HT Infra
Jaarverslag okt. 2020 – sept. 2021
Criteria
Opgesteld door
Handtekening

Autorisatiedatum
Versie

Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.1
Simon Hazenbroek

11-11-2021

Inhoudsopgave
1

INLEIDING EN VERANTWOORDING ....................................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2

INVALSHOEK A ........................................................................................................................................ 6
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3

DIRECTE EN INDIRECTE GHG-EMISSIES .................................................................................................. 6
CO2 VERANTWOORDELIJKE ................................................................................................................ 6
TOEKOMST .......................................................................................................................................... 6
VERIFICATIE ........................................................................................................................................ 6
CO2 FOOTPRINT .................................................................................................................................. 7
KWANTIFICERINGSMETHODEN ........................................................................................................... 9
PROJECTEN MET GUNNINGSVOORDEEL ............................................................................................. 9
VERDELING EMISSIE ............................................................................................................................ 9

INVALSHOEK B ..................................................................................................................................... .11
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4

BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE ...................................................................................................... 3
BASISJAAR EN RAPPORTAGE .................................................................................................................. 3
AFBAKENING ......................................................................................................................................... 4
UITSLUITINGEN ...................................................................................................................................... 4
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET ISO 14064-1 ............................................................................ 5

VOORTGANG REDUCTIEDOELSTELLINGEN……………………………………………………………………………………………………11
UITGEVOERDE MAATREGELEN .............................................................................................................. 11
DOELSTELLINGEN ................................................................................................................................ 11
SUBDOELSTELLINGEN .......................................................................................................................... 12
EVALUATIE DOELSTELLINGEN ............................................................................................................... 16
NIEUWE DOELSTELLINGEN.................................................................................................................... 16

INVALSHOEK D ...................................................................................................................................... 17
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

INITIATIEF……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……17
ONDERZOEK NAAR SECTOR- EN KETENINITIATIEVEN............................................................................... 17
INITIATIEVEN BESPROKEN IN HET MANAGEMENT ..................................................................................... 17
KEUZE VOOR ACTIEVE DEELNAME ......................................................................................................... 17
TOELICHTING OP HET INITIATIEF ............................................................................................................ 17
VOORTGANG INITIATIEF ........................................................................................................................ 17

Pagina 2 van 17

1 Inleiding en verantwoording
In dit jaarverslag rapporteren we over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de
projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Dit jaarverslag vormt een stimulans om bij
voortduring te werken aan de realisatie van de CO2-reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2.
De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot
CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met
name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame
energie. Het model kent vijf niveaus, oplopend van 1 tot en met 5. Per niveau is een vaste set van eisen
gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2-prestatie van het bedrijf en zijn projecten. Deze eisen komen
voort uit vier invalshoeken (A t/m D) met elk een eigen wegingsfactor. De plaats van een bedrijf op deze
ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan alle eisen voldoet. Een individuele
invalshoek kan in de geest van de CO2-Prestatieladder niet los worden gezien van de overige invalshoeken.
Elk hoger niveau omvat de eisen van de lagere niveaus.

1.1.

Beschrijving van de organisatie

De organisatie van Hazebroek en Tamerus B.V. ziet er als volgt uit;
 Beheersmaatschappij C.T. Tamerus B.V. KVK 29038091
 Hazebroek en Tamerus Holding B.V. KVK 29023300
 Hazebroek en Tamerus Wegenbouw B.V. KVK 29034626 opterend onder de naam HT Infra sinds 14-2020

1.2.

