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Hoofdstuk 1: Energie Management Visie 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de visie van HPG is op het toekomstig 
energieverbruik. 
 
1.1 CO2-beleid HPG 
Het beleid van HPG is gericht op het op een verantwoorde wijze omgaan met onze 
leefomgeving. 
HPG heeft dan ook de intentie om de negatieve milieu-effecten van zijn bedrijfsactiviteiten 
zoveel mogelijk te voorkomen of te verkleinen, voor zover dit economisch haalbaar is.  
Dit beleid richt zich zowel op materieel, mensen als op processen.   
Het verminderen van het energieverbruik, en dus van de CO2-uitstoot, vormt hierin een 
belangrijk onderdeel. HPG wil dit bereiken door: 

- Het creëren van bewustwording en draagvlak bij alle medewerkers voor het 
verminderen van de CO2-uitstoot 

- Het stimuleren van maatregelen om zuiniger om te gaan met vervoermiddelen en 
machines 

- het rekening houden met milieucriteria / labels bij de keuze van aan te schaffen 
voertuigen, materieel en machines 

- Het optimaliseren van interne processen, om zo efficiënt mogelijk te werken 
- Het voldoen aan de wettelijke eisen en regels ten aanzien van het milieu 

 
1.2 Doelstelling tot  en met 2020 
HPG stelt zich als doel om in de komende 5 jaar de totale CO2-uitstoot van het bedrijf 
(conform de CO2-prestatieladder 3.0, d.d. 10-6-2015, scope 1 en 2) te verlagen met 12,5%. 
Hierbij zal de CO2-uitstoot elk jaar worden gerelateerd aan de uitstoot per € 1.000.000,- euro 
omzet.  
Het jaar 2015 is het basisjaar. De CO2-uitstoot was toen 78,3 ton CO2 per € 1.000.000,- 
omzet. De jaarlijkse CO2-uitstoot zal steeds vergeleken worden met dit basisjaar. 
 
De gemiddelde streefreductie per kalenderjaar is 2,5%, gerelateerd aan de jaaromzet. Dit 
betekent een reductie van 2 ton CO2 per jaar per € 1.000.000,-  omzet.  
 
In geval van een relevant project, zullen per project reductiedoelstellingen worden 
geformuleerd, gebaseerd op de projectspecifieke CO2 Footprint en rekening houdend met 
de algemene doelstellingen. 
 
Om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren, worden door de directie de benodigde 
tijd en middelen beschikbaar gesteld. 

 
1.3 Uitvoering 
In de directieverklaring d.d. 27-11-2015 is de doelstelling opgenomen om de CO2-
prestatieladder te implementeren in de bedrijfsvoering van HPG. 
In het KAM-handboek zijn de bijbehorende procedures opgenomen inclusief tijdspaden, 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Hierin is vastgelegd hoe de uitvoering van 
het CO2-beleid zal worden gecontroleerd, gerapporteerd en waar nodig zal worden 
bijgestuurd. 
 
De KAM-coördinator monitort 2 keer per jaar in dit kader de acties uit het KAM-
jaarprogramma. Tevens beoordeelt hij of er verbetermaatregelen mogelijk of nodig zijn om 
de voorgenomen CO2-reductie te behalen. 
Zo nodig zullen er corrigerende en preventieve maatregelen genomen worden. Dit is ter 
beoordeling van de directie. 
HPG communiceert de uitslagen van de interne controles met derden via e-mails en via de 
website. 
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Hoofdstuk 2: Toepassingsgebied en reikwijdte van het CO2-beleid  
In dit hoofdstuk worden de boundary en de gekozen reikwijdte van het CO2-beleid 
weergegeven. 
 
2.1Boundary  
De directie van M.R. de Zeeuw Beheer BV heeft besloten dat zowel het moederbedrijf als de 
beide werkmaatschappijen onder de boundary van het CO2-beleid vallen. 
M. R. de Zeeuw Beheer BV is de moedermaatschappij van de werkmaatschappijen: 

- HPG Hoveniers BV 
- HPG Groenprojecten BV 

 
De hoofdvestiging van de holding en de werkmaatschappijen is: 
Nieuwe Gouw 2, 1442 LE te Purmerend. 
De nevenvestiging is gevestigd op Ondernemingsweg 2 Q, 2404 HN te Alphen aan den Rijn 
 
De bovenstaande holding is verantwoordelijk voor 100% van de inkoopomzet.  
 
