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5.1 Vaststelling reductiedoelstellingen
De reductie doelstellingen van Berdi groep hebben op dit moment betrekking op scope 1 en scope 2 gerelateerd aan
certificatie niveau 3. Twee belangrijke uitgangspunten voor de reductiedoelstellingen zijn als volgt:
1. Realistisch van aard;
2. Gericht op besparingen.
Beide uitgangspunten hebben er toe geleid dat er op de volgende vlakken emissie reducties
toegepast is en nieuwe doelen gesteld worden omdat de oude doelen bereikt zijn:
Scope 1 totaal 25 % in 2025 t.o.v. 2016

Door training ,onderhoud en gedragsverandering;

Inkoop vervangende brandstof.
Scope 2 Totaal 40 % in 2025 t.o.v. 2016

Met name door inkoop van groene stroom (90%).
Per significante energiestroom gelden de volgende doelstellingen voor eind 2018:
Scope 1:

Daling verbruik aardgas in 2018 van 2% t.o.v. 2016.

Uitstoot CO2 door dieselverbruik wagenpark in gr/KM in 2018 is 2% ≤ Uitstoot CO2 door dieselverbruik
wagenpark in gr/KM in 2016.

Uitstoot CO2 door dieselverbruik machinepark in gr/draaiuur in 2018 is 3% ≤ Uitstoot CO2 door dieselverbruik
machinepark in gr/draaiuur in 2016.

Uitstoot CO2 door aspenverbruik in gr/draaiuur in 2018 is 3%≤ Uitstoot CO2 door aspenverbruik in gr
/draaiuur in 2016.

Uitstoot CO2 door propaanverbruik in gr/draaiuur in 2018 is 2% ≤ Uitstoot CO2 door propaanverbruik in
gr/draaiuur in 2016.
Scope 2:

Uitstoot CO2 door elektriciteitsverbruik kantoor in gr/algemeen prod.uur in 2018 is 2%
≤ Uitstoot CO2 door elektriciteitsverbruik kantoor in gr/algemeen prod.uur in 2016.

Uitstoot CO2 door elektriciteitsverbruik Brandsmaweg in gr/Haardhout prod.uur in 2018 is 2%
≤ Uitstoot CO2 door elektriciteitsverbruik Brandsmaweg in gr/Haardhout prod.uur in 2016.
Berdi SG
De nieuwe doelstellingen van Berdi S&G voor 2018 t.o.v. 2016 zijn:
Scope 1:

Uitstoot CO2 door dieselverbruik wagenpark in gr/KM in 2018 is 3% ≤ Uitstoot CO2 door dieselverbruik
wagenpark in gr/KM in 2016.

Uitstoot CO2 door dieselverbruik machinepark in gr/draaiuur in 2018 is 3% ≤ Uitstoot CO 2 door dieselverbruik
machinepark in gr/draaiuur in 2016.

Uitstoot CO2 door propaanverbruik in gr/draaiuur in 2018 is 3%≤ Uitstoot CO2 door propaanverbruik in
gr/draaiuur in 2016.
Scope 2:

Geen
De conclusies ten opzichte vanuit de doelstellingen per significante energiestroom worden meegenomen in het EMP van
eind 2018. In dit verslag worden de cijfers weergeven over het eerste half jaar van Berdi B.V. en Sport en Groen en
wordt er een vergelijking gemaakt t.o.v. de jaren 2017 en het basisjaar 2016.
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Berdi Sport en Groen
Verdeling Scope 1 : Berdi SG
CO2 uitstoot door verbruik fossiele brandstoffen, voor half 2018

