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1 Inleiding 

Alberts & Kluft streeft een goede balans tussen ‘People, Planet, Profit’ na en heeft met haar 
beleid omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) de wens uitgesproken om 
inzicht te krijgen in het CO₂-verbruik in haar organisatie. 
In 2012 zijn wij daarom gestart met het systematisch en structureel in kaart brengen van de 
CO₂-emissies van onze bedrijfsvoering. In deze inventaris zijn de belangrijkste 
energiegebruikers in kaart gebracht en is de CO₂-footprint opgesteld. 
 
Vanwege wijzigingen in de organisatie is 2017 als nieuw basisjaar gekozen waarbij we een 
nieuw plan hebben opgezet voor de komende 5 jaar. 
Ieder halfjaar wordt een footprint opgesteld waarin de emissies van Alberts & Kluft BV 
in beeld worden gebracht. De voortgangsrapportage toont vervolgens aan hoe wij er ten 
opzichte van de doelstellingen voor staat. Aan de hand van deze rapportage kunnen er 
aandachtspunten verkregen worden ter verbetering of kunnen de doelstellingen worden 
uitgebreid. 
 
In dit Actieplan Energiemanagement beschrijven wij hoe we de specifieke reductie 
doelstellingen die Alberts & Kluft voor ogen heeft de komende jaren willen gaan realiseren. 
 
Anders dan in de Emissie-Inventaris worden de energiestromen specifiek toegelicht en 
inzichtelijker gemaakt. Bewustwording van en inzicht hebben in ons CO₂ verbruik is volgens 
AKA onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarbij duurzaamheid een 
grote rol speelt. 
 

2 Inventarisatie reductiemaatregelen 
Om een gevoel te krijgen welke reductiemaatregelen mogelijk zijn kan worden gekeken naar 
een aantal aspecten. Deze worden in dit hoofdstuk belicht. 
 

2.1 Emissie-inventaris 
In de Emissie-inventaris worden jaarlijks de werkelijke emissies opgenomen die verdeeld 
worden over scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) emissies. De werkelijk berekende CO₂  
uitstoot (emissies) worden halfjaarlijks gepubliceerd op de AKA website zodat de 
doelstellingen en ambities kunnen worden gespiegeld aan de werkelijke waardes. 

Om de ambities waar te maken hebben wij een aantal initiatieven benoemd om de reductie 
doelstellingen te kunnen behalen. Een deel daarvan zullen we in de komende jaren nog 
verder moeten uitwerken. 

In het plan van aanpak (zie hoofdstuk 4) worden de reductiemaatregelen in een tabel 
weergegeven met daaraan gekoppeld de kernwaarde van de PDCA cyclus.  
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2.2 Ideeën eigen medewerkers 
Het stimuleren van medewerkers om mee te denken in CO₂-besparende maatregelen. Dit 
vergroot ook de verdere betrokkenheid bij het onderwerp. 

2.3 Reeds getroffen maatregelen 
2013-2015 

 In de werkplaats/magazijn op locatie Keersluisweg 41 zijn in de periode 2013-2015 
verschillende types verlichting vervangen door energiebesparende verlichting. 
Concreet zijn halogeenspots, noodverlichting, en de TL-lampen in de werkplaats 
vervangen door LED-verlichting. Dit gaf in die periode een jaarlijkse CO₂-reductie van 
1,8 Ton. 

 In de werkplaats zijn in 2014 de conventionele armaturen vervangen door LED 
armaturen met een daglicht gestuurde regeling. 

2017 
 Er is een hybride auto aangeschaft ter vervanging van een personenauto. 
 Vervanging regelkast om warmte en luchtbehoefte efficiënter te managen. 
 Alle energieverbruik voor de panden worden in 1 nieuw portal weergegeven. 

2018 
 Inkoop van biogas met een emissiefactor van 1,260 in plaats van inkoop van normaal 

aardgas met een emissiefactor van 1,890.   
 Inkoop van stroom uit 100% Nederlandse Wind met een emissiefactor van 0,000 in 

plaats van normale stroom met een emissiefactor van 0,649.  
 In de kantoren en magazijnen op locatie Damsluisweg 69 is in 2018 alle toenmalige 

verlichting vervangen door LED lampen. 
2019 

 In 2019 is op locatie Keersluisweg 41 de verlichting (PL-lampen) in de toiletten en in 
de gerenoveerde sanitaire ruimtes vervangen door LED-verlichting (gekoppeld aan 
bewegingssensor).  

 In 2019 zijn alle verlichtingsarmaturen in het kantoor van Damsluisweg 71 vervangen 
door LED armaturen.  

Doelstelling haalbaarheidsstudie duurzaam energie opwekken 
Doelstelling voor 2019 is om een haalbaarheidsstudie te laten verrichten voor het plaatsen 
van zonnepanelen op het dak van beide panden. Deze doelstelling is eind 2018 opgesteld en 
is naar verwachting in het laatste kwartaal van 2019 gereed. 

 Eind 2019 is SDE subsidie aangevraagd voor zonnepanelen op het dak van de 
locatie Keersluisweg 41 en voor op het dak van de geplande nieuwbouw aan de 
Damsluisweg 69/71. 

2020 
 Half 2020 zijn beide aanvragen voor zonnepanelen goedgekeurd en wordt gestart 

met de voorbereidingen. 
2021 

 Het voornemen is om de huidige dieselheftruck op termijn te vervangen door een 
elektrische heftruck. 
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2.4 Gunningsvoordeel 
Er zijn in de voorgaande jaren geen projecten geweest waarin CO₂ gerelateerd 
gunningsvoordeel is verkregen. 

