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Reductiedoelstelling 2016 - 2020 
 
Vermeulen heeft zich over een lange termijn doelen gesteld om een bijdrage te leveren aan de 
reductie van CO2 uitstoot. In 2020 wil Vermeulen haar absolute uitstoot van CO2 met 20% hebben 
gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar 2011. Dit betekent over een termijn van 5 jaar (2016-
2020) een absolute daling van 12,5% van CO2 uitstoot ten opzicht van het referentiejaar 2011. Deze 
hoofdreductiedoelstelling wordt vertaald naar CO2-emissie per ton.  
 
Na 2020 is het de doelstelling om het energieverbruik en de CO2-uitstoot jaarlijks te blijven verlagen. 
Richting 2025 zal ten opzichte van 2020 opnieuw een daling worden nagestreefd worden van 2,5% per 
jaar voor de scope 1 en scope 2 emissies.  
 
Bij de opstelling van de reductiedoelstellingen en maatregelen is over de gehele breedte gekeken naar 
mogelijkheden. Uiteindelijk is de aandacht gevestigd op de bronnen van de 3 hoogste CO2-emissies 
(zoals vastgesteld in de Emissie inventaris 2011), diesel/benzine (transport en productie, 93,5 %), 
Grijze Stroom (4%) en Gas (Verwarming, 1,4%). 
Daarnaast wordt het brandstofverbruik Aspen (Handgereedschap, 1,1%) hierop aanvullend 
meegenomen, gezien deze brandstof op projecten met een CO2-gerelateerd gunningsvoordeel relatief 
veel toegepast worden. 
 
Naast deze scope 1 en 2 emissies zijn ook doelen gesteld aan onze meest materiele scope 3 CO2-
emissies. In onze ketenanalyses 80.400-RAP-4.A.1_4.B.1-Ketenanalyse Asfalt Vermeulen Groep-
20161811 en 80.400-RAP-4.A.1_4.B.1-Ketenanalyse Berm- en Natuurgras Vermeulen Groep-20161811 
zijn deze doelstellingen opgenomen. 
 
Naast de meest materiele emissies reduceert Vermeulen ook enkele minder grote scope 3 emissies 
omdat deze goed beïnvloedbaar zijn. 
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1.1 Reductiemaatregelen  
Omdat de meeste maatregelen in de loop der tijd worden uitgevoerd of tijd nodig hebben om 
gedragsveranderingen te bewerkstelligen, zal de 12,5% besparing geleidelijk verlopen. 
Door het gebruik van duurzame energiebronnen wordt de reductie van de CO2 uitstoot tijdelijk  in 2017 
versneld. 
  
Voor 2016 heeft Vermeulen zich als doel gesteld om de totale uitstoot van CO2 per met 2,5% te 
verminderen. Dit teneinde om de beoogde doelstelling van 2020, zoals bovenstaand beschreven te 
halen.  
 
Vermeulen heeft een aantal maatregelen gedefinieerd waarbinnen zij de reductie gaat realiseren. 
Deze maatregelen zijn tot stand gekomen na interviews binnen de organisatie, de maatregellijst van de 
SKAO, marktverkenning, overleggen met het innovatieteam en de directie. 
 
De maatregelen zijn gevonden binnen de volgende aspecten: 
 
Transport en productie 

1. Aanschaf van zuinigere auto’s  (scope 1,    1%) 
2. Gedrag van medewerkers  (scope 1,    1%)  
3. Cursus het nieuwe rijden/ het nieuwe draaien  (scope 1,    2%) 
4. Bezettingsgraad van materieel verhogen/ effectiever inzetten materieel  (scope 1,    1%)   
5. Energiebesparende voorzieningen op nieuw materieel en voertuigen  (scope 1,    3%) 
6. Aanschaf van elektrische handgereedschappen  (scope 1+2 0,1%)   
7. Alternatieve brandstoffen en energiebronnen toepassen (scope 1+2  4%) 
8. CO2 scan op materieel uitvoeren  (scope 1)     2%) 

 
Gas- en Elektraverbruik op kantoor en werkplaats 

9. Energie-audits op kantoor en werkplaats  (scope 2     0,25%) 
10. Bewustwording van medewerkers verhogen  (scope 2      0,1% ) 
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1.1.1 Toelichting 

1. Aanschaf van zuinigere auto’s moet een direct zichtbaar resultaat opleveren in het verbruik 
per kilometer. Vermeulen blijft dit monitoren door dit verbruik aan de hand van 
tankregistraties te verifiëren, en niet van de voorgeschreven verbruikscijfers en 
conversiefactoren.  

