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1. Inleiding
Naar aanleiding van de CO2 footprint berekening over het jaar 2013 heeft Loonbedrijf Van der Lee
ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen opgesteld. Deze worden in volgend hoofdstuk
gepresenteerd. Hoofdstuk 4 van dit energie-meetplan beschrijft hoe deze doelstellingen en de
bijbehorende maatregelen effect hebben op de verschillende energiestromen uit de CO2-footprint.

2. Doelstellingen
Loonbedrijf Van der Lee heeft de volgende reductiedoelstellingen opgesteld. Deze doelstellingen
hebben betrekking op scope 1 en 2 van de Co2 footprint waarvan de boundery is vastgesteld
volgens het GHG protocol.
Scope 1 doelstellingen Loonbedrijf Van der Lee
Het reduceren van 9% op haar CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van het basisjaar 2016

Scope 2 doelstellingen Loonbedrijf Van der Lee
Het reduceren van 1% op de CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van het basisjaar 2013

3. Planning meetmomenten
Voor het meten van de verschillende energiestromen is een plan opgesteld. In de onderstaande
tabel is te zien wanneer energiefactoren gemeten worden, door wie en waar de informatie
verkregen kan worden.

3.1 Scope 1 en 2
3.1.1

Vestiging Noorddammerweg

Scope 1 Emissies:
Categorie

Meetmomenten

Wie

Toelichting

Gasverbruik (in m3
aardgas)

Elk half jaar

KAM-Coördinator

Brandstofverbruik
bedrijfsauto’s (in liters
diesel en benzine)
Brandstof verbruik
materieel (in liters
diesel en benzine en
Motomix)

Elk half jaar

KAM-Coördinator

Factuur energiemaatschappijen /
Meterstand locatie
Factuur leverancier
(tankpassen)

Elk half jaar

KAM-Coördinator
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Factuur leverancier
(tankpassen)
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Scope 2 Emissies:
Categorie

Meetmomenten

Wie

Toelichting

Electriciteitsverbruik
(in kWh)

Elk half jaar

KAM-Coördinator

Factuur
energiemaatschappijen
/ Meterstand locatie

Zakelijke kilometers

n.v.t.

Trein- en vliegreizen

n.v.t.

4. Beheersing doelstellingen
Elk half jaar vindt een rapportage plaats gepubliceerd in of een Periodieke rapportage gekenmerkt
met H1 en jaar of in een emissie verklaring van het desbetreffende jaar. Hierin wordt bijgehouden
hoe het beheersen van de doelstellingen en de voortgang van de Co2 reductie verloopt.
4.1 Monitoring

Elk half jaar zal de werkelijke situatie worden getoetst met de verwachte situatie. Dit wordt
gerapporteerd aan de Directie. Wanneer afwijkingen worden geconstateerd geeft deze rapportage aan
welke corrigerende maatregelen worden getroffen. De Directie van Loonbedrijf Van der lee wordt te
allen tijde op de hoogte gebracht van de halfjaarlijkse reviews op de doelstellingen.
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