CO2 reductiedoelstellingen 2021-2025
Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.1
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1 Inleiding
•

In dit document worden de scope 1,2 & business travel CO2 reductiedoelstelling
van Balm BV gepresenteerd. Voorafgaand hieraan is de CO2 footprint opgesteld
voor scope 1,2 & business travel volgens eisen zoals gesteld in ISO14064-1 en
het GHG Protocol.

Voor de invulling van doelstellingen is het document Maatregellijst CO2 prestatieladder
versie 1.0 gebruikt. 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 gereviewed.

1.1.

Doelstellingen
Scope 1 doelstellingen Balm BV
Balm BV wil in 2025 ten opzichte van 2021 10% minder CO2 uitstoten*.
Scope 2 en business travel doelstellingen Balm BV
Balm BV wil in 2025 ten opzichte van 2020 5 % minder CO2 uitstoten*.

* Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal gewerkte manuren/jaar.

Tijd (……. ) is afhankelijk van de implementatie en het gedrag van de individuele
personen.

2 Subdoelstellingen
Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd.

2.1 Subdoelstelling kantoren
Balm BV reduceert het energie van kantoren met 5%.
Maatregelen

-

Verlichting armaturen vervangen; scope 2
Zonnepanelen plaatsen; scope 2
Inkoop van schone stroom uit Nederlandse windparken;
scope 2
Posters ophangen als reminder (doe het licht uit,
besparing elektra, etc..); scope 2

Opmerking: Balm bv gaat dubbelzijdig kopiëren/ afdrukken en zal trachten zoveel mogelijk
correspondentie digitaal te laten verlopen.

2.2 Subdoelstelling (lease)auto’s
Balm BV reduceert het (lease-)autoverbruik met 20 % Scope 1 en business travel .
Maatregelen

-

Zoveel mogelijk auto’s met A label aanschaffen;
Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden voor reduceren
woon-werk kilometers business travel;
Rijden met schone elektrische, hybride auto’s; scope 1
Alle medewerkers instrueren op het toepassing van ‘Het
Nieuwe rijden scope 1’;
Per auto /gebruiker verbruik berekenen en vergelijken met
het normverbruik (of uitstoot) van het voertuig; scope 1 en
business travel

3 Maatregelen
Elke maatregel wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd.

3.1 Maatregelen kantoren
Maatregel: zonnepanelen plaatsen, verlichting
Actieplan

Actie 1 Inventariseren en kosten bepalen
Actie 2 Planning uitvoering
Actie 3 Onderzoek naar zonnepanelen

2021/2022

Verantwoordelijke

Directie, CO2 verantwoordelijke

Middelen

Installeren van zonnepanelen € 40.000,-- afhankelijk van omvang.

KPI’s

Reductie KWh

Maatregel: Groene stroom inkopen, instructie personeel.
Actieplan

Verantwoordelijke

Actie 1 Groene stroom inkopen
Actie 2 Maken van toolboxmeeting
Actie 3 Informatie aan alle werknemers dmv
vergadering/ toolbox
Directie, CO2 verantwoordelijke

Middelen

Investeringen onbekend

KPI’s

Reductie kosten KWh.
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3.2 Maatregelen (lease-)auto’s Mobiliteit aard van de te nemen maatregelen:
Type B vooruitstrevend
Maatregel:
medewerkers
op het nieuwe rijden en bandenspanning.
Maatregel: Alle
Auto’s
met A en Binstrueren
label aanschaffen.
Actieplan
Toolbox
samenstellen
Doorlopend
Actieplan
Prijzen opvragen
van beschikbare voertuigen
Toolbox
organiseren
Bij voorkeur 3
Bij vervanging onderzoek of A of B mogelijk is
Posters
ophangen.
maandelijks
Aanschaf van 4 nieuwe A of B voertuigen
Monitoren
en
terugkoppelen
van
naar
Aanschaf van 4 nieuwe A of B voertuigen
bestuurders
Aanschaf van 4 nieuwe A of B voertuigen

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke

Aanschaf van 4 nieuwe A of B voertuigen
Instructie
rijden”A voor
25 tot 75%
Aanschaf “nieuwe
van 4 nieuwe
of B voertuigen
chauffeurs en elke 5 jaar opfriscursus
Management CO2 verantwoordelijke
CO2 verantwoordelijke

Middelen
Middelen

Afhankelijk type voertuig ca.€ 40.000 / jaar
Ca € 2.500,--

KPI’s
KPI’s

Besparing brandstof
Besparing brandstof, gas en elektra verbruik

Maatregel: Per auto gebruiker verbruik berekenen en vergelijken met het normverbruik van
de auto
Maatregel: Onderzoek reductie woon-werk kilometers.
Actieplan
Per type/merk vaststellen norm verbruik
Norm
verbruik personeel
vergelijkenwonen
met daadwerkelijk
Doorlopend elke
Actieplan
Bij aannemen
binnen straal
verbruik.
3A1_1. personeelslid.
drie maanden
van 50 kmRegistratie
of dichtbij in
bestaand
Berijders
terugkoppelen
van gevonden
Onderzoek
naar carpoolen
waarden
Verantwoordelijke
Management
Verantwoordelijke
CO2 verantwoordelijk
Middelen
Ca. € 1.500,-Middelen
Ca.
€ 1.000,-KPI’s
Besparing
brandstof
KPI’s

Besparing brandstof
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Maatregel:
selectiecriteria
inzet onderaannemers: afstand tot project, flexibiliteit,
Maatregel: Nieuwe
Beperken
(intern) zwaarvoor
transport
gewenst vervoermiddel, CO2 reductie doelstellingen en/ of certificaat
Actieplan
Regels opstellen omtrent vervoer van materiaal 31-12-2021
Actieplan
inventariseren
per Randvoorwaarden
aanhanger. Beperken
aanhanger
Procedure opstellen.
30-12-2021
kilometers.
Implementeren
procedure.
Implementatie
Toolbox meting efficiënt inrichten van werkbus
Procedure vaststellen implementeren.
31-03-2022
Realisatie
Verantwoordelijke
CO2 verantwoordelijk
31-12-2022
Middelen
Verantwoordelijke

Ca. € 1.000,-Management

KPI’s
Middelen

Besparing brandstof
Ca. € 1.000,--

KPI’s

auteur(s)
kenmerk
datum
versie
status

Besparing brandstof
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