Basisjaar en rapportage

Dit rapport betreft het jaar okt. 2020 tot sept. 2021. Omdat wij halverwege 2017 zijn gestart met het traject en
er destijds gekozen is om het boekjaar okt 2015 tot sept 2016 als referentie jaar aan te houden. Onze
boekjaren lopen van oktober tot september vandaar dat wij ook voor de CO2 prestatieladder deze periode
aanhouden.
Okt. 2015 t/m sept 2016 (Basisjaar)
Okt. 2016 t/m maart 2017
Okt. 2016 t/m sept. 2017
Okt. 2017 t/m maart 2018
Okt. 2017 t/m sept. 2018
Okt. 2018 t/m maart 2019
Okt. 2018 t/m sept. 2019
Okt. 2019 t/m maart 2020
Okt. 2019 t/m sept. 2020
Okt. 2020 t/m maart 2021
Okt. 2020 t/m sept. 2021
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1.3.

Afbakening

In hoofdstuk 3 van het GHG protocol worden twee methodes beschreven waarop de “organizational
boundary” kan worden bepaald, de aandelen methode (equity share approach) en de aansturingmethode
(control approach). Onderstaand wordt de juridische entiteit genoemd die als boundary geldt voor het
berekenen van de CO2-footprint van HT Infra, de bijbehorende CO2-reductiedoelstellingen en ook als naam
zal worden gebruikt op het CO2-bewust certificaat.


Beheersmaatschappij C.T. Tamerus B.V. te Nieuwerkerk ad IJssel (KVK: 29038091)
o Hazebroek en Tamerus Holding B.V. te Nieuwerkerk ad IJssel (KVK: 29023300)
o Hazebroek en Tamerus Wegenbouw B.V. te Nieuwerkerk ad IJssel (KVK: 29034626), opterend
onder de naam HT Infra sinds 1-4-2020.

Onderstaand volgt verdere toelichting op deze boundary volgens de aandelen methode;
 Hazebroek en Tamerus Wegenbouw B.V. heeft alleen aandelen van het eigen bedrijf;
 Hazebroek en Tamerus Wegenbouw B.V. is geen onderdeel van een joint venture;
 Hazebroek en Tamerus Wegenbouw B.V. heeft geen samenwerking met andere bedrijven waarvan
zij ook aandelen bezit;
 Hazebroek en Tamerus Wegenbouw B.V. heeft geen franchise activiteiten;
 Hazebroek en Tamerus Wegenbouw B.V. is geen A-leverancier die tevens concern-aanbieder is.

1.4.

Uitsluitingen

In deze inventarisatie van CO2-emissies zijn verder geen activiteiten uitgesloten, uitgezonderd de verbruiken
als gevolg van:
 Ad Blue, in het basisjaar is een overzicht van het verbruik opgesteld. Dit betrof 0,05% van het totaal.
 Smeeroliën, in het basisjaar is een overzicht van het verbruik opgesteld. Dit betrof 0,35% van het
totaal.
 Propaan (losse flessen t.b.v. verwarming keten), in het basisjaar is een overzicht van het verbruik
opgesteld. Dit betrof 0,49% van het totaal.
 Airco’s, er zijn geen conventionele airco installaties aanwezig.
 Acyteleen, menggas en overige gassen, in het basisjaar is een overzicht van het verbruik opgesteld.
Dit betrof 0,01% van het totaal.
 Scope 3 emissies (zakelijke vliegreizen / zakelijke reizen met het openbaar vervoer / zakelijke reizen
met privéauto’s). Geen van deze emissies heeft plaatsgevonden.

Betreffende verbruiken zijn dusdanig laag dat deze ten aanzien van de totale CO2 emissie niet relevant zijn
(<0,5 %) en worden derhalve achterwege gelaten.
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1.5.

Verklaring van overeenstemming met ISO 14064-1

Hierbij verklaart HT Infra deze rapportage te hebben opgesteld volgens de eisen die gesteld worden in NENISO 14064-1:2019, §9.3.1., a t/m t. In onderstaande tabel is weergegeven waar in dit rapport de
verschillende eisen uit deze norm zijn terug te vinden.
Eis
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

