactureerd voor 1 januari 2020 t/m 31 
december 2020. Daar waar met jaarafrekeningen wordt gewerkt op basis van een 
jaarlijkse metercontrole, is de meest recente jaarconsumptie gehanteerd. Als de 

periode niet exact over één jaar is gemeten, is het jaarverbruik lineair naar één 
volledig jaar gecorrigeerd. 

 Het totaal verbruik drinkwater is overgenomen van de verschillende facturen van 
leveranciers. Water wordt in de meeste gevallen 1 maal per jaar gemeten en 

afgerekend. Als er nog geen jaarafrekening heeft plaatsgevonden over 2020, zijn 
de gegevens van 2019 gebruikt. 

 Het totaal aantal kilometers vliegreizen is bepaald aan de hand van de facturen 
van de reisorganisatie. Daar waar de afstand niet is weergegeven op de factuur, is 
de afstand bepaald met www.vliegtijd.com/ door de vertrekplaats en bestemming 

in te geven. 

 Het totaal aantal kilometers zakelijk gebruik privé personenauto is bepaald aan de 
hand van de gedeclareerde kilometers in de administratie over de periode 1 
januari 2020 t/m 31 december 2020. 

 Voor het inventarisaren van de afvalstromen, zijn de facturen en jaaroverzichten 
van de erkende afvalverwerkers gebruikt over de periode 1 januari 2020 t/m 31 
december 2020. Daar waar afvalcontainers met een vaste frequentie worden 

geledigd en geen gewicht gemeten wordt, is de omrekenfactor van m3 naar Kg 
gebruikt zoals op 

www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl/themas/afval/hoeveelheden.html zijn 
vastgelegd. Deze lijst is daar waar nodig aangevuld met de omrekenfactoren die 

door de afvalverwerkers wordt gebruikt of zoals deze op de website van de 
afvalverwerker is gepubliceerd. 

  

http://www.vliegtijd.com/
http://www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl/themas/afval/hoeveelheden.html
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8.1  Monitoring & meting 
Al de verbruiken zijn omgerekend naar de GHG emissies met behulp 

van de conversiefactoren van de CO₂ prestatieladder die zijn 

opgenomen in de CO2 Management software applicatie die 

binnen Royal Reesink B.V. gebruikt wordt. Alle centrale en 

decentrale doelstellingen en plannen worden in de software 

verwerkt als besparingen op energie of in CO2 uitstoot en 

met behulp daarvan gemonitord.  

Dit CO2 footprint rapport is niet geverifieerd door een door de SKAO 

bevoegde Certificerende Instantie. Het Energie Management 

Systeem is geverifieerd door Bureau Veritas, een door de UKAS 

bevoegde Certificerende Instantie (ISO 50001-2018, certificaat 

NL021873). 

8.2 Energie Prestatie-Indicatoren (EnPI) 
Om daadwerkelijke sturing op het energieverbruik mogelijk te maken hebben zijn een 

aantal Energie Prestatie Indicatoren (EnPI) geformuleerd. EnPI kunnen bestaan uit een 

parameter (absoluut energiegebruik), energiegebruik per eenheid (bijvoorbeeld 

werkdag, weekenddag, FTE, oppervlakte) of een multivariabel model.  

Met deze gegevens wordt een EnPI berekend op basis van het aantal medewerkers en 

de oppervlakte van de panden die in gebruik zijn. 

 Graaddagen worden toegepast om het 

energieverbruik (gas en stadsverwarming) 

door weersinvloeden en verbeteringen van 

omstandigheden met elkaar te verrekenen. 

Hierdoor kan worden afgeleid welk effect 

de verbeteringen van de omstandigheden hebben op het 

energieverbruik. Om de gecorrigeerde verbruiken te 

berekenen is de volgende formule gebruikt: 

Voor het elektra en gasverbruik en mobiliteit zijn de EnPI’s voor B. van der Meij de Bie 

B.V. is hierna weergegeven. 