2. Vermindering van de uitstoot als gevolg van het verbruik van diesel dient te worden 
gerealiseerd door een verandering van het gebruiksgedrag van de bestuurders/machinisten. 
2018-2020 staat opnieuw in het licht staan van gedrag van de medewerkers. Tijdens 
bijeenkomsten en op de projectlocaties wordt herhaaldelijk benadrukt om voertuigen en 
materieel niet onnodig stationair te laten draaien, zuiniger te rijden en materieel op lage 
toeren in te houden. 

3. Voor een wisselende selectie van chauffeurs wordt ieder jaar de cursus het nieuwe rijden 
verzorgd, en vijfjaarlijks opgefrist. (2019) 

4. Door toepassing van slimmere planningssystemen, maar zeker ook door de vraag te stellen of 
een rit kan wachten om deze dan te combineren, verwacht Vermeulen een besparing in 
gereden kilometers te realiseren 

5. Nieuwe voertuigen en nieuw materieel wordt zoveel mogelijk voorzien van energiebesparende 
maatregelen.. 

6. Elektrisch gereedschap komt steeds meer beschikbaar voor professionele doeleinden. Bij 
gelijkwaardigheid krijgt elektrisch gereedschap de voorkeur. 

7. Inkoop van groene stroom wordt de nieuwe standaard. Een investering voor zonnepanelen op 
daken en op materieel blijft onder de aandacht.  

8. Er worden vanuit verschillende platforms CO2 scans ontwikkeld, waarbij sectorgerichte trends 
worden vastgesteld ten aanzien van het brandstofverbruik. Vermeulen zal vanaf 2018 nagaan 
in hoeverre een dergelijke scan verbeterde of nieuwe reductiemaatregelen kan opleveren. 

9. Op basis van de in 2017 uitgevoerde Energie Compliance audit worden de voorgestelde 
maatregelen onderzocht en uitgerold. 

10. Zowel binnendienstpersoneel als medewerkers van de werkplaatsen zijn zich niet altijd bewust 
wat zij zelf kunnen doen aan extra besparingen. Diverse maatregelen uit de Energie 
Compliance audit zijn gebaseerd op het verhogen van de bewustwording van de medewerkers. 

 
Binnen scope 2 zullen zakelijke vluchten geen invloed hebben, omdat deze op basis van resultaten uit 
het verleden op nul gesteld kunnen worden. 
 
Scope 3  
Indien Vermeulen toepassingen ziet om binnen Scope 3 reducties te realiseren, dan worden deze 
maatregelen onderzocht worden 

- Actief bij zelfstandig hulppersonen aangeven dat “het nieuwe rijden” grote voordelen heeft 
voor het brandstof verbruik binnen de onderneming. 

- Papiergebruik terugdringen door dubbelzijdig printen en papierloos werken waaronder digitale 
facturatie en werkorderadministratie gaan standaardiseren. 

Reductie van de meest materiele emissies zijn opgenomen in de 2 ketenanalyses. 
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1.2 Plan van aanpak: reductiedoelstellingen en -maatregelen 2016-2020 Scope 1, 2 en 3 (3.C.1 en 5.C.3) 
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Tabel: 80.400-PLN-3.C.1_5.C.3 Reductiedoelstellingen en -maatregelen 2016-2020_6.0_20161118 Scope 1_2_3 
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1.3 Rapportage Maatregelenlijst CO2-Prestatieladder 2018 
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