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1. Inleiding 
 

Deze rapportage is gebaseerd op het Plan van Aanpak 2018-2019 Rev.B, het Plan van Aanpak 2019-
2020 en de daarin voorkomende emissiebronnen resp. emissies. Het plan is opgesteld overeenkomstig 
de ISO 14064-1:2019 punten a t/m t onderstaande lijst conform De in het Plan van Aanpak jaar 2018-
2019 opgenomen verwijzingslijst (blz. 4) conform ISO 14064 punt a t/m q is derhalve ook op deze 
rapportage van toepassing, met uitzondering van punt C (gerapporteerde periode): namelijk het 
basisjaar. De resultaten van 2015 zijn hierbij gehanteerd. 

ISO 14064-
1: 2019 

Par. 
9.3 
GHG 

Beschrijving  Toelichting 

 A Beschrijving rapporterende organisatie voorblad  
 B Verantwoordelijke persoon voorblad G.J.P. Schilt-

Kamerbeek 
 C Periode waarover organisatie rapporteert Titelpagina (basisjaar: 1-1-

2010)1-1-2016- 
31-12-2016 

 D Organisatorische grenzen Voorblad KsM 
 E Documentatie van genoemde organisa-

torische grenzen en bijbehorende criteria 
1.  

 F Directe GHG emissies gescheiden in ton 
CO2 

 Scope 1,2.3 

 G Beschrijving van CO2 uitstoot door 
biomassa 

n.v.t.  

 H GHG verwijderingen in ton CO2 n.v.t.  
 I Verklaring van weglaten CO2 bronnen en -

putten 
n.v.t.  

 J Indirecte GHG emissies gescheiden in ton 
CO2 

  

 K GHG emissie inventarisatie basis jaar  2015 
 L Verklaring veranderingen in gekozen 

berekenmethode 
n.v.t.  

 M Referentie/ beschrijving incl. reden voor 
gekozen berekenmethode 

9.  

 N Verklaring veranderingen in gekozen 
berekenmethode t.o.v. andere Jaren 

n.v.t.  

 O Referentie/ documentatie van gebruikte 
GHG factoren en verwijderdata 

9.  

 P  Beschrijving impact van onzekerheden op 
accuraatheid GHG emissies en 
verwijderdata 

3.  

 Q Onzekerheden van beoordelings- 
omschrijvingen en uitkomsten 

 Verificatie 
ontbreekt 

 R Opmerking dat emissie inventaris is 
gemaakt in overeenstemming met NEN-EN-
ISO 14064-1:2019 

1.  

 T De GWP-waarden die bij de berekening zijn 
gebruikt evenals hun bron 

n.v.t.  

 

 
Zoals in het ons energiemanagementprogramma vermeld is het uitgangspunt van ons de Plan, Do, 
Check, Act cyclus.  
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In onderstaand figuur wordt dit schematisch weergegeven. 
 

 

Elk jaar doorlopen we de volgende stappen: 

Plan 
1. Identificatie en beoordeling van energieaspecten. 
2. Doelstellingen en programma’s met betrekking tot energie. 
Do 
3. Het plan uitvoeren in kleine stapjes onder gecontroleerde omstandigheden. 
Check 
4. Bestuderen en controleren of het verwachtte doel behaald is. 
Act 
5. Evalueren van het behaalde resultaat en actie ondernemen om het gevolgde traject te 

standaardiseren of te verbeteren. 
 
In deze rapportage is aan de hand van de in het energiemanagementprogramma de uitgevoerde 
controle, analyse vastgelegd. 

2. Realisatie van de reductiedoelstelling 
Zoals aan het personeel medegedeeld en ook op de website is geïntegreerd is het onderstaande t.a.v. 
de realisatie van de reductiedoelstelling geconstateerd. 

Aangezien het jaar 2020 inmiddels is afgesloten is in onderstaand overzicht de CO2 footprint van de 2e 
helft van 2020 vergeleken met die van de 1e helft van 2021 om te zien of de doelstellingen die wij 
voor ogen hebben ook daadwerkelijk gehaald zijn. 