  

Onderwerp Registratie Intervalperiode 

Gasverbruik kleinzakelijk Gasmeter Kwartaal 

Gasverbruik grootzakelijk Gasmeter Maandelijks 

Elektraverbruik kleinzakelijk Elektrameter Kwartaal 

Elektraverbruik grootzakelijk Monitoring systeem leverancier Maandelijks 

Onderwerp Factor 

Elektraverbruik FTE 

Energie Verwarmen FTE 

Energie Verwarmen M2 

Mobiliteit FTE 

Onderwerp 2019 GD 2020 2020 GD ∆t.o.v. 2019 

Energie verbruik verwarmen KWh per M2 41,90 46,63 44,50 + 6,2 % 

Energie verbruik verwarmen KWH per M3 6,98 7,77 7,42 + 6,2 % 

Energie verbruik verwarmen KWh FTE 3.418 4.093 3.907 + 5,8 % 

Elektraverbruik KWh per FTE 3.654 3.866  + 5,8 % 

Mobiliteit KWh per FTE 12.328 15.833  + 28,4 % 

Ongecorrigeerd verbruik × graaddagen 

referentiejaar (2014) 

werkelijke graaddagen 2020 
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9 Energieplanning en reductieplannen 

9.1 Verantwoordelijkheden 
Binnen Royal Reesink B.V. is de directie eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van 

het EnMP binnen het EnMS. De verantwoordelijkheid voor het (blijven) voldoen aan 

het EnMs ligt bij de projectleider Logistiek en Facilities en omvat o.a. : 

 Het periodiek monitoren van de CO2 Footprint en Energie Prestatie Indicatoren 
en hiermee bewaking voor de bewaking van het behalen van de doelstellingen. 

 De afstemming met de directies van zowel Royal Reesink B.V. als de 
werkmaatschappijen over de uitvoering van de voorgenomen 

reductiemaatregelen. 

 De voorbereiding en documentatie voor de in- en externe communicatie over de 
CO2 Footprint en Energiereductie prestaties. 

9.2 Reductiedoelstellingen ten opzichte van het basisjaar 
Royal Reesink B.V. is in 2015 gestart met het opstellen van de nulmeting over 2014 

en daarmee inzicht gekregen in de CO2 footprint. Doelstelling van Royal Reesink B.V. 

en die van haar dochterondernemingen is om in 2020 haar bijdrage geleverd te 

hebben in de doelstelling om een verlaging van de CO2 te hebben gerealiseerd van 

20%, een verlaging van energieverbruik met 20% en minimaal 20% duurzame 

energie te gebruiken ten opzichte van 1992. Deze doelstelling is in lijn met de klimaat- 

doelstellingen die in 1997 in Kyoto (JP) zijn opgesteld. 

De meest materiële emissies zijn bepaald in de CO2-footprint van Royal Reesink B.V.. 

Jaarlijks zal in de energiebeoordeling worden nagegaan of de emissie inventaris 

(onderdeel van de CO2-footprint rapportage) actueel is en zal er vorm worden gegeven 

aan de reductiedoelstellingen zowel op Holding als op werkmaatschappij niveau. 

De algemene bedrijfsdoelstelling van de Holding is een CO2 

reductie van minimaal 10% in 2020 ten opzichte van de 

uitstoot in het basisjaar 2014. Deze reductiedoelstelling is 

relatief ten opzichte van de gerealiseerde omzet van 2014 en 

2020.  

Voor het energieverbruik is een algemene bedrijfsdoelstelling 

en verlaging van minimaal 10% in 2020 te bereiken, ten 

opzichte van het basisjaar 2014. Deze reductiedoelstelling is 

relatief ten opzichte van de gerealiseerde omzet van 2014 en 

2020. Dit EnMAP beschrijft welke maatregelen genomen gaan 

worden om deze reductiedoelstellingen te behalen. 

