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3.C.1 Communicatie voortgang CO2 reductie 
Prins Bouw 

 
Datum: 19-11-2015 
Versie:  1 
 

1. Inleiding 
Middels deze rapportage laat Prins Bouw de voorgang op de CO2 reductiedoelstellingen zien, door 
middel van een trendanalyse van het huidige energieverbruik en het basisjaar. Daarnaast worden in 
dit document de reductiemaatregelen en mogelijkheden voor individuele bijdragen 
gecommuniceerd. 
Dit is de voortgangsrapportage van 2015 (1e helft) t.o.v. 2013.  
 

2. Huidig energiegebruik en trends 
CO2 footprint 2015 eerste helft 

 
 
Op de volgende pagina staat ook de footprint en verloop van de CO2-uitstoot, de linker staafdiagram 
is 2013, de tweede van links is 2014 en de derde staafdiagram is de 1e helft van 2015. 
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De verwachting is dat de totale uitstoot van 2015 gaat toenemen in absolute CO2 uitstoot.  
In de tabel hieronder staat dit weergeven in cijfers. 
 

Absoluut CO2-uitstoot in ton CO2  
Verschil 2015 

fictief Energiestromen 2013 
2015 1e 

helft 
Fictief 2015* 

Elektriciteit (grijs) kantoor 22,4 9,0 18,0 -4,4 

Aardgas 23,1 10,2 20,4 -2,6 

Benzine 25,4 5,9 11,9 -13,5 

Diesel 103,2 61,5 123,0 19,7 

Elektriciteit (grijs) projecten 61,4 80,2 160,5 99,1 

Aardgas projecten 4,1 18,4 36,8 32,6 

Totaal 239,6 185,3 370,5 130,9 
*de verwachting voor heel 2015. De berekeningen van de 1e helft 2015 x 2. 
 
Prins Bouw is een klein bedrijf met 240 ton CO2 uitstoot en zal dit ook blijven. Absoluut gezien zal er 
naar verwachting een toename zijn van 130,9 ton CO2 in 2015. Bovenstaande geeft een vertekend 
beeld omdat het elektriciteit- en gasverbruik voor de projecten minder hoog zullen zijn in de tweede 
helft van het jaar dan in de eerste helft van het jaar. Daarnaast wordt het energieverbruik op de 
projecten beter gemeten waardoor er een toename ontstaat t.o.v. 2013. In de volgende tabel wordt 
de uitstoot gerelateerd aan de vastgestelde indicatoren.  
 

Gerelateerd CO2-uitstoot in ton CO2 Verschil 2015 

Energiestromen Indicator 2013 Fictief 
2015  

- % 

Elektriciteit (grijs) kantoor Aantal kantoor FTE's 1,4 1,1 -0,3 -20 

Aardgas Graaddagen (Heino) 7,2 5,7 -1,5 -21 

Benzine Verreden kilometers 
totaal 

2,918 2,693 0,2 -8 
Diesel 

Elektriciteit (grijs) projecten Geen indicator 61,4 80,2 18,8 31 

Aardgas projecten Geen indicator 4,1 18,4 14,3 345 
 
In het volgende hoofdstuk staan de doelen en de verwachtingen van deze energiestromen. 
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3. Reductiedoelstellingen en -maatregelen 
Elektriciteitverbruik kantoor 
Doel: Wij zullen voor 2017 10% van het elektraverbruik van het kantoor verlagen, gerelateerd aan 
het aantal FTE's op kantoor t.o.v. het jaar 2013. 
De uitstoot van 2015 (1e helft) is berekend en doorberekend naar fictief2015. Dit is een verwachting 
voor heel 2015. Uit deze berekening blijkt dat er naar verwachting een reductie behaald wordt van 
20%. De doelstelling van 2017 is daarmee al behaald.  
Deze reductie is behaald door de volgende maatregelen: 

− Bewust uitzetten van verlichting; 

− Buitenlampen vervangen door LED; 

− Bewust uitzetten van printers in het weekend; 

− Controlerondes na afloop werkdagen; 

− Onnodige verlichting uitschakelen; en 

− Terughoudend gebruik koeling. 
Een factor voor het elektraverbruik is verder gelegen in het gebruik van de werkplaats. In 2012 is de 
vaste bezetting beëindigd. Het is afhankelijk van de werken buiten hoe intensief de werkplaats in 
gebruik is gedurende een jaar. Als de werkplaats intensief gebruikt wordt in een periode kan het 
verbruik fors toenemen. We moeten daarom voorzichtig zijn met het stellen van ambitieuzere 
doelstellingen dan nu het geval is. Door sterk toegenomen bewustzijn van de medewerkers is het 
verbruik nu al sterk gereduceerd. De getroffen maatregelen hebben dit versterkt.  
We gaan voort met het treffen van gunstige maatregelen, op natuurlijke momenten. Zo hebben we 
het aantal printers inmiddels teruggebracht. 
 