Hierbij zij opgemerkt dat de invloed van het COVID-19 in belangrijke mate  nog steeds een stempel 
heeft gedrukt op de weergegeven resultaten. Van een juist vergelijk is o.i. dus geen sprake. 
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Doelstelling: reductie van X in CO2 van 2e helft 2020 naar 1e helft 2021 

 

 Historie  Reductie t.o.v.  

  

2e helft 
2020 
Co2 

1e helft 
2021 
Co2 

Basisjaar
2015 2e helft 

 2020 

t.o.v. 
basisjaar 

Scope 1        

Brandstofverbruik (lease)wagenpark - 
bedrijfswagens: personenauto Benzine 9.66 5.18 20.32 J J 

Brandstofverbruik (lease)wagenpark - 
bedrijfswagens: personenauto Diesel 

26.35 17.85 2.89 J N 

Goederenvervoer algemeen - 
brandstofverbruik eigen materieel 
Diesel 

0.83 0.33 2.14 J J 

Propaan 14.80 15.91 22.63 J J 
Propaan (heftruck) 0.40 0.59 0 N N 
Scope 2      
Zakelijk verkeer - Privéauto Benzine 1.15 0.72 3.85 J J 
Zakelijk verkeer - Privéauto Diesel 0 0 2 n.v.t. J 
Groene stroom B windkracht 0 0 0   
        
Scope 3       
Woon-werkverkeer Privéauto Benzine 8.98 10.61 18.18 N J 
Woon-werkverkeer Privéauto Diesel 0 0 0   
  

 

Conclusie 
Verklaring resultaat; 
 
Ter verklaring van de al dan niet behaalde reductie wordt het volgende opgemerkt. 

In de 1e helft van 2021 heeft er wel reductie plaatsgevonden.  Zoals hierboven reeds vermeld wordt 
één en ander veroorzaakt door de COVID. Werknemers dienen zoveel mogelijk apart te rijden om 
besmetting tegen te gaan. Doordat er wisselingen zijn geweest in het personeel is er een verschil in 
scope 3 (woon-werkverkeer). 

Uit de kilometerregistratie is gebleken dat er met de personenauto’s benzine in de 1e helft van 2021 
minder KM’s  (3507) zijn verreden dan in de 2e helft van 2020 (5590). Dit vindt hoofdzakelijk zijn 
oorzaak in het feit dat er meer vergadert is via teamviews. 
M.b.t. de leasewagens (diesel) zijn er minder Kilometers in (1e helft 2021: 32174,50 – 2e helft 2020: 
44675KM) gereden, terwijl er m.i.v. april dit jaar er een extra bus voor de monteurs is ingezet. Ook dit 
vindt zijn oorsprong in de corona. 

3. Beleidsverklaring van Directie 
In het plan van Aanpak 2018-2019 en 2019-2020 heeft  Knook Staal en Machinebouw zich ten doel 
gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling was om t.a.v. Scope 1 en 2 voor 2020 
een 20% CO2 reductie ten opzichte van 2015 te bewerkstelligen. Ten aanzien van Scope 3 wilde  
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Knook Staal en Machinebouw in 2017 t.o.v. 2015 3% minder CO2 uitstoten binnen de keten van het 
woon-werkverkeer. 

 Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie: 

 Bedrijfshal inclusief kantoor aan de Appelweg 1 te Moerdijk 
 Wagenpark 
 Project locaties 
 Overige emissies (woon-werkverkeer) 

Doelstellingen Energieverbruik Scope 1 en 2: 
 