De directie van M.R. de Zeeuw Beheer BV heeft de volledige zeggenschap op gebied van 
financiën en beleid over de hierboven genoemde bedrijven.  
In deze rapportage wordt de complete holding van moedermaatschappij en 
werkmaatschappijen aangeduid met HPG. 
 
2.2 Indeling scopes CO2 uitstoot  
De directie heeft besloten om met de CO2-prestatieladder te starten op niveau 3.  
Dit houdt in dat onze emissie-inventarisatie de CO2-uitstoot betreft ten gevolge van:  
 
Scope 1: directe emissies 
Dit betreft de directe CO2-uitstoot als gevolg van: 

- Dieselverbruik van vervoermiddelen 
- Dieselverbruik van materieel 
- Benzineverbruik van materieel/machines 
- Motomixverbruik voor handgedragen machines 
- Aardgasverbruik voor verwarming water 
- Zibroverbruik voor verwarming kantoor 

 
De holding verbruikt momenteel geen andere brandstoffen.  
Andere broeikasgassen dan CO2 (bijvoorbeeld t.b.v. koeling en airco) zijn niet van 
toepassing binnen de organisatie en daarom niet meegenomen in de emissie inventaris.  
 
Het hele wagenpark is in eigen bezit; er wordt geen gebruik gemaakt van lease-wagens. 
Voor alle vervoersmiddelen van de zaak geldt, dat ook het eventuele privégebruik van de 
gebruikers in deze inventarisatie wordt meegenomen. 
 
Scope 2: indirecte emissies 
Dit betreft CO2-uitstoot als gevolg van: 

- Elektraverbruik van het kantoor, werkplaats, kantine 
- Elektrisch gereedschap 

Er wordt geen gebruik gemaakt van zakelijke vliegreizen 
Er worden geen privé-auto’s gebruikt ten behoeve van werkzaamheden.  
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Hoofdstuk 3: CO2-inventarisatie 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe de CO2-uitstoot van HPG wordt bepaald. 

 

Elk jaar wordt aan de hand van scope 1 en 2 bepaald in welke categorie de holding valt. In 

2016 was de uitstoot van de panden 7 ton per jaar per € 1.000.000,- omzet en de uitstoot 

van de projecten 71,3 ton per jaar per € 1.000.000,- omzet. (zie hoofdstuk 4)  De holding valt 

daarmee in de categorie kleine bedrijven. 

 

De totale CO2-inventarisatie bevat alle significante energieverbruikers. Het onderhouden van 

de inventarisatielijsten is geborgd door het toevoegen van de procedure “EVA 8: CO2-

prestatieladder”  aan het KAM-handboek en door het implementeren van deze procedure in 

de organisatie.  

De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de CO2-inventarisatie, het actueel houden van 

de bijbehorende procedures en het implementeren hiervan binnen de organisatie. 

Acties worden besproken in het directieoverleg. 

 

De directie heeft het jaar 2015 gekozen als basisjaar. 

Om ook bij een groei van HPG de CO2-cijfers te kunnen vergelijken, zal de CO2-uitstoot 

uitgedrukt worden in ton per miljoen euro omzet. 

 

Mocht er in de toekomst een verandering optreden in de boundary, de uitstootfactoren of in 

de organisatie, dan zal HPG een hercalculatie van de CO2-inventarisatie uitvoeren. 

 

Het energieverbruik binnen de holding M.R. de Zeeuw is te splitsen in het verbruik in de 

panden en het verbruik op de projecten. 

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de uitgevoerde inventarisatie. 

 

3.1 Energieverbruik panden 

 

De drie BV’s van de holding ( M.R. de Zeeuw Beheer B.V., HPG Hoveniers B.V. en HPG 

Groenprojecten B.V. ) maken gebruik van twee panden, namelijk een hoofdvestiging in 

Purmerend en een nevenvestiging in Alphen aan den Rijn. 

Het elektriciteitsverbruik is ten behoeve van verlichting, computers, printers, en overige 

middelen ( zoals koffiezetapparaten,vaatwassers en dergelijke). 

Het aardgasverbruik betreft uitsluitend de gasboilers voor warm water. 

 

De panden worden verwarmd met de huisbrandolie Zibro. Hiervan is geen emissiefactor 

bekend. Besloten is om voor Zibro dezelfde emissiefactor te gebruiken als voor petroleum, 

omdat dit een vergelijkbare stof is. Aangezien het gebruik van Zibro slechts gering is in 

verhouding tot het totale brandstofverbruik van HPG, zal een eventuele afwijking van deze 

emissiefactor geen doorslaggevende factor zijn in de totale berekening.  