M
N
O
P
Q
R
S
T

Beschrijving
Beschrijving van de rapporterende organisatie
Verantwoordelijke persoon/entiteit voor rapport
Verslagperiode
Documentatie van de organisatiegrenzen
Documentatie over de rapportagegrenzen, inclusief vastgestelde criteria voor
definiëren significante emissies
Directe emissies, in tonnen CO2e
Beschrijving van de wijze waarop biogene CO2 emissies en -verwijdering worden
behandeld en kwantificering in tonnen CO2e
Directe verwijdering GHG,in tonnen CO2e
Uitsluitingen significante GHG bronnen of putten
Indirecte emissie, in tonnen CO2e
Selectie van referentiejaar
Toelichting op wijzigingen in referentiejaar of overige historische GHG data en
eventuele herberekening van het referentiejaar of andere historische GHG data.
Documentatie van eventuele beperkingen van vergelijkbaarheid als gevolg van een
herberekening.
Kwantificeringsmethoden en toelichting op de keuze
Toelichting van veranderingen van kwantificeringsmethoden welke voorafgaand
gebruikt zijn
Referentie/documentatie emissiefactoren en verwijderingsfactoren
Beschrijving van invloed van onzekerheden met betrekking tot de nauwkeurigheid van
de emissie- en verwijderingsdata
Beschrijving en resultaten van de onzekerheidsbeoordeling
Verklaring van overeenstemming met ISO 14064-1
Statement met betrekking tot de verificatie van de emissie-inventaris, inclusief
vermelding van de mate van zekerheid
In de berekening toegepaste GWP-waarden en hun bron. Uit laatste IPCC-rapport,
anders in berekening vermelden referentie emissiefactoren of databank, evenals hun
bron.

Paragraaf
1.1
2.1
1.2
1.3
1.3
2.4

n.v.t
n.v.t.
n.v.t.
2.4
1.2
n.v.t.

2.5
n.v.t.
2.5
2.5
2.5
1.5
2.3
2.5

N.B.: Indien onderdelen niet van toepassing zijn op HT Infra, worden deze ook niet benoemd in deze
rapportage.
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2 Directe en indirecte GHG-emissies
In dit hoofdstuk worden de berekende GHG emissies toegelicht. De directe en indirecte GHG emissie van
HT Infra zijn vastgesteld voor het jaar oktober 2020 tot september 2021.
Daarnaast is in tabel 3 de procentuele verandering vastgesteld t.o.v. het basisjaar en is dit in tabel 4 gedaan
op basis van relatieve cijfers.
Opmerking
Verbranding van biomassa vond niet plaats bij HT Infra in het basisjaar en er heeft geen
broeikasgasverwijdering plaats gevonden. Binnen HT Infra zijn geen individuele personen te benoemen die
een dermate invloed op de CO2 footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon
alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO2 footprint.

2.1.

CO2 verantwoordelijke

Indien er vragen zijn naar aanleiding van dit verslag kunt u zich wenden tot onze CO2 verantwoordelijke
binnen de organisatie; S. Hazenbroek.

2.2.

Toekomst

De verwachting is dat de emissies in het komend jaar, okt. 2021-sept. 2022 niet aan grote veranderingen
onderhevig zal zijn omdat het aantal FTE en het aantal projecten nagenoeg gelijk zal blijven.
Wel zal, gezien de doelstellingen van HT Infra, de CO2 uitstoot in 2021 met 5% gereduceerd zijn.

2.3.

Verificatie

De emissie-inventaris van HT Infra is niet geverifieerd door een externe partij. Wel is de emissie-inventaris
geverifieerd tijdens de interne controle. Er kan gezegd worden dat de emissie-inventaris voldoende
betrouwbaar is.
Tijdens de externe audit wordt de emissie-inventaris tevens gecontroleerd door de auditor van DNV-GL.
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2.4.