Energieverbruik: 
In 2015 is totaal aan energie verbruikt: 73.398 KW (aantal gewerkte uren intern  9.795,5 fabricage) 
In 2018 is totaal aan energie verbruikt: 80.854 KW (aantal gewerkte uren intern 11.705,2 fabricage) 
Bovenstaande vergelijking levert het volgende resultaat: 
Verbruik per gewerkt uur: 2015 – 7,5 KW ; 2018 – 6,9 KW is een reductie van 7,8% 
In verband met de vervanging van de verlichting op kantoor en in de kantine c.a. door LED verlichting  
kon aan het eind van 2019 worden beoordeeld of deze reductie nog meer heeft opgeleverd.  
In 2019 is totaal aan energie verbruikt: 69.866 KW (aantal gewerkte uren intern 10.065,80 fabricage) 
Verbruik per gewerkt uur in 2019: 6.9 KW.  
In de 1e helft van 2020 is totaal aan energie verbruikt: 32226 KW (aantal gewerkte uren intern 
2156.50) Verbruik per gewerkt uur in 2020: 14,9 KW. Gesteld kan worden dat de aanpassing van de 
verlichting geen verdere reductie heeft opgeleverd. Waar de toename vandaan komt is niet direct te 
achterhalen. Feit is wel dat gelet op de corona, waardoor diverse werken zijn uitgesteld en meer uren 
op algemeen zijn  geweest. Werknemers waren dus wel aanwezig, maar hebben geen productieve 
uren kunnen draaien. 
In de 2e helft van 2020 is totaal aan energie verbruikt: 26357KW (aantal gewerkte uren intern 821! 
Laagterecord). 
In de 1e helft van 2021 is totaal aan energie verbruikt: 28712KW verbruikt. Het aantal gewerkte 
(productieve) uren intern bedroeg slechts 530,5 uur en heel veel uren op algemeen (oorzaak geen 
werkzaamheden door corona etc. ) 
De verlichting dient wel aan te zijn tijdens de normale werktijden. Daardoor is een tastbaar vergelijk 
niet mogelijk. 
 
Wagenpark: 
In 2015 was de CO2 uitstoot van het wagenpark en het zakelijk verkeer : 27,06 t.o.v. 2018: 73.6 
Bovenstaand geeft een zeer vertekend beeld aangezien de omzet in 2015 € 3.769.862,94 en de omzet 
in 2018 € 6.047.884,15 bedroeg Ook de gereden kilometers naar de diverse projecten ( in 2015 
24.302 en in 2018 104.874)  en de montage-uren liggen qua aantallen zeer uiteen zodat een 
realistisch vergelijk moeilijk te maken is. Rekening kan hierbij wel gehouden worden door bij de 
aanschaf van nieuwe leasewagens in 2020 meer te sturen op CO2 (milieubewuste) auto’s, zoals 
bijvoorbeeld elektrische dan wel hybride voertuigen. 
Conclusie: De doelstelling dient gelet op het bovenstaande bijgesteld te worden naar een meer 
realistisch percentage.  Gelet op de reductie van het energieverbruik en de aankomende vervanging 
van een oude heftruck voor een nieuwe heftruck op andere brandstof zoals bijvoorbeeld elektrisch of 
gas,  alsook de vervanging van leaseauto’s op diesel door leaseauto’s op elektriciteit dan wel hybride 
wordt de doelstelling voor scope 1 en 2 bijgesteld naar 10%. 
Vervolg wagenpark: In 2019 was de Co2 uitstoot van het wagenpark en het zakelijk verkeer 84.78 
t.o.v. 73.6 in 2018. In de 1e helft van 2020 was de Co2 uitstoot 43.92  t.o.v. de 2e helft 2019 36,29  
Bij de verklaring onder de tabel is reeds aangegeven hoe deze hogere CO2 tot stand is gekomen. 
 
Vervolg wagenpark: in de 2e helft van 2020 was de CO2 uitstoot van het wagenpark 37.29 en het 
zakelijk verkeer 1.15. (oorzaak vergaderen via teamviews) 
Vervolg wagenpark: 1e helft 2021 was de CO2 uitstoot van het wagenpark 22,15 en het zakelijk 
verkeer 0,72. 
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Verklaring hiervoor is dat in de 1e helft er nagenoeg geen werk was voor de buitenploeg. En er wordt 
steeds vaker via teamviews vergadert. 
 
Doelstellingen Scope 3: 
In 2015 was de CO2 uitstoot 18.18 (woon-werkverkeer benzine) 
In 2017 was de CO2 uitstoot 21, 23 (woon-werkverkeer benzine + diesel) 
De reductie van 3% is hier dus niet behaald. 
Ten grondslag hieraan ligt het feit dat het personeel in 2015 relatief dichter bij het bedrijf woonde dan 
de nieuwe medewerkers die in 2017 zijn toegevoegd. 
Daarnaast waren er in 2015 21 medewerkers in dienst t.o.v. 25 medewerkers in 2017. 
De doelstelling om toch 3% te behalen blijft voorlopig gehandhaafd. 