 

3.1.1 Elektriciteits- en gasverbruik 

 

Het elektriciteits- en gasverbruik wordt bepaald aan de hand van de jaarrekeningen van de 

leveranciers. Deze overzichten lopen niet gelijk met het kalenderjaar. Voor de inventarisatie 

is het verbruik omgerekend naar 365 dagen. Door elk jaar dezelfde periode van de 

jaarrekening te hanteren, blijven de jaarcijfers goed te vergelijken. 
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Het gasverbruik van de panden is minimaal, aangezien dit alleen gebruikt wordt voor het 

verkrijgen van warm water. Dit verbruik ( met in 2015 een CO2-uitstoot van 0.02 KG CO2) 

wordt uitgesloten bij de verdere CO2-berekeningen. 

 
 
3.2 Energieverbruik uitvoering projecten 

 

Het  grootste energieverbruik binnen HPG vindt plaats tijdens het transport van personeel en 

machines naar het werk en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 

 

3.2.1 Brandstofverbruik wagens  

Alle wagens zijn in eigendom van HPG en ze rijden allemaal op diesel. 

Verreweg de meeste tankbeurten worden betaald met een BP-pas. Daarnaast wordt 

sporadisch contant of met een betaalpas bij een benzinestation betaald. 

Het totale diesel- en benzineverbruik is bepaald met behulp van het jaaroverzicht van BP 

plus een totalisatie van de losse tankbonnen in het bankboek en het kasboek. 

 

3.2.2 Brandstofverbruik materieel /machines 

Binnen HPG wordt voornamelijk gewerkt met eigen materieel. Een enkele keer wordt een 

machine ingehuurd. Het brandstofverbruik van de eigen machines maakt deel uit van het 

totale brandstofgebruik zoals genoemd onder 3.2.1. Met behulp van de tankbonnen is een 

inschatting gemaakt welk deel van het totale brandstofverbruik ten behoeve  van de 

machines is. 

Het brandstofverbruik dat door derden in rekening is gebracht, is bepaald aan de hand van 

de facturen. 

Het brandstofgebruik (motomix) van de handgedragen machines is bepaald aan de hand van 

de inkoopfacturen.  

Van Motomix is geen emissie-factor bekend. Gekozen is voor het hanteren van de 

emissiefactor voor “overige oliën”. Aangezien de totale hoeveelheid gebruikte Motomix 

gering is, heeft een eventuele afwijking van deze factor weinig invloed op de totale CO2-

uitstoot van HPG.  

 
 
Hoofdstuk 4: CO2-uitstoot basisjaar 2015 
Beschrijving van de totale CO2-uitstoot in 2015 
 
De onderstaande tabel geeft de CO2-uitstoot weer in 2015. Hierbij is het geïnventariseerde 
brandstof- en elektraverbruik vermenigvuldigd met een omrekeningsfactor, zoals vastgelegd 
op de website  http://co2emissiefactoren.nl/ d.d. mei 2016 
 
Zoals hierboven reeds is aangegeven, is voor de producten Motomix en Zibro geen CO2-
emissiefactor bekend bij deze organisatie. Daarom zijn deze producten ingedeeld bij “overige 
oliën” respectievelijk “petroleum”. 
 
Het stroomverbruik van het elektrisch materieel en de elektrische handgedragen machines is 
opgenomen in het totale elektraverbruik. Geschat wordt dat dit slechts 5% van het totale 
elektragebruik is. 
Er wordt binnen HPG geen stroom opgewekt. 
 

http://co2emissiefactoren.nl/
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Als uitstootfactor wordt steeds gebruik gemaakt van de factor WTW: well to wheel 
 
In de tabel wordt onderscheid gemaakt tussen scope 1 en 2. Onderaan de tabel worden 
deze scopes getotaliseerd. 
 