CO2 footprint

Okt 2015 t/m Sept 2016
Scope 1
Propaan voor verwarming
Diesel (wagenpark en machines)
Benzine (wagenpark)

13.220 liter

22,81 T CO2

2,60%

239.686 liter

793,12 T CO2

90,75%

17,78 T CO2

2,00%

6.164 liter
Subtotaal

Scope 2
Ingekochte elektriciteit

77.265 kWh

833,71 T CO2

40,64 T CO2
Subtotaal

40,64 T CO2

Netto CO2-uitstoot

874 T CO2

4,65%

Totaal
Tabel 1
Verantwoordelijke opstellen CO2 footprint: S. Hazenbroek

Okt 2020 t/m Sept 2021
Scope 1
Propaan voor verwarming
Diesel (wagenpark en machines)
Benzine (wagenpark)

13.985 liter

24 T CO2

3,23%

210.055 liter

684 T CO2

91,93%

8.523 liter

24 T CO2

3,23%

Subtotaal
Scope 2
Ingekochte elektriciteit

67.812 kWh

732 T CO2

12 T CO2
Subtotaal

12 T CO2

Netto CO2-uitstoot

744 T CO2

1,61%

Totaal
Tabel 2
Verantwoordelijke opstellen CO2 footprint: S. Hazenbroek
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Okt 2020 t/m sept 2021

% van
totaal
2020

Scope 1
Propaan voor verwarming

Basisjaar
verschil
tov 2016

13.985 liter

24 T CO2

3,23%

+4,35%

23 T CO2

Diesel (wagenpark en machines) 210.055 liter

684 T CO2

91,93%

-13,75%

793 T CO2

24 T CO2

3,23%

+33,33%

18 T CO2

732 T CO2

98,39%

12 T CO2

1,61%

Subtotaal

12 T CO2

1,61%

Totaal
Compensatie

744 T CO2

874 T CO2

0 T CO2

0 T CO2

Netto CO2-uitstoot

744 T CO2

Benzine (wagenpark)

8.523 liter
Subtotaal

Scope 2
Ingekochte elektriciteit

67.812 kWh

834 T CO2

-70,73%

41 T CO2
41 T CO2

Totaal

100%

-14,87%

874 T CO2

Tabel 3

Absolute CO2 uitstoot (TON
CO2)
FTE
Relatieve footprint (i.r.t. omzet
in €)

okt 2015 /
sept 2016
874

okt 2016 /
sept 2017
896

okt 2017 /
sept 2018
856

okt 2018 /
sept 2019
883

okt 2019 /
sept 2020
844

okt 2020 /
sept 2021
744

81.7
0,081

79.0
0.066

76.1
0.068

77
0.070

75.5
0.051

75
0.055

Tabel 4
Ten opzicht van het referentiejaar is de absolute CO2 uitstoot dit boekjaar afgenomen met 14,87%. Dit komt
voornamelijk door de afname van diesel- en elektragebruik. De voornaamste reden voor de afname van het
dieselverbruik dit boekjaar is dat de oude Terberg 8x8 kipper is vervangen voor een nieuwe zuinigere
EURO6 MAN 8x8 kipper.
Door de inkoop van groene stroom in 2021 is de CO2 uitstoot van scope 2 met ruim 70% afgenomen. Echter
ook het aantal afgenomen kWh is afgenomen t.o.v. het basisjaar. Bewustwording van het personeel en
doorvoering van LED verlichting in het gehele pand en op het terrein zijn hier de voornaamste redenen voor.
Met inachtneming van de afgenomen 7.738 kWh op openbare laadpalen door de 4 EV’s (die meewegen in
de scope 2 emissies) is de afname relatief gezien nog groter.
Ten gevolge het vervangen van dieselauto’s van het kantoorpersoneel voor benzine varianten is het
benzineverbruik t.o.v. het basisjaar met ca. 41% toegenomen. De uitstoot van andere schadelijke stoffen van
dieselauto’s zoals fijnstof en stikstof vinden wij zwaarder wegen dan deze beperkte (absolute) toename in
CO2 uitstoot.
De relatieve footprint (in relatie tot de omzet) is dit boekjaar t.o.v. het basisjaar sterk afgenomen (ca. 32%).
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Kwantificeringsmethoden
Voor het kwantificeren van de CO2 uitstoot is gebruik gemaakt van een voor HT Infra op maat gemaakt
model.
In het model kunnen alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO2 uitstoot
automatisch berekend en vergeleken met het basisjaar. Voor de inventarisatie van de CO2 uitstoot zijn de
emissiefactoren van http://co2emissiefactoren.nl/ gebruikt (Voor okt. t/m dec. 2020 versie jan. 2020
toegepast. Voor jan. t/m sept. 2021 versie jan. 2021 toegepast.) Voor de tabellen in §3.2 zijn de emissies
voor de voorgaande jaren herberekend met de gewijzigde emissiefactoren van diesel en benzine (20152019). In het energie meetplan wordt beschreven waar de brongegevens per energiestroom vandaan
komen.
De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waardes.
Nagenoeg alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO2 footprint zijn gebaseerd op facturen
en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering.