In 2018 was de CO2 uitstoot 15,74 (woon-werkverkeer benzine + diesel. T.o.v. 2015 is dit een 
reductie van meer dan 13% In 2019 was de CO2 uitstoot 14,85. Voor de verlaging van de CO2 uitstoot 
kan gegeven worden dat nieuw personeel weer dichterbij wonen en dat een personeelslid een 
leasewagen heeft gekregen, waardoor het verbruik hiervan verschoven is naar de bedrijfswagens. Dit 
geeft dus min of meer een vertekend beeld.   

De Co2 uitstoot in de 1e helft 2020 bedraagt 12.49 t.o.v. de 2e helft 2019 6.46. een zeer forse 
toename welke zoals eerder aangegeven wordt veroorzaakt door het corona (apart rijden van één 
monteur vanaf huis). De CO2 uitstoot in de 2e helft bedraagt 8.18 

De Co2 uitstoot in de 2e helft 2020 bedroeg 8,98 t.o.v. de 1e helft 2021 10.61. Oorzaak is te herleiden 
naar een nieuwe medewerker die van verder weg moet komen. 

Het blijft wel zaak het personeel te wijzen op een andere manier van rijden, Checken bandenspanning 
en snelheid aanpassen, waardoor er economischer dus ook milieuvriendelijker wordt gereden. 

Doelstelling jaar 2022. 

Gelet op het vorenstaande streeft Knook Staal en Machinebouw t.a.v. 
Wagenpark  
Scope 1  en 2  : Reductiedoelstelling op het brandstofverbruik van de bussen (wagenpark) van 10%;  
   dit kan o.a. bewerkstelligt worden door waar mogelijk de werkzaamheden zoveel als 
   mogelijk gecombineerd uit te voeren. Indien men opgeroepen wordt voor een    
                         storing ook onderhoudswerkzaamheden op het project uitvoeren. Ook door het  
   zoveel als mogelijk organiseren van vergaderingen middels teamviews 
 
Energieverbruik  
Scope 1  : De verlichting in de overkapping vervangen door LED- verlichting.  
    Aan de hand van het destijds opgestelde rapport in 2017 bedraagt het energie-
    verbruik in de overkapping: 
 

Omschrijving Aantal 
soort 
verlichting Vermogen  

Bedrijfs-
uren per 
dag 

Bedrijfs-
dagen per 
jaar 

Benuttings-
graad 

Verbruik per 
jaar 

Verlichting 
overkapping 9 HPL-N 420 1 265  1002 

 
Daarnaast zal de huidige gasboiler vervangen worden door een elektriciteitsboiler (energiezuinig) 
Ook op de verlichting in het magazijn zullen bewegingsmelders worden aangebracht. Met deze 
maatregelen zal minimaal 2% reductie kunnen worden bereikt. Middels een meting kan dit in het 
komende jaar worden geverifieerd.    
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Scope 3 : De reductiedoelstelling van 3% op het woon-werkverkeer blijft gehandhaafd. D.m.v.  
   carpoolen (daar waar mogelijk) kan deze reductie zeker behaald worden. Er wonen vier  
   medewerkers in Klundert, waarvan er 3 in de fabriek werken. Indien deze zodra het  
   weer kan (coronamaatregel) met elkaar mee kunnen rijden levert dit op één dag een  
   besparing op van gemiddeld 8,9 liter benzine = gelijk een vermindering van 0,03 CO2  
   uitstoot per dag ( Benzine (E95)NL (2015-2019 blend  à 2884gCO2/ ltr brandstof) 