Wagen en materieelpark 2017
CO² emissie: n x 1000

Verbruik benzine 0,44

Verbruik diesel 69,65

Verbruik smeerolie

Overige olieën (hydroliek olie) 0,31

Aspen 0

Propaan (flessen/tank)* 3,84

Zakelijk gebruik prive-auto's (diesel) 2,35

Ad Bleu 0

Verdeling Scope 2
Berdi SG heeft in scope 2 alleen uitstoot van de loods aan de overkant. Men deelt een kantoor Hakstraat 18 inclusief
verbruik. Het verbruik is door Berdi BV volledig verantwoord in haar footprint.
De uitstoot van Berdi SG m.b.t. elektriciteit is niet significant en hierdoor te verwaarlozen.
Uitstoot 1ste half jaar 2018 CO2 76,84 Scope 1 en 2
De uitstoot op kantoren is in de footprint van Berdi BV meegenomen.
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Uitstoot per energiestroom
Draaiuren en kilometers
Voor het eerste halve jaar zijn voor Berdi S&G onderstaande gegevens bekend:
Draaiuren op propaan: 674
Gereden Kilometers: 73871,80
Draaiuren op diesel: 2713
Gr/draaiuur propaan = 5697,32 gram
Gr/km wagenpark = 420 gr/km
Gr/draaiuur machines= 12521 gram/draaiuur
Energiestroom

2016

2017

Half 2018

Gr Co2/draaiuur
propaan

6611gram

7028 gram

5697,32 gram

Gr Co2/draaiuur diesel

(15589gram)

16593 gram

12521 gram/draaiuur

Gr co2/km wagenpark

368,83 gram

377,37 gram

420 gram/km

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal gr/co2 is gedaald voor diesel in draaiuren en voor propaan.
Doelstellingen om eind 2018 te voldoen aan de gestelde doelen van 2017 moeten o.a. worden
gerealiseerd door:








inzet vervangende/schonere brandstoffen met minder CO2 uitstoot.
Door toolboxen en bewustwording
Inkoop vervangende brandstof
Bewustwording m.b.t. gebruik van fossiele brandstoffen
Passend onderhoud en monitoren materieel
Toepassen vervangende brandstoffen
Investeren in milieuvriendelijk materieel en voertuigen

Zie ook ons kansenschema in hoofdstuk 5.2.
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Berdi B.V.
Verdeling Scope 1 : Berdi B.V.
CO2 uitstoot door verbruik fossiele brandstoffen.

Wagen en materieelpark half 2018
CO² emissie: n x 1000

3,37
2,81

8,29

2,96

0

0,39

119,51

Verbruik benzine

Verbruik diesel

Verbruik smeerolie

Overige olieën (hydroliek olie)

Aspen

Propaan (flessen/tank)*

Zakelijk gebruik prive-auto's (diesel)

Ad Bleu

Doel minder uitstoot:
Doelstellingen om eind 2018 te voldoen aan de gestelde doelen van 2017 moeten o.a. worden
gerealiseerd door:








Inzet vervangende/schonere brandstoffen met minder CO2 uitstoot.
Door toolboxen en bewustwording
Inkoop vervangende brandstof
Bewustwording m.b.t. gebruik van fossiele brandstoffen
Passend onderhoud en monitoren materieel
Toepassen vervangende brandstoffen
Investeren in milieuvriendelijk materieel en voertuigen

Zie ook ons kansenschema in hoofdstuk 5.2.
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Verdeling Scope 2
In scope 2 is het pand aan de Brandsmaweg mee genomen
Scope 2

Conversie

Elektriciteit

0,526

Ton CO2
14.751 kWh

7,75

Let op: In deze rapportage is nog niet de energie terugwinst opgenomen van de zonnepanelen aan de
Brandsmaweg. De terugwinst aan elektriciteit wordt in de rapportage van eind 2018 meegenomen.
Tevens zal dit invloed hebben op de volledige CO2 footprint van Berdi B.V.
Uitstoot 1ste half jaar 2018 CO2 149,24 ton Scope 1 en 2
Draaiuren, productieve uren en kilometers in verhouding met de uitstoot
Voor het eerste halve jaar zijn voor Berdi B.V. onderstaande gegevens bekend:
Draaiuren op propaan: 203
Draaiuren op diesel: 3075,85
Draaiuren op Aspen: 5385,25
Productieve uren: 8540,65
Gereden kilometers: 90367,40
Productieve uren: 8540,65
Onderstaand is in een overzicht te zien hoeveel co2 uitstoot Berdi B.V. per energiestroom heeft uitgestoten.
Gr Co2/draaiuur propaan** = 40.837 gram
Gr Co2/draaiuur diesel= 27.500 gram*
Gr Co2 /draaiuur aspen= 521,79 gram
Gr co2/km wagenpark = 420,54 gram
gr co2/Productieve uren aardgas = 487,10 gram
gr co2/Productieve uren elektriciteit kantoor= 340,72 gram
* De verhoging is te verklaren door een versnipperaar, welke minimaal 20 liter per uur aan diesel draait, hierdoor is de
co2 per draaiuur flink omhooggegaan.
** De verhoging is te verklaren doordat de machine hogere capaciteit heeft en werkt met luchtondersteuning.
Vergelijking cijfers half 2018-2017 en basisjaar
Energiestroom