2.5.

Projecten met gunningsvoordeel

Van komende, lopende en opgeleverde projecten waarop gunningvoordeel is verkregen in relatie tot de
CO2-prestatieladder, wordt de CO2-emissie gerapporteerd en geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan worden
reductiedoelstellingen en –maatregelen vastgesteld, welke integraal worden opgenomen in de verschillende
plannen en rapportages.
Komende projecten (aanbestedings -/gunningsfase)
 Geen
Lopende projecten (uitvoeringsfase)
 KCO Verharding en riool, gemeente Capelle aan den IJssel. Voor verdere informatie wordt verwezen
naar het document “Projectdossier”.
Opgeleverde projecten (nazorgfase)
 Geen

2.6.

Verdeling emissie

Het kantoor wordt verwarmd middels propaangas welke in de grote tank wordt aangeleverd. Hier is een
aparte registratie van. De elektriciteit kan volledig aan het kantoor worden toegeschreven.
Basisjaar okt 2015 – sept 2016

Kantoor
Propaan voor verwarming
Ingekochte elektriciteit
Projecten
Diesel (wagenpark en machines)
Benzine (wagenpark)

13.220 liter
77.265 kWh

239.686 liter
6.164 liter

22.805 KG CO2
40.641 KG CO2
63.446 KG CO2

7%

793.121 KG CO2
17.777 KG CO2
810.898 KG CO2

93%
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Okt 2020 – sept 2021

Kantoor
Propaan voor verwarming
Ingekochte elektriciteit
Projecten
Diesel (wagenpark en machines)
Benzine (wagenpark)

13.985 liter
67.812 kWh

210.055 liter
8.523 liter

24 T. CO2
12 T. CO2
36 T. CO2

5%

684 T. CO2
24 T. CO2
708 T. CO2

95%

HT Infra valt binnen de categoriegrootte klein.
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3 Voortgang reductiedoestellingen
In dit document worden de scope 1 en 2 CO2 reductiedoelstelling 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 3.3 worden deze doelstellingen
opgesplitst in subdoelstellingen. Alle maatregelen die worden getroffen om deze subdoelstelling te behalen
worden hier genoemd. De doelstellingen zijn opgesteld in overleg met, en goedkeuring van, het
management. De (sub)doelstellingen en maatregelen worden elk half jaar gereviewed.

3.1.

Uitgevoerde maatregelen

HT Infra is al geruime tijd bezig met het reduceren van haar footprint. Hieronder volgt een overzicht van de
reeds uitgevoerde maatregelen.
 Lokaal werken beleid. De organisatie heeft al lange tijd het beleid dat er voornamelijk op lokaal werk
wordt ingeschreven. Hierdoor zijn de afstanden naar het werk laag. Daarnaast maakt de organisatie
zoveel als mogelijk gebruik van lokale werknemers- onderaannemers.
 Loswal. In 2005 is een loswal aangelegd om zand aanvoer over de weg te reduceren.

3.2.

Doelstellingen

Scope 1 & 2 doelstellingen

HT Infra wil in 2021 ten opzichte van 2016
5% minder CO2 uitstoten.