4. Overzicht energieverbruik 
In het KMS systeem wordt actueel het elektriciteitsverbruik per maand bijgehouden. 

Jaar 2018 Tot. verbruik Gecon. vermogen Maximaal vermogen 

Januari 10517 84 67 

Februari 7070 84 41 

maart 7029 84 36 

April 6211 84 36 

Mei 5937 84 36 

Juni 6137 84 36 

Juli 4952 84 36 

Augustus 5834 84 36 

September 5909 84 36 

Oktober 7363 84 44 

November 7757 84 41 

December 6138 84 41 

Totaal 80854 1008 505 

 

 

Jaar 2019 Tot. verbruik Gecon. vermogen Maximaal vermogen 

januari 6872 84 34 

februari 5862 84 34 

maart 5990 84 34 

april 5314 84 31 

Mei 5297 84 29 

Juni 4902 84 33 

Juli 6502 84 58 

Augustus 4544 84 37 

September 5111 84 34 

Oktober 7891 84 64 

November 6681 84 62 

December 4900 84 32 
Totaal 19 
 

69866 1008 
 

482 
 Jaar 2020 Tot. Verbruik Gecon. vermogen Maximaal vermogen 

Januari 6058 84 33 

Februari 5845 84 35 

Maart 6099 84 33 

April 4575 84 28 

Mei 4436 84 28 

Juni 5213 84 27 

Juli 3797 84 25 
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Augustus 3602 84 26 

September 4630 84 28 

Oktober 4895 84 27 

November 4932 84 30 

December 4501 84 38 
Totaal 20 
 

58583 1008 
 

358 
 Jaar 2021 Tot. Verbruik Gecon. Vermogen Maximaal vermogen 

Januari 5728 84 36 

Februari 4956 84 30 

Maart 5259 84 31 

April 4215 84 27 

Mei 3901 84 31 

Juni 4653 84 29 

Juli 4814 84 32 
 

Uit bovenstaand overzicht is op te merken dat het energieverbruik t.a.v. dezelfde maanden in het 
vorige jaar minder is. Wat hiervan de oorzaak is, is moeilijk  te bepalen omdat ook door diverse 
werkzaamheden het verbruik minder dan wel meer geweest kan zijn. Door onze firma wordt nu 
eenmaal niet volgens een vast stramien gewerkt. 

Wel valt op dat nu er geen vaste bedrijfssluiting meer is het verbruik in de maand juli 2021 hoger ligt 
dan in de voorgaande jaar. Ook is in deze periode gestart met de voorbereidingen voor de Michiel de 
Ruyterbrug. 

Conclusie 
Overige verbruiken zijn project gerelateerd en moeilijk te beïnvloeden, aangezien wij rekening dienen 
te houden met de wens van de klant wanneer een project gereed dient te zijn. 

Gelet op het verbruik gecontracteerd vermogen en het maximaal vermogen per maand dient er nog 
wel contact met Essent opgenomen te worden om het gecontracteerd vermogen naar beneden bij te 
stellen. Per 1 februari 2018 is een nieuw contract met Essent afgesloten te weten het product: 
Elektriciteit Vast & Zeker met Groen Garanties Nederlandse Windkracht. 

Op 13 februari 2018 is door Essent een energiefitscan uitgevoerd waar enkele besparingstips in zijn 
opgenomen. De toepasbare mogelijkheden hiervan zijn inmiddels uitgevoerd. Zoals het vervangen van 
de huidige TL- verlichting door LED verlichting in december / januari jl. Ook de isolatie van diverse 
leidingen van de cv is aangepakt. 

Op 24 april 2019 is door Essent de energie audit uitgevoerd en de rapportage opgesteld conform de 
zgn. informatieplicht in het kader van de wet Milieubeheer. 

Op 10 juni 2021 heeft er door de omgevingsdienst een controle op het energieverbruik 
plaatsgevonden. Naast dat we op de goed weg zijn, waren er toch nog een aantal punten waarop er 
verbeterd kon worden. De acties die zullen worden uitgevoerd zijn o.a. 