3 Reductiedoelstellingen 
Onze doelstelling voor 2022 ten opzichte van het basisjaar 2017 is de volgende: 
 

- Reductie scope 1 van 15% ton CO₂-uitstoot  
o Circa 3% op jaarbasis 

- Reductie scope 2 van 50% ton CO₂-uitstoot 
o Circa 10% op jaarbasis 

De eerste grote stappen zijn in 2018 gemaakt door de inkoop van 100% Nederlandse Wind 
van Nuon (sinds 2019 Vattenfall) en Biogas / Groen Gas NTA8080 van Greenchoice. In 2019 
zijn de lopende contracten gecontroleerd en is gebleken dat alle contracten nog actueel zijn. 
Vanwege de aanschaf van nevenvestigingen - Damsluisweg 69 per 01-01-2018 & 
Damsluisweg 71 per 01-01-2020 – worden de contracten 2019 gecontroleerd op actualiteit 
en zijn deze waar nodig aangepast gezien nieuwe kwantitatieve waardes van elektra- en 
gasverbruik en gewijzigde emissiefactoren. Per 01-01-2020 is er in tegenstelling tot 2019 
weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om Groen Gas NTA8080 (emissiefactor 1,039) in 
te kopen. In 2019 was die mogelijkheid er grotendeels niet.  
Per 01-07-2020 huurt AKA een deel van een kantoorpand (Damsluisweg 60). Voor het 
verbruik op deze locatie zal een inschatting van het verbruik worden gemaakt op basis van 
gebruikte apparatuur.  
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4 Plan van aanpak 
In dit hoofdstuk worden de maatregelen uitgewerkt die genomen worden om de 
reductiedoelstelling te behalen. Onderstaande tabellen tonen een overzicht van de 
maatregelen en de beoogde CO2-reductie tot en met 2022. Met behulp van kritische 
prestatie indicatoren (KPI) is in kaart gebracht op welke indicatoren gelet moet worden om 
de resultaten te kunnen meten en beoordelen. De resultaten vanaf 2017 worden periodiek 
beoordeeld en beschreven in WI-04 Actieplan Energiemanagement 2017-2022.  

Tabel 1: Scope 1 Directe Emissies 

Maatregel 
CO2 
reductie 

Actie KPI 
Wanneer 
gereed 

Verantwoordelijke 

Overstap naar groen gas 
leverancier 4% 

In 2018 zal worden overgestapt naar 
Biogas van Greenchoice Emissiefactor gas 2018 

Asset 
management 

Minder rijden - meer  
vergaderen via Video 
Conferentie systeem 

1% 

Door intensievere en grotere 
hoeveelheden overleg tussen leveranciers 
en klanten wordt gebruik gemaakt van 
videoconferentiesysteem (sinds 2018) 

Brandstofgebruik 2018 Management 

Routeplanning 
optimaliseren 

1% Projecten clusteren in dezelfde postcodes Brandstofgebruik 2019 Planner 

Aanschaf bedrijfsauto's 1% 

In 2019 zullen een aantal bedrijfsauto's 
worden vervangen hierbij zal gekeken 
worden naar voertuigen met een 
gunstiger Energielabel 

Brandstofgebruik 2019 Management 

Gas ketels vervangen door 
efficiëntere versies (HR+) 

1% 
In panden KSW41 en DSW69 zijn de ketels 
binnenkort aan vervanging toe 

Gasverbruik 2021 
Asset 
management 

Procesoptimalisatie 1% 
Door middel van LEAN productieproces 
efficiënter inrichten 

Gasverbruik per 
geproduc. eenheid  2021/2022 

Asset 
Management  

Vervangen zware heftruck 
(Diesel > elektrisch)  1% 

Reduceren uitstoot van >2.500 liter/per 
jaar door aanschaf zware elektrische 
heftruck   

Brandstofverbruik  2022 Management 

Bouwen nieuwe 
bedrijfshal (BENG)  5% 

Reduceren gasverbruik door innovatieve 
nieuwbouw gericht op besparen energie Gasverbruik  2022  

Asset 
Management 

Tabel 2: Scope 2 Indirecte Emissies 

Maatregel 
CO2 
reductie 

Actie KPI 
Wanneer 
gereed 

Verantwoordelijke 

Overstap naar groene 
stroom leverancier 

25% 
Sinds 2018 overgestapt op stroom uit 
100% NL wind 

Emissiefactor 
stroom 

2018 
Asset 
management 

Zonnepanelen installeren 14% 

In 2019 zal het plan worden uitgewerkt 
om 100% van verbruikte energie te 
compenseren door plaatsen van 
zonnepanelen op daken bedrijfshallen 

Stroomverbruik 2021/2022 Asset 
management 

Computer/beeldschermen 
automatisch uitschakelen 

2% 
Door de implementatie van nieuwe 
software/hardware energiefuncties op 
werkstations  beter beheren 

Stroomverbruik 2022 
Asset 
management 

Verlichtingsarmaturen 
vervangen door LED 

2% 
Oude conventionele armaturen zullen in 
de loop van de komende 5 jaar worden 
vervangen voor LED uitvoeringen 

Stroomverbruik 2022 Asset 
management 

Procesoptimalisatie 1% 
Door middel van LEAN productieproces 
efficiënter inrichten 

Stroomverbruik 
per geproduc. 
eenheid 

2021/2022 
Asset 
Management  

Overstap naar ERP-
systeem  

1% 
 

Overstap naar ERP-systeem geeft 
optimalisatie processen en indirect meer 
productiviteit met hetzelfde aantal FTE 

Productiviteit   2020/2021 
Asset 
management 

Bouwen nieuwe 
bedrijfshal (BENG)  

5% 
Reduceren stroomverbruik door 
innovatieve nieuwbouw gericht op 
besparen energie 

Stroomverbruik  2022  Asset 
Management 

 