2016

2017

Half 2018

Gr Co2/draaiuur
propaan
Gr Co2/draaiuur
diesel
Gr Co2 /draaiuur
aspen
Gr co2/km wagenpark
gr co2/Productieve
uren elektriciteit
kantoor
gr co2/Productieve
uren elektriciteit
Brandsmaweg
gr co2/Productieve
uren aardgas

52877,26

36175,82

40.837 gram**

15900gr

15062gram

27.500 gram*

1718 gram

1163 gram

521,79 gram

520 gram
461,61 gr

461,67
373 ,22 gram

420,54 gram
340,72 gram

17.266 gr

60.788 gram

0 gram (zonnepanelen
terugwinst)

354 gram

373 gram

487,10 gram

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal gr/co2 is gedaald voor diesel in het wagenpark, aspen en voor elektriciteit.
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5.2 Reductiemaatregelen

Binnen de score van Berdi B.V. zijn meerdere aanknopingspunten om CO2 reductie doelstellingen op te stellen en door
te voeren. Een overzicht van het kansenschema waarvan wij achten dat het een reële kansen betreft is opgenomen in
onderstaande tabel. De groen gemarkeerde nummers zijn reeds in uitvoering waarbij wij aannemen dat hierin de
besparingen behaald zijn. De geel gemarkeerde nummers zij opgemerkt en deels geïmplementeerd.
Besparingsmogelijkheden/relatief kwantitatief
Nr.
Omschrijving
Scope 1 (2018/2024)
1
Ontwikkelen stimuleringsbeleid voor keuze auto, bijv
aanschaf beperken van nieuwe personenauto’s kiezen
voor een A of B label.
2
Het nieuwe rijden invoeren.
3
Promotiecampagne opzetten t.b.v. Good
housekeeping, d.w.z. verwarming, zuinig rijden, etc;
4
Introductie van een nieuwe planningsformule,
teneinde een efficiëntere routing te bereiken
5
Optimalisatie ploegenindelingen voor een efficiëntere
route-indeling waardoor aantal gereden km’s
verminderd wordt.
6
Rijden op waterstof (voertuigen)

Verantwoord
ing

Betrokkenen

Directie

Directie

2018

Directie
Directie

KAM
KAM

2018
2018

Directie

KAM/Planning

2018

Directie

Planning
personeel

2018

Directie

2020

Per direct
Per direct
Doorgaand
2018
Onderzoek
Onderzoek
Per direct

7

Waar mogelijk elektrisch materieel en voertuigen.

Directie

8

Rijden op Biogas

Directie

9

Bestaande materieel planning op vermogen zodat
motoren tijdens het belast draaien niet op hoge
toeren moeten werken
Carpoolen
Training medewerkers
Juiste bandenspanning
Inkoop Shell GTL diesel
Werken met LPG
Rolpoorten direct sluiten(besparen op gas)

Planner

Medewerkers
met bedrijfsvoertuig
Medewerkers
met
bedrijfsvoertui
gen
Alle
medewerkers
Medewerkers