 

Geïndexeerde CO2-uitstoot per € 1.000.000,- omzet 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Diesel (ltr) 68.1     

Euro loodvrij (ltr) 1.3     

Motomix (ltr) 1.9     

Aardgas (m³) 0.0     

Zibro (ltr) 3.0     

      

Elektriciteit (Kwh) 4.0     

      

Totaal scope 1 74.3     

Totaal scope 2 4.0     

      

Totaal scope 1+2 78.3     

 

 

 

Geïndexeerde CO2-uitstoot per € 1.000.000,- omzet 

Uitstoot per jaar in ton CO2 2015 2016 2017 2018 2019 

Totale uitstoot per jaar 78.3     

Mutatie in % -     

 
 
 
Hoofdstuk 5: Communicatieplan 
 
Binnen de CO2-prestatieladder speelt communicatie een belangrijke rol. Doelen van de 
communicatie zijn: 

- Het vergroten van het bewustzijn,de betrokkenheid en het inzicht van de 
medewerkers en van derden. Bewustwording van de eigen bijdrage in het 
milieubewust handelen 

- Het vergroten van de transparantie met betrekking tot de gestelde doelen en de 
behaalde prestaties 

- Het informeren van belangstellenden 
- Het initiëren en stimuleren van initiatieven om te komen tot reductie van het  

energieverbruik en het verlagen van de CO2-uitstoot. 
 
De communicatie vindt zowel formeel als informeel plaats met medewerkers, inhuurkrachten, 
onderaannemers, opdrachtgevers, collega’s in de sector en overige belangstellenden.  
Als communicatiemiddelen worden gebruikt: 

- Toolboxen 
- Start-werk-instructies 
- Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken 
- Directieoverleg 
- Overleg met opdrachtgevers 
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- Internet (website, Facebook) 
- Digitale mailings 
- Informatiebijeenkomsten  of digitale informatie van derden 

 
In procedure ORG 2 van het KAM-handboek is de interne overlegstructuur vastgelegd. 
Daarnaast zijn er voor de CO2-prestatieladder richtlijnen vastgesteld voor de externe 
communicatie. 
Half 2015 is bekend gemaakt dat HPG is gestart met het de procedure voor het behalen van 
de CO2-prestatieladder. Hiertoe zijn de emissiegegevens van het eerste half jaar van 2015 
geïnventariseerd en gecommuniceerd. In januari 2016 is de footprint van 2015 
gecommuniceerd. Dit jaar geldt als het basisjaar van HPG. 
Verdere CO2-communicatie zal als volgt plaatsvinden: 

 
Intern 

- Februari 2016  inventarisatie CO2-emissie 2015 en gestelde doelen 
- Oktober 2016  voortgang CO2-reductie eerste helft van 2016 
- Incidenteel  in toolbox CO2-reductiemogelijkheden bespreken 

 
Overige jaren: 
- april  voortgang CO2-reductie voorgaand jaar 
- oktober voortgang CO2-reductie eerste helft van het jaar 
- Incidenteel: in toolbox CO2-reductiemogelijkheden bespreken 

 
 

Extern 
- Januari 2016 -publiceren op website HPG:CO2-emissie 2015 en gestelde doelen  
- April 2016 -publiceren op website Duurzame Leverancier:CO2-emissie 2010-2015  
- Juni 2016 -publiceren op website HPG: energie management actie plan 
- Juni 2016 -publiceren op website HPG: communicatieplan 
- oktober 2016 -publiceren op website HPG: CO2-emissie eerste half jaar 2016  

-publiceren op website Duurzame Leverancier: CO2-emissie eerste 
half jaar 2016  

Overige jaren: 
- april  -publiceren op website HPG: CO2-emissie voorgaand jaar plus nieuw  

gestelde doelen 
-publiceren op website Duurzame Leverancier: CO2-emissie 
voorgaand jaar plus nieuw gestelde doelen 
 

- oktober  -publiceren op website HPG: CO2-emissie eerste  half jaar 
-publiceren op website Duurzame Leverancier: CO2-emissie eerste 
half jaar 

Incidenteel kunnen mailings naar opdrachtgevers en/of leveranciers gestuurd worden 
betreffende de reductie van de CO2-emissie. 
Incidenteel kan op de Facebookpagina van HPG aandacht besteed worden aan de reductie 
van de CO2-emissie. 
 
De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de communicatie met betrekking tot de CO2-
prestatieladder. Voor de communicatie is geen extra budget nodig. 
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Bijlage 1: emissiefactoren: 
 
Brandstof   factor  bron 
 
Diesel NL   3.23  http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ 
Euro ongelood 95-5 NL 2.74  http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ 
Motomix   3,0  aanname 
Aardgas   1,884  http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ 
Zibro huisbrandolie 3,23  aanname 
 
Grijze stroom  0,526  http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ 
Groene stroom  0,000  http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ 
(uit zon, wind of water) 

 

http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/
http://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/