Onze reductiedoelstelling is gebaseerd op de positie binnen de verschillende sectoren 

die de werkmaatschappijen van Royal Reesink innemen, aan de hand van uitgevoerde 

energieonderzoeken en de beoordeling daarvan en de meest recent uitgerolde 
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maatregellijst van SKAO. Iedere werkmaatschappij en vestiging zal haar deel bij 

moeten dragen in de gezamenlijke doelstelling. Uitgangspunt is dat elke vestiging de 

doelstelling van 10% minimaal dient te halen voor 2020. 

De doelstelling voor 2020 is ondertussen gehaald en een nieuwe doelstelling voor de 

organisaties is om in 2030 een reductie te hebben gerealiseerd van ten minste 49% 

in CO2 uitstoot en ten minste 20% minder energieverbruik in 2030 ten opzichte van 

het basisjaar 2014. 

9.3 Reductiedoelstellingen gerealiseerd in 2020 
In 2020 zijn de volgende concrete maatregelen genomen vanuit de Holding om de CO2 

uitstoot bij de verschillende werkmaatschappijen te verminderen. 

• Leasewagen beleid is aangepast zodat bij inzet van nieuwe lease personenauto’s 
deze moet voldoen aan minimaal label C. 

• Bij vervanging van servicebussen wordt de meest zuinige motor toegepast die 

beschikbaar is voor de uitvoering die nodig is. 
• Inkoop groene energie ; bij de wijziging van energieleverancier is 100% SMK 

gecertificeerde groene energie ingekocht voor de Nederlandse vestigingen met 
een aflopend contract in 2020. 

Vanuit B. van der Meij de Bie B.V. zijn verder de volgende maatregelen uitgevoerd: 

• Vervanging verlichting door LED 
• Plaatsing Air-saver op perslucht installaties 

9.4 Reductiedoelstelling per jaar per scope CO2  
Om uiteindelijk aan bedrijfsdoelstelling te kunnen voldoen zullen per jaar en per scope 

een reductiedoelstelling geformuleerd moeten worden. 

De reductiedoelstelling voor scope 1, 2 en 3 is 2,0% per jaar.  

Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de meest materiële emissies: 

 Dieselverbruik vracht, service en personenauto’s. 

 Elektriciteitsverbruik   

 Verwarmen van panden d.m.v. Gas 

 Bedrijfsafval 
 
De CO2 reductiedoelstellingen voor de komende jaren, zijn dan zoals in Tabel 3 

weergegeven.  2019 

Basis Jaar 

2020  2021 

Reductie 

doelstelling  

2022 

Reductie 

doelstelling  

Omzet percentage 100,0% 96,4% 96,4% 96,4% 

Scope 1  133,63   126,74   124,20   117,33  

Scope 2  66,87   56,31   60,90   58,71  

Scope 3  61,90   69,53   56,37   54,34  

Tabel 3 Reductiedoelstellingen CO2  
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9.5 Reductiedoelstelling per jaar per energiesoort 
Om uiteindelijk aan bedrijfsdoelstelling te kunnen voldoen zullen per jaar per 

energiesoort een reductiedoelstelling geformuleerd moeten worden. De 

reductiedoelstelling voor elektriciteit is  

 2,0% per jaar. De reductiedoelstelling voor gas en warmte is 2,0% per jaar. De 

reductiedoelstelling voor mobiliteit is  2,0% per jaar. Deze zijn weergegeven in Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 2019 

Basis Jaar  

2020  2021 

Reductie 
doelstelling  

2022 

Reductie 
doelstelling 

Omzet percentage 100,0% 96,4% 96,4% 96,4% 

Elektriciteit (KWh)  103.029   101.275   93.836   90.458  

Gas en Warmte (KWh)  107.503   107.239    

Gas en Warmte (KWh) GD  96.377   102.350   97.911   94.386  

Mobiliteit (KWh)  347.646   414.831   316.627   305.229  

Totaal (KWh)  577.472   634.882   527.427   509.125  

Tabel 4 Reductiedoelstellingen Energie 
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10 Implementatie en uitvoering 

Om de doelstelling voor 2021 te realiseren, zijn de volgende plannen vanuit de 

Holding gemaakt om de CO2 uitstoot en het energieverbruik bij de verschillende 

werkmaatschappijen terug te brengen. 