Het isoleren van de leidingen van de verwarming zowel boven als ook in het magazijn. Het 
aanbrengen van bewegingsmelders op de verlichting in het magazijn. 
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Overzicht inkoop olie 
 

Brongegevens vanuit facturen van leverancier 

Jaar heftrucks SHELL FUELSAVE 
Oliecentrale 
Nederland 

 dieselcompressor  
Totaal 2017 1198 Liter  

1e halfjaar 2018 550 Liter  
2e halfjaar 2018 386 Liter  
1e halfjaar 2019 1006 Liter ***  
2e halfjaar 2019 655 Liter  
1e halfjaar 2020 500 Liter  
2e halfjaar 2020 250 Liter  
1e halfjaar 2021 100 Liter  

 

Conclusie 
Om het verbruik van de olie inzichtelijk te verkrijgen wordt door de magazijn medewerker aan het 
eind en halverwege  het jaar  op het desbetreffende vat per oliepeilstok gecontroleerd hoeveel olie er 
verbruikt is tot aan het eind van het jaar. Dat het verbruik in het 1e halfjaar van 2019 heel hoog lag 
vindt zijn oorzaak in het opruimen van het terrein d.m.v. de heftruck . Ook deels in de 2e helft is het 
gehele buitenterrein meer georganiseerd en opgeruimd met behulp van een heftruck. De aangegeven 
maatregel tot het aanpassen van de verlichting in het magazijn is inmiddels opgepakt. In de 1e helft 
van 2020 is de heftruck op gas afgeleverd. Hierdoor is er zeer waarschijnlijk minder olie verbruikt. Het 
propaan verbruik van deze nieuwe heftruck zorgt daarentegen weer voor een verhoging van het 
aantal liters verbruikt propaan. In de 1e helft van 2020 is in totaal 8 pc (à 33,3 liter) t.b.v. deze 
heftruck bij Messer ingekocht. In de 2e helft van 2020 bedroeg dit 7 pc( à 33,3 liter). In de 1e helft 
van 2021 bedroeg dit 7 pc à 33,3liter. Omgerekend is er dus in zijn totaliteit voor de heftrucks minder 
brandstof verbruikt. Oorzaak hiervan ligt in het feit dat er nagenoeg geen werkzaamheden waren. 

 

5. Punten / kansen vanuit Plan van Aanpak voorgaande jaren 2016 / 2017 / 2018 
/ 2019 / 2020 

Onderstaande acties dienen nog opgepakt te worden: 

 Oude machines vervangen door nieuwe (energiezuinige) machines 
 Onderzoeken welke werknemers binnen < 25km wonen. Fietsplan opstellen. 

Acties die hieraan zijn toegevoegd: 

 Onderzoeken naar het terugdringen van zakelijke KM ’s door alternatieven zoals waar mogelijk 
toepassen van conference-call. Hierdoor wordt zowel bespaard op tijd en op brandstof, maar 
wordt ook veel belangrijker de CO2 uitstoot gereduceerd. (actie KVGM-coördinator) 

6. Overige acties  
 Gelet op het verbruik gecontracteerd vermogen en het maximaal vermogen per maand dient er 

contact met Essent opgenomen te worden om het gecontracteerd vermogen naar beneden bij 
te stellen. Dit moet dit jaar adequaat worden opgepakt. 
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7. Afgeronde acties  
 Besloten is geen cursus “het nieuwe rijden” te organiseren voor het personeel. Wel zijn 

mogelijke besparingstips voor zuiniger rijden uitgereikt en besproken. 
 Om het daadwerkelijk olieverbruik inzichtelijk te krijgen zal door de magazijn medewerker aan 

het eind en halverwege het jaar op het desbetreffende vat per oliepeilstok worden 
gecontroleerd hoeveel olie er verbruikt is. 

 Besloten is om voortaan gestraald staal in te kopen. 
 Daar waar mogelijk wordt de conference cal toegepast. Dit is echter niet bij alle vergaderingen 

mogelijk. Als alternatief wordt een locatie uitgezocht die voor alle partijen binnen een redelijke 
afstand haalbaar is. (bijvoorbeeld directiekeet Zwammerdamsebrug en vergaderlocatie op de 
stuwcomplexen).  I.v.m. corona vinden tegenwoordig de vergaderingen middels teamviews 
plaats. Dit scheelt niet alleen in tijd maar zeker ook in brandstofverbruik. 