Aardgasverbruik kantoor 
Doel: Wij zullen voor 2017 5% van het gasverbruik verlagen, gerelateerd aan het aantal graaddagen 
t.o.v. het jaar 2013. 
De uitstoot van 2015 (1e helft) is berekend en doorberekend naar fictief2015. Dit is een verwachting 
voor heel 2015. Uit deze berekening blijkt dat er naar verwachting een reductie behaald wordt van 
21%. De doelstelling van 2017 is daarmee al behaald.  
De reductie is behaald door de volgende maatregelen: 

− Bewust omgaan met het verwarmen van het gebouw;  

− Van mei tot september de verwarming geheel uitschakelen; 

− De werkplaats op vorstvrij zetten; 

− De bijzonder zachte winter in combinatie met de beperkte warmtevraag in de kantoren 
(warmtebronnen personeel, printers, computers, verlichting dekken een basisbehoefte aan 
warmte al af) en de beperkte doorwerking van graaddagen; en  

− Bedienen thermostaatkranen in gangzones.  
Een factor voor het gasverbruik is verder gelegen in het gebruik van de werkplaats. In 2012 is de 
vaste bezetting beëindigd. Het is afhankelijk van de werken buiten hoe intensief de werkplaats in 
gebruik is gedurende een jaar. Als de werkplaats intensief gebruikt wordt in een koude periode kan 
het verbruik fors toenemen. We moeten daarom voorzichtig zijn met het stellen van ambitieuzere 
doelstellingen dan nu het geval is. Door sterk toegenomen bewustzijn van de medewerkers is het 
verbruik nu al sterk gereduceerd. De getroffen maatregelen hebben dit versterkt.  
We gaan voort met het treffen van gunstige maatregelen, op natuurlijke momenten. Zo hebben we  
de spouwmuren van het oude kantoordeel en de kantine van na-isolatie voorzien.  
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Brandstofverbruik wagenpark 
Doel: Wij zullen voor 2017 10% van het brandstofverbruik van het wagenpark verlagen, gerelateerd 
aan verreden kilometers t.o.v. het jaar 2013. 
De uitstoot van 2015 (1e helft) is berekend en doorberekend naar fictief2015. Dit is een verwachting 
voor heel 2015. Uit deze berekening blijkt dat er naar verwachting een reductie behaald wordt van 
8%. De doelstelling van 2017 is daarmee nog niet behaald.  Dit betekent dat er nog meer 
maatregelen genomen moeten worden om deze doelstelling te gaan behalen.  
De reductie van 1% is behaald door de volgende maatregelen: 

− Vervangen van enkele bussen door kleinere, zuiniger exemplaren zonder imperiaal;  

− Vervangen van benzineauto’s door dieselauto’s die zuiniger omgaan met brandstof; 

− Aanschaf hybride voertuig voor directeur; 

− Versterken registratiewijze en bewustzijn. 
Het verbruik is minder verlaagd dan gewenst. De verlaging wordt uitgedrukt in CO2. Door het 
omschakelen van benzine naar diesel is per liter sprake van een hogere CO2 belasting.  
In de periode tot 2017 verwachten we nog meer voertuigen te moeten vervangen. Dan zal opnieuw 
gekozen worden voor energiezuinige modellen. Aangetoond is dat de vervangen bussen een kwart 
minder brandstof verbruiken. Misschien kan door extra aandacht voor de rijstijl nog een extra effect 
bereikt worden.  
 

4. Maatregelen komende periode 
De volgende maatregelen zijn voorgesteld voor de volgende periode (tweede helft 2015): 

− Voor enkele bestuurders een cursus Het Nieuwe Rijden van VVCR; 

− Verbruik van de bestuurder inzichtelijk blijven maken; 

− Verbruik van de bouwplaats verder inzichtelijk maken door meterstanden nauwkeurig bij te 
houden per project en de huisaansluitingen mee te nemen in het verbruik. 

Het is onze verwachting dat met deze 
maatregelen een verdere reductie van 
CO2 bereikt kan worden. Het is lastig 
energieverbruik te reduceren op de 
bouwplaats. Zeker wanneer gebouwen 
drooggestookt moeten worden in 
combinatie met natte, koude winters, 
kan dit een sterke variatie tot gevolg 
hebben, zo hebben we dit bijvoorbeeld 
bij de 21 woningen in Ermelo ervaren. 
We blijven de ontwikkeling van zuinige 
kachels en zuinige verlichting voor de 
bouw volgen. Helaas zijn er nog geen 
energiezuinige alternatieven voor de 
grote bouwlampen.  
We kopen groene stroom en 
bosgecompenseerd groen gas in, echter 
dit is ongecertificeerd. Daarom mogen 
we dit niet meetellen bij de 
reductiedoelstellingen voor de CO2 
prestatieladder. 
Zie hiernaast dat onze stroom voor een 
deel nog afkomstig is van waterkracht 
uit Scandinavië. Gas is 1% biogas, 99% 
bosgecompenseerd.  
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5. Mogelijkheden voor individuele bijdragen 
De medewerkers zijn goed geïnformeerd. Wij stimuleren het gebruik van de fiets, ook door dit als 
directie zelf voor te leven. De medewerkers hebben alle bijgedragen aan de huidige resultaten. We 
hopen dat dit verder gecontinueerd wordt en we moedigen dit van harte aan, bij gesprekken met ons 
personeel.  
 