• Verdere aanscherping Leaseautobeleid m.b.t. energielabel en CO2 uitstoot naar 
niveau B (tussen 95 en 110 gr/km) 

• Toevoegen van Hybride en Full Electric auto’s aan Lease Auto keuze 
mogelijkheid. 

• Analyse van de nullast verbruiken van de panden en het nemen van concrete 
maatregelen om deze te verlagen. 

• Optimalisering van klimaatbeheersingssystemen. 

• Toepassen van LED verlichting met aanwezigheidssensoren en lichtintensiteit 
meting. 

• Verdere uitbereiding van inkoop gecertificeerde groene energie voor de 
aflopende energiecontracten in 2021. 

• Alternatieve verwerkingsmethoden afval waardoor een hoger niveau van 
recycling is te realiseren en daarmee een verlaging van de CO2 uitstoot. 

 

Vanuit milieuwetgeving en het activiteitenbesluit zijn er erkende maatregelen die bij 

panden met een verbruik van meer dan 50.000 KWh of een verbruik van meer dan 

25.000 m3 Aardgasequivalenten genomen kunnen of moeten worden. Voor de locatie 

aan de Bijlmermeerstraat 42 - Hoofddorp is de erkende maatregelenlijst (1-1-2019) 

gecontroleerd en zijn er nog mogelijke verbeteringen uit te voeren, te weten:  

• GC2 Warmte in hoge hal actief verdelen naar werkplekken met warmtevraag 
om verwarming met aardgas te beperken. 

o Ondersteuningsventilatoren toepassen. 

• GD1 Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken. 
o Langwerpige ledlampen in bestaande armaturen toepassen. 

• GD2 Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting: beperken 
o Ledlampen in nieuwe inbouw- of opbouwarmaturen toepassen. 

• GD3 Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. 

o Ledlampen in bestaande armaturen toepassen. 
• GD4 Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding beperken 

o Nieuwe armaturen met ledlampen toepassen. 
• GD5 Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen. 

o a) Schemerschakelaars en tijdschakelaar toepassen. 

• GD6 Onnodig branden van reclameverlichting voorkomen. 
o Automatische aan- en uitschakeling toepassen zodat 

reclameverlichting  overdag en / of buiten gebruikstijden tussen 23.00 
en 06.00 uur uit is. 

• GD9 Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken. 

o Automatische aan- en uitschakeling toepassen zodat 
reclameverlichting  overdag en / of buiten gebruikstijden tussen 23.00 

en 06.00 uur uit is. 
• FF5 Perslucht voor blazen voorkomen. 
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o Decentrale blower toepassen. Voor reiniging stofzuigers gebruiken 
(ook vanuit Arbo-oogpunt) 

• FF6 Persluchtgebruik bij blazen beperken. 
o HR-blaaspistool of blaasmondje met nozzle met laag verbruik 

toepassen. 

 

Het verbruik van de locaties in Hillegom en Alkmaar zijn lager dan de grens van 

25.000 m3 en 50.000 KWh, daarom is de erkende maatregelenlijst daar niet van 

toepassing. 

Verder worden nog de volgende aanvullende maatregelen genomen om 

energieverbruik terug te dringen. 