Beoogde CO2-reductie en - uitstoot
per tussenliggende jaren

Behaalde CO2-reductie en -uitstoot
per tussenliggende jaren

Totaal Scope 1 en Scope 2
2017
2018
2019
865
857
848
-1%
-1%
-1%

2020
839
-1%

2021
830
-1%

2017
896
+2.52%

2018
856
-2.06%

2019
883
+1.03%

2020
844
-3.43%

2021
744
-14.87%

Scope 1
2017
826
-1%

2018
817
-1%

2019
809
-1%

2020
801
-1%

2021
792
-1%

2017
860
+3.12%

2018
811
-2.76%

2019
839
+0.60%

2020
809
-3.00%

2021
732
-12.23%

Scope 2
2017
40.59
-1%

2018
40.18
-1%

2019
39.77
-1%

2020
39.36
-1%

2021
38.95
-1%

2017
36.32
-11.63%

2018
45
+9.76%

2019
44
+7.31%

2020
35
-14,63%

2021
12
-70,73%
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3.3.

Subdoelstellingen

Elke doelstelling wordt in dit hoofdstuk verder gespecificeerd. Tevens wordt er tweemaal per jaar een review
uitgevoerd m.b.t. de CO2- reductiedoelstellingen. Tijdens deze halfjaarlijkse audits worden alle genoemde
maatregelen gecheckt aan de hand van constateringen en Kritische Prestatie Indicatoren.
Scope 1 HT Infra reduceert het dieselverbruik per 30-09-2021 met 5,0% t.o.v. 30-09-2016.

Actie 1:
Verantwoordelijke:
Middelen:
KPI:
Status:
Maart 2021
September 2021

Actie 2:
Verantwoordelijke:
Middelen:
KPI:
Status:
September 2021

Actie 3:
Verantwoordelijke:
Middelen:
KPI:
Status:
Maart 2021
September 2021

Elkaar herinneren en controleren op bewust omgaan met dieselverbruik
Alle personeelsleden HT Infra
Toolboxmeetings
Minimaal 2 bijeenkomsten per jaar organiseren waarop het bewustzijn wordt
behandeld.
Toolbox op de werken over bewustwording / individuele bijdrage
Nieuwsbrief personeel verstrekt bij toolbox september

Vervangbeleid opstellen
Directie
Budget
In 2018 een vervangbeleid opstellen voor de toekomst, in 2020/2021
opnieuw beoordelen en indien nodig herzien.
Vervangbeleid herzien en geactualiseerd

Personeel in bezit van een rijbewijs de online training ‘Het Nieuwe Rijden’
laten volgen.
S. Hazenbroek
Toolboxmeetings
Een instructiefilmpje over ‘Het Nieuwe Rijden’ laten zien en het personeel
de basisregels van ‘Het Nieuwe Rijden’ verstrekken.
Toolbox op de werken over bewustwording / individuele bijdrage
Chauffeurslijst herzien.
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Actie 4:
Verantwoordelijke:
Middelen:
KPI:
Status:
Maart 2021
September 2021

Actie 5:
Verantwoordelijke:
Middelen:
KPI:
Status:
Maart 2021

September 2021

Periodiek controleren bandenspanning
S. Hazenbroek
Toolboxmeetings
Periodieke controle bandenspanning aanmoedigen. Onderscheid maken
tussen licht en zwaar materieel.
Toolbox op de werken over bewustwording / individuele bijdrage
Nieuwsbrief personeel verstrekt bij toolbox september

Sleutelbeleid verder uitrollen en mogelijk km/draaiuren registreren.
S. Hazenbroek
Tijd
Inzicht verkrijgen in alle relevante dieselgebruikers in 2019.
Per tanksleutel alle op de zaak getankte diesel in een overzicht verwerkt
zodat inzicht wordt verkregen in de hoeveelheid verbruikte diesel van elke
(vracht)wagen binnen deze periode.
Sleutelbeleid verder uitgerold over het gehele boekjaar 2018-2019, incl.
vergelijk gemaakt met het vorig boekjaar.
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Subdoelstelling scope 2:
HT Infra reduceert het energieverbruik per 30-9-2021 met 5,0% t.o.v. 30-9-2016.