 Aangezien de meeste medewerkers die binnen een straal van 25KM van het bedrijf wonen al op 
de fiets komen (een enkele uitzondering qua leeftijd daargelaten) is het opstellen van een 
fietsenplan komen te vervallen. 

 De cv leidingen zijn inmiddels geïsoleerd 

Tijdens de leidinggevenden vergadering in november 2018 is reeds de vervanging van de heftruck aan 
de orde geweest. Onderzocht zal worden of er beter een nieuwe heftruck op elektriciteit dan wel op 
gas kan worden aangeschaft. Eind 2019 is besloten een heftruck op gas aan te schaffen. Deze is 
inmiddels in gebruik. 

 De nieuw aan te schaffen leaseauto’s kunnen i.p.v. op diesel mogelijk hybride dan wel 
elektrische wagens worden. Besloten is om leaseauto’s op diesel ter vervanging van de 2 Ford 
bussen aan te schaffen. Het aantal PK per bus ligt wel hoger, waardoor indirect bespaard wordt 
op brandstof. Twee bussen zijn in  september 2020 (langere levertijd i.v.m. corona) geleverd. 
De vervanging van de derde bus heeft plaatsgevonden in januari van dit jaar. Ter uitbreiding 
van het wagenpark is i.v.m. het onderhoud MJO ook een storingsbus aangeschaft. 

 

8. Mogelijke kansen in toekomst c.q. doelstellingen voor het lopende en komende 
jaar (2022) (Plan van Aanpak) 

 In het Plan van aanpak 2017 c.a.  zijn acties en kansen reeds verwoord, welke toekomstgericht 
zullen worden opgepakt. In een eerstvolgende rapportage zullen de uitkomsten hiervan worden 
geëvalueerd. 

 Het elektriciteitsverbruik zou eventueel nog verder omlaag gebracht kunnen worden indien ook 
de lampen in de overkapping alsmede de buitenverlichting vervangen zouden worden door 
Ledverlichting.  In de 2e helft van 2020 is de buitenverlichting reeds vervangen. 

 Door Benegas wordt op dit moment “groene” propaangas geleverd. De verkoop van stroom en 
aardgas wordt door haar CO2 gecompenseerd door de aankoop van zogenaamde Carbon 
Credits. Met deze Carbon Credits worden in diverse projecten geïnvesteerd die er voor zorg 
dragen dat de wereld er weer groener uit komt te zien. Gelet hierop wordt geadviseerd het 
contract met Benegas ook voor de komende jaren voort te zetten. 

 Om de reductiedoelstelling van 3% op het woon-werkverkeer te bewerkstelligen zal worden 
onderzocht of “carpoolen” onder het personeel een optie is. 

 Bekeken zal worden of in het kader van een verdere verduurzaming het een optie is om 
zonnepanelen aan te schaffen dan wel Groen op het dak te plaatsen. Essent zal hiervoor 
worden uitgenodigd. Nader onderzoek heeft aangetoond dat het aanbrengen van zonnepanelen 
een dusdanige investering is dat de terugverdiencapaciteit behoorlijk lang is. Mogelijk levert het 
aanbrengen van een groen-dak-voorziening meer op. Ook hiernaar zal onderzoek moeten 
worden gepleegd. Het voornemen is dit in 2022 op te starten. 
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 I.v.m. corona worden de vergaderingen momenteel zo veel als mogelijk via Microsoft teams 
georganiseerd. Ten behoeve van deze vergaderingen is een groot beeldscherm voor de 
vergaderruimte aangeschaft. Voorgesteld wordt om ook als de corona onder controle is, deze 
vergadertechniek zoveel als mogelijk door te zetten. 

 Bekeken zal worden nu de gasboiler waarschijnlijk vervangen zal moeten worden, of dit beter 
een elektrische kan zijn dan een gasgestookte boiler.  

 Bij het project Michiel de Ruyterbrug zal daar waar mogelijk gebruikt materiaal (schroot) 
worden hergebruikt in de vorm van ballast voor de ballastkist. 

 Bij het project MJO zal voor zover mogelijk indien er een storingsdienst wordt gereden ook 
gelijktijdig onderhoud worden uitgevoerd.  

 

 

9. Literatuur 
 

 

 

 


