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1. Vaststelling reductiedoelstellingen
De reductiedoelstellingen van Hoefakker B.V. hebben op dit moment betrekking op scope 1,2 en 3
gerelateerd aan certificatie niveau 4.
Twee belangrijke uitgangspunten voor de reductiedoelstellingen zijn:
1.
2.

Realistisch van aard
Gericht op besparingen meer dan 1,5 %, 1% binnen scope 1 en 0,5% binnen scope 2.

Scope 1)
Besparingen van 1% waren gericht op vervangen oude armaturen, plaatsen zonnecollectoren en inkoop
groene stroom.
Resultaat ten opzichte van basisjaar 2015:

Scope 1 2016
Brandstof
Hoeveelheid
Aardgas
6351 Nm3
Benzine
4045 liters
Diesel
32405 liters
LPG
4043 liters
Stihl MotoMix
4250 liters

Totaal emissies
12,36 Ton.CO2
11,08 Ton.CO2
104,73 Ton.CO2
7,30 Ton.CO2
10,96 Ton.CO2
146,43 Ton.CO2

t.o.v. 2015
7,20%
19,15%
-38,48%
-15,72%
38,38%
Totaal 10,53%

Scope 2 )
Besparing van 0,5% waren gericht op vervangen banden bedrijfsauto’s, controleren bandenspanning en
aankoop elektrische auto.
Resultaat ten opzichte van basisjaar 2015:

Scope 2 2016
Brandstof
Electra

Hoeveelheid
7794 kWh

Totaal emissies
4,09 Ton.CO2
0 Ton.CO2

t.o.v. 2015
-39,71%
Totaal -39,71%
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2. Conclusie uitstoot CO2 eerste twee jaar:
Doordat het aantal personeelsleden in de afgelopen twee jaar is toegenomen, wat resulteerde in meer
kilometers rijden, is de uitstoot aan CO2 ook toegenomen. De buitenarmaturen zijn vervangen wat een
besparing oplevert. In 2014 en 2015 is er gebruik gemaakt van groene stroom waardoor er ook een reductie
heeft plaatsgevonden op de uitstoot. Echter de zonnecollectoren zijn nog niet geplaatst omdat dit een vrij
hoge investering is. Het aanwezige dak zal ook vernieuwd moeten worden. Maar omdat Hoefakker B.V. in
de komende jaren meer elektrisch handgereedschap wil aanschaffen, zal de optie om zonnecollectoren te
plaatsen, aanwezig blijven.
De grootste stijging zit in het verbruik Motomix. Dit wordt gebruikt in bladblazers, heggenscharen en
bosmaaiers. Door toename van het werk voor dit gereedschap is het voor de toekomst zeker een besparing
als er meer wordt overgegaan op elektrische gereedschap.
3. Reductiemaatregelen:
Binnen de score van Hoefakker B.V. zijn meerdere punten om CO2 reductie doelstellingen op te stellen en
door te voeren. Hierbij een overzicht voor de komende jaren.
Omschrijving

Verantwoordelijke

Betrokkenen

Datum
gereed

Invoeren van het nieuwe rijden.
Aanschaf van een elektrische auto ter vervanging
van de Skoda Superb
Optimalisering ploegenindeling voor een
efficiëntere route indeling waardoor aantal
gereden km's verminderd wordt
Vervangen van oude Volkswagen Transporter uit
2000 voor een zuiniger Crafter

Directie
Directie

Medewerkers met bedrijfsvoertuig
KAM coördinator

2017
2018

planner

planning personeel

Directie

Medewerkers met bedrijfsvoertuig

2016

Directie
Directie

KAM coördinator
alle medewerkers

2017
2016

Directie

KAM coördinator

2019

Scope 1
1
3
4

5

per direct

Scope
2
1
2

3

Aanschaffen LED verlichting in het kantoor
Promotoecampangne opzetten t.b.v. Good
housekeeping d.m.v.:
* let op de stand van de verwarming
* verlichting uitdoen in ruimtes waar niemand
aanwezig is
* dubbelzijdig printen
Zelf energie opwekken door zonnecollectoren

Scope
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3
1

Het voorkomen van adhoc bestellingen plaatsen
bij leveranciers. Meer opsparen van bestellingen
waardoor leverancier minder vaak op bedrijf
hoeft af te leveren

Directie

Bestellers van materialen

per direct

4. Meterstanden:
In de meterstanden van de energieleveranciers en de werkelijke gemeten standen zijn nogal verschillen te
ontdekken. Dit komt in hoofdzaak dat de eindstanden van de energieleverancier geschat worden. Om een
beter beeld te krijgen in de CO2 uitstoot zullen wij de berekeningen gaan verrichten met de werkelijke
gemeten standen die door ons maandelijks genoteerd worden in het AMS systeem.

5. Reductiedoelstelling ketenanalyse:
Vanuit de CO2-Prestatieladder wordt er een keteninitiatief verwacht.
Een keteninitiatief is een planmatige aanpak om op basis van een ketenanalyse, samen met partners in de
betreffende keten, een vooraf gestelde reductiedoelstelling in die keten te realiseren.
De ketenanalyse leidt er toe dat het bedrijf haar meest materiële (dominante, bijv. qua CO2-omvang)
scope 3 emissies identificeert en kwantificeert. Het gevolg is een doordachte keuze voor een ketenanalyse
met een grotere relevantie en die verband houd met de kernactiviteiten van Hoefakker.
Bij het vellen van een boom wordt niet snel gedacht aan CO2-emissies, aangezien bomen CO2-neutraal
zijn. Dit onderwerp geeft dan ook nieuwe inzichten en vergroot onze kennis en die van de mogelijke lezer
van dit onderwerp.
Met dit gegeven wil Hoefakker zich graag onderscheiden in een ketenanalyse over het vellen van bomen
en dan specifiek wat er met het takhout gebeurd.
Wanneer we naar de CO2-emissies kijken is de stroom (uit biomassa) degene die verantwoordelijk is voor de
grootste hoeveelheid.
Dit is echter een onderdeel waar wij geen invloed op hebben.
De toekomstige afnemer van de stroom bepaalt uiteindelijk hoe groen die echt wordt door bewust te kijken
naar hoe deze energie wordt ingezet.
Het meest succesvolle zou zijn om deze vorm van energie in te zetten om een machine, die anders zijn
energiebehoefte haalt uit fossiele brandstof, te vervangen. Dit is echter nog niet haalbaar.
Het meest haalbare is het vervangen vangen van de tractor voor de aandrijving van de snippermachine.
De huidige tractor heeft een leeftijd van ca. 10 jaar. Hier is het brandstofverbruik dan ook naar. Met de
huidige tractoren van het zelfde type kan een reductie behaald worden van 20% op het brandstofverbruik.
Reductiedoelstelling ketenanalyse
1 Het vervangen van de tractor New Holland

Directie

KAM coördinator
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