Actie 1:
Verantwoordelijke:
Middelen:
KPI:
Status:
September 2021

LED verlichting meenemen in het vervangbeleid.
Directie
Budget
Bij vervanging LED verlichting toepassen

Actie 2:
Verantwoordelijke:
Middelen:
KPI:

Elkaar herinneren en controleren op bewust omgaan met energie
Iedereen
Toolboxmeetings
Minimaal 2 bijeenkomsten in deze periode organiseren waarop het
bewustzijn wordt behandeld.

Status:
Maart 2021
September 2021

Actie 3:
Verantwoordelijke:
Middelen:
KPI:
Status:
December 2020
Januari 2021

Alle verlichting in het kantoor en op het terrein is inmiddels vervangen.

Toolbox op de werken over bewustwording / individuele bijdrage
Nieuwsbrief personeel verstrekt bij toolbox september

Per 2020 groene stroom gebruiken.
Directie
Budget
In 2020 groene stroom gebruiken
Duidelijk is geworden dat er niet deels groene stroom kan worden
afgenomen ( 100% of 0%).
Start afnemen groene stroom (Hollandse wind)

Het ambitieniveau van HT Infra is momenteel gemiddeld.
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Subdoelstelling
Scope 1

HT reduceert het
dieselverbruik per 3009-2021 met 5% t.o.v.
30-09-2016.
Elkaar herinneren op
bewust omgaan met
dieselverbruik
Vervangbeleid opstellen
Personeel in het bezit
van een rijbewijs
training “Het Nieuwe
Rijden” laten volgen
Periodiek
bandenspanning
controleren
Sleutelbeleid verder
uitrollen en mogelijk
km/ draaiuren
registreren

CO2-reductie per
tussenliggende jaren
2017 2018 2019 2020

Behaalde CO2-reductie per
tussenliggende jaren
2018
2019
2020
2021

2021

2017

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

+3.1%

-2.76%

+0.6%

-3.00%

-12.2%

-0%

-1%

-0%

-0%

-0%

-0%

-1%

0%

-1.5%

-1.2%

-0%

-0%

-0%

-1%

-0%

-0%

-0.26%

0%

-1%

-10%

-1%

-0%

-0%

-1%

-0%

-0%

-1%

0%

0%

-0.5%

-1%

-0%

-0%

-0%

-0%

-0%

-0.5%

0%

-0.5%

-0.5%

-0%

-0%

-0%

-0%

-0%

-0%

-0%

0%

0%

0%

Subdoelstelling
Scope 2

HT reduceert het
energieverbruik per
30-09-2021 met 5%
t.o.v. 30-09-2016.
LED verlichting
meenemen in
vervangbeleid
Elkaar herinneren en
controleren op bewust
omgaan met energie
Per 2020 deels groene
stroom gebruiken

CO2-reductie per
tussenliggende jaren
2017 2018 2019 2020

Behaalde CO2-reductie per
tussenliggende jaren
2018
2019
2020
2021

2021

2017

-1%

-1%

-1%

-1%

-1%

-11.6%

+9.8%

+7.3%

-14.6%

-70.7%

-0%

-0%

-2%

-0%

-0%

-0%

-0%

0%

0%

-5%

-0%

-1%

-0%

-0%

-0%

-11.6%

0%

0%

-14.6%

-5.7%

-0%

-0%

-0%

-2%

-0%

-0%

-0%

0%

0%

-60%
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3.4.