• Inkoop duurzame energie (2022) 
• Vervanging verlichting voor LED (2021) 
• Alternatieve verwerking afvalstromen (2022) 

10.1 Effect van voorgenomen verbeteringen 
Op basis van de voorgenomen verbeteringen, verwacht B. van der Meij de Bie B.V. in 

2021 en volgende jaren de volgende besparingen te realiseren : 

• CO2 uitstoot 

o 2021 : 13,19 Ton 2022 : 75,20 Ton  2023 :  91,70 Ton  

• Elektriciteit   

o 2021 : 15.000 KWh 2022 : 0 KWh   2023 : -10.000 KWh 

• Mobiliteit 

o 2021 : 20.742 KWh 2022 : 63.220 KWh  2023 : 94.562 KWh 

Het effect van de voorgenomen verbeteringen is zichtbaar gemaakt in de volgende 

grafieken.  
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Met de voorgenomen maatregelen en de doelstelling voor CO2 reductie in 2020 geeft 

dit het volgende resultaat.  

 2019  

Basis jaar 

2020  2021 

Reductie  
voorspelling 

2022 

Reductie 
voorspelling 

Omzet percentage 100,0% 96,4% 96,4% 96,4% 

Scope 1 133,63 126,74 121,44 104,81 

Scope 2 66,87 56,31 48,42 3,04 

Scope 3 61,90 69,53 69,53 69,53 

Totaal 262,39 252,58 239,39 177,38 

Reductie tov basisjaar   0,04% 8,8% 32,4% 

Tabel 5 Reductievoorspelling CO2 
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De voorspelling van het totaal energieverbruik van de organisatie geeft dan het 

volgende beeld: 

 2019 

Basis 

Jaar  

2020  2021 

Reductie 

voorspelling 

2022 

Reductie 

voorspelling 

Omzet percentage 100,0% 96,4 % 96,4 % 96,4 % 

Elektriciteit (KWh) 103.029 101.275  88.029   103.029  

Gas en Warmte (KWh) 107.503 107.239   

Gas, Warmte (KWh) GD 96.377 102.350  96.377   96.377  

Mobiliteit (KWh) 347.646 414.831  326.904   284.426  

Totaal 577.472 634.882  530.362   502.884  
Reductie tov basisjaar  -9,9% 8,2% 12,9% 

Tabel 6 Reductievoorspelling Energie 
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Dit betekent dat met de voorgenomen maatregelen die voor 2020 en 2021 gepland 

zijn, de beoogde besparing gerealiseerd wordt op het energieverbruik van de 

organisatie.  

11 Conversiefactoren en omrekentabellen 

11.1 Emissiefactoren 
Voor berekening van de CO2 Footprint van Royal Reesink B.V. zijn de conversiefactoren 

gebruikt zoals op www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#totale_lijst zijn 

vastgelegd.  

11.2 Afvalstromen 
Voor het omrekenen van afvalstromen van liters naar kilogrammen is gebruik gemaakt 

van de omrekentabellen van de afvalverwerkers en welke op 

www.lne.be/themas/milieuzorg/milieuzorg/milieuthemas/afval/afbeeldingen-en-pdfs-

afvalbeheer/Overzichtstabel-soortelijk-gewicht-afvalstromen.pdf 

en www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl/themas/afval/hoeveelheden.html zijn 

gepubliceerd. 

11.3 Graaddagen 
Voor de berekening van het aantal Graaddagen is gebruik gemaakt van de sites 

www.kwa.nl,,  www.dwd.de en www.aardgas.be. 2014 is als basisjaar gebruikt. Op basis van de 

locatie van de verschillende vestigingen, is het aantal graaddagen van 2014 als basis 

gebruikt. Aan de hand van de graaddagen van de desbetreffende locatie in 2020, is 

het verbruik gecorrigeerd.  

11.4 Omrekenfactoren 
Voor het omreken van verbruik stookolie, diesel en gas naar vergelijkbare eenheden 

(KWh), zijn omrekenfactoren gebruikt die te vinden zijn op de site van RVO 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/aftrekbare-

investeringen/generieke-code/omrekenfactoren. Hierin is de omrekenfactor van gas naar 

KWh sterk afwijkend ten opzichte van andere bronnen. Na overleg met auditeur is de 

omrekenfactor gebruikt https://unit-converter.gasunie.nl/. 