Directie
P&O
Medewerkers
Inkoop
Inkoop
Medewerkers

Medewerkers
Medewerkers
medewerkers
Medewerkers
Medewerkers
Medewerkers

10
11
12
13
14
15
13
16
17
18
19

1
2
3
4

Inhuur derden meenemen in uren en inkopen op
Planner
schone motoren.(roet normering bijhouden i.v.m.
milieuzonering)
Eco drive systeem of stand kachel voertuigen
Inkoop
Nieuwe brandstof ecomix i.p.v. aspen
Inkoop
Inzet van additieven
Inkoop
Inkoop motor gedreven voertuigen op schonere
Inkoop
motoren Euro 5 en 6
Scope 2 (2014/2020 op 6 jaar)
Omzetten leveringscontracten naar groene stroom
Directie
t.b.v. verlaging CO2 uitstoot.
Aanschaffen LED verlichting of zuinige TL lampen
Directie

Zelf energie opwekken zonnepanelen
Promotiecampagne opzetten t.b.v. Good
housekeeping, d.w.z. verlichting uitdoen in ruimtes
waar niemand is, etc;
Concrete maatregelen invoeren in dit kader:
- Dubbelzijdig printen
- Digitalisering van loonstroken e.d.
- Energiescan ondergaan en acties uitvoeren
Initiatief slimme motivatie
1 Slimme reistijden

Medewerkers
Medewerkers
Medewerkers
Medewerkers
Medewerkers
en directie

Datum
aanpak

2019

2024

2018
onderzoek
onderzoek
2020
altijd

KAM

2018
2018

Directie
Directie

Planning
personeel
KAM
KAM

2018
Altijd

KAM

Participanten

2018
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5.3 Resultaten 1ste halfjaar Berdi SG

Resultaten 1ste halfjaar Berdi BV
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5.4 Resultaten op projecten
Er waren geen projecten met gunningsvoordeel voor de Berdi groep.
Conclusie Berdi groep
Wij kijken nu naar de eerste 6 maanden van 2018. Ondanks dat niet alle energiestromen zijn gereduceerd, zien we wel
bepaalde energiestromen in CO2 verbruik reduceren. Ook zijn er begin 2018 zwaardere machines gebruikt voor Berdi
B.V. Om een juiste conclusie te kunnen trekken over het aantal gram per uur, draaiuur, productie uur en naar het aantal
gram per kilometer, maken we in het komende Energiemanagement & actieplan van eind 2018 een volledige berekening
over het hele jaar. Een heel jaar geeft een beter overzicht van het gemiddelde verbruik. Op basis van deze getallen
kunnen we zien in hoeverre de kwantitatieve doelstellingen voor 2018 zijn behaald.
Voor 2018 hopen wij op de totale footprint binnen Berdi B.V en Berdi S&G een reductie te bereiken. Dit heeft o.a. te
maken met de energieopbrengst van de zonnepanelen aan de Brandsmaweg. Deze opbrengst mogen wij gebruiken voor
het bedrijfspand. Begin 2019 zullen wij dan ook de totale footprint over 2018 berekenen en publiceren.
Als Berdi groep blijven wij bescheiden en stellen ons doel jaarlijks CO2 te besparen. Wij verwachten van ons dat we onze
doelstellingen deels kunnen behalen. Over het geheel bevinden wij ons in de middenmoot m.b.t. de CO2 besparingen
welke wij voorzien.
Hoe nu verder:
Om een compleet beeld te krijgen van onze uitstoot blijven wij werken aan ons kansenschema. Hieruit komen de
toepassingen welke wij op projecten inzetten. Het resultaat komt voort uit onze investeringen en interventies waarbij het
toepassen van de verborgen kennis een belangrijke rol is gaan spelen.
Meer besparing kan bereikt worden door meer werken met gunning voordeel aan te nemen. Hiervoor moeten
opdrachtgevers voor ons kiezen, graag zijn wij bereid onze kansen toe te lichten.
Kijk op :
http://www.co2-prestatieladder.nl
Kennisdeling partners:
http://www.ik-ga-groen.nl/
http://www.ikbenhopper.nl/
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/
http://co2emissiefactoren.nl/
https://www.natuurenmilieu.nl/themas/mobiliteit/projecten-mobiliteit-2/hopper/
https://goabout.com/
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