Evaluatie doelstellingen

De scope 1 & 2 doelstelling “HT Infra wil in 2021 ten opzichte van 2016 5% minder CO2 uitstoten” is
behaald. Er is uiteindelijk een CO2 uitstootreductie behaald van 14,87% t.o.v. het basisjaar 2015-2016. Een
kanttekening hierbij is wel dat er dit jaar een grote afname is in het dieselverbruik ten opzichte van
voorgaande jaren. Dit is grotendeels toe te schrijven aan Covid-19 virus. Hierdoor is er meer thuis gewerkt,
hebben overleggen meer digitaal plaatsgevonden en was het ziekteverzuim significant hoger dan
voorgaande jaren.
Ook de subdoelstellingen “HT Infra reduceert het dieselverbruik per 30-9-2021 met 5% t.o.v. 30-9-2016” en
“HT reduceert het stroomverbruik per 30-9-2021 met 5% t.o.v. 30-9-2016” zijn beide behaald.
Het dieselverbruik is per 30-9-2021 gereduceerd met 12,2% en het stroomverbruik met 70,7%.

3.5.

Nieuwe doelstellingen

Voor de doelstelling voor de aankomende periode wordt gekeken naar de periode tot en met 2030. Om het
ambitieniveau iets te verhogen luidt de nieuwe doelstelling:

HT Infra wil in 2030 ten opzichte van 2016
minimaal 15% minder CO2 uitstoten.
De nieuwe subdoelstelling luiden:
Scope 1 HT Infra reduceert het dieselverbruik per 30-09-2030 met 15,0% t.o.v. 30-09-2016.
HT Infra reduceert het energieverbruik per 30-9-2030 met 75,0% t.o.v. 30-9-2016.
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4 Initiatief
Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de
sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden. HT Infra
levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan dergelijk sector- en keteninitiatieven en
investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis
die elders is ontwikkeld.

4.1.

Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven

Wij hebben ons aangemeld bij het sectorinitiatief “Sturen op CO2” van Cumela Nederland. D.m.v. diverse
bijeenkomsten per jaar wordt samen met branchegenoten gekeken hoe we in onze sector (en individueel als
bedrijf) de CO2 uitstoot kunnen reduceren.

4.2.

Initiatieven besproken in het management

Het managementteam heeft er ook dit jaar voor gekozen om deel te nemen aan het sectorinitiatief van
Cumela Nederland. Tijd en budget zijn vrijgemaakt voor het volgen van minimaal 2 bijeenkomsten.

4.3.

Keuze voor actieve deelname

De bijeenkomsten zijn zodanig ingericht dat de deelnemers te alle tijden actief deelnemen. De presentaties
zijn interactief zodat (bedrijfs)ervaringen m.b.t. CO2 reduceren over de gehele groep gedeeld worden. Elke
deelnemer komt (verplicht) aan het woord.
Verder wordt er actief deelgenomen aan diverse groepsopdrachten. De opgedane kennis uit de presentaties
wordt geprojecteerd op de individuele bedrijven en uiteindelijk plenair gepresenteerd aan de groep. Op deze
manier wordt kennis en ervaring tussen de verschillende bedrijven gedeeld (“halen en brengen”).
Tot slot wordt er met alle Cumelaleden een ‘benchmark’ opgezet waarbij alle deelnemende organisaties
ervaringscijfers van CO2-uitstoot aanleveren (per € omzet / per € bruto winst / per FTE / draaiuren etc.). Het
uiteindelijke doel is om een sector breed waarheidsgetrouw model te ontwikkelen.

4.4.

Toelichting op het initiatief

Dit sectorinitiatief heeft tot doel Cumelaleden te ondersteunen om de eisen die de norm stelt (gezamenlijk)
op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen
deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten
om de CO2 sturing te verbeteren. Hiernaast voldoet het initiatief aan de richtlijnen van het SKAO. Het
initiatief heeft een permanent karakter.

4.5.

Voortgang initiatief

In januari en april 2021 zijn online bijeenkomsten gevolgd. Naast het updaten van de benchmark van de
Cumela bedrijven is de enquête van TNO over mobiele werktuigen ingevuld.
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