12 Onzekerheden 

Alle resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden met een bepaalde 

onzekerheidsmarge, maar op basis van de gegevens zoals in dit rapport weergegeven 

kan gesteld worden dat deze marges klein zijn. 

12.1 Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen 
Naast de effecten van de coronacrisis hebben zich verder geen noemenswaardige 

wijzigingen voorgedaan en zijn er verder geen correcties, corrigerende en/of 

preventieve maatregelen genomen.  

http://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/#totale_lijst
http://www.lne.be/themas/milieuzorg/milieuzorg/milieuthemas/afval/afbeeldingen-en-pdfs-afvalbeheer/Overzichtstabel-soortelijk-gewicht-afvalstromen.pdf
http://www.lne.be/themas/milieuzorg/milieuzorg/milieuthemas/afval/afbeeldingen-en-pdfs-afvalbeheer/Overzichtstabel-soortelijk-gewicht-afvalstromen.pdf
http://www.duurzamebedrijfsvoeringoverheden.nl/themas/afval/hoeveelheden.html
http://www.kwa.nl/
http://www.dwd.de/
http://www.aardgas.be/nl/particulier/graaddagen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/aftrekbare-investeringen/generieke-code/omrekenfactoren
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/aftrekbare-investeringen/generieke-code/omrekenfactoren
https://unit-converter.gasunie.nl/
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13 Rapportage volgens NEN-ISO 14064 – 1-2018 

ISO 14064-1 §7.3 Beschrijving Hoofdstuk 

 A.  Reporting organization 4 

 B.  Person responsible 2 

 C.  Reporting period 3 

4.1 D.  Organizational boundaries 4 

4.2.2 E.  Direct GHG Emissions 7.7 

4.2.2 F.  Combustion of biomass 7.6 

4.2.2 G.  GHG removals 7.7 

4.3.1 H.  Exclusion 7.9 

4.2.3 I.  Indirect GHG emissions 0 

5.3.1 J.  Base year 3 

5.3.2 K.  Changes or recalculations 3 

4.3.3 L.  Methodologies 8 

4.3.3 M.  Changes to methodologies 12.1 

4.3.5 N.  Emissions or removal factors used 11.4 

5.4 O.  Uncertainties 12 

 P.  Statementing accordance with 

ISO14064-1 

 

14 Rapportage volgens NEN-ISO 50001-2018 

Dit gecombineerde CO2 en Energie Management Aktieplan is opgebouwd conform de 

paragrafen 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 van de norm NEN-ISO 50001. De 

internationale erkende norm ISO 50001 bestaat uit eisen met gebruiksrichtlijnen voor 

Energie Management Systemen (EnMS). In de onderstaande tabel is per paragraaf een 

verwijzing opgenomen naar het hoofdstuk in dit rapport waar het betreffende punt uit 

de ISO 50001-2018 norm wordt behandeld. 

ISO 50001 § Beschrijving Hoofdstuk 

§4.3 A.  Energiebeleid 1 

§4.4 B.  Energieplanning 9 

§4.4.2 C.  Wettelijke eisen 1 

§4.4.3 D.  Uitvoering van een energiebeoordeling 9.1 

§4.4.4 E.  Uitgangswaarden voor energieverbruik/basisjaar 3 

§4.4.5 F.  Energie Prestatie Indicatoren 8.2 

§4.4.6 G.  Doelstellingen, taakstellingen, actieplan 9 

§4.6.1 H.  Monitoren, meten en analyseren 8.1 

§4.6.4 I.  Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen 12.1 

15 Colofon 

Versie Datum Auteur Status Wijzigingen 

1.0 11-02-2021 John Arts Concept  

     

     

 

 

 

 

 

 

 


