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1 2 stroomverbruik 

kantoor

reductie van het 

stroomverbruik Vianen

1% reductie stroomverbruik 

t.o.v. 2017

* realisatie  LED Verlichting Vianen onderzoek naar alternatieve  

reductiemogelijkheden zoals 

zonnepalen, isolatie etc. 

bewustwording en besparking 

voor energie kantoor

per kwartaal / 

minimaal 2x per 

jaar

hoog KAM-Coördinator lopend in Q1 is er 306 kWh meer 

verbruikt t.o.v. Q1-2017. 

Dat heeft met name te 

maken met de 

uitbreiding van het 

werkpakket van Technics. 

managementplan 

2019-

2020/voortgangsrapp

ortage, carbon 

footprint

2 1 Gasverbruik 

hoofdkantoor

Reductie gas kantoor van 

1% t.o.v. 2017

1% reductie gasverbruik t.o.v. 

2017  

*uitzoeken extreem hoog gasverbruik in 

2018                               *onderzoek  

alternatieven voor verwarming 

(warmtepomp, zonnepanelen, 

zonneboiler)

n.v.t. eventueel reductie op gas 

mogelijk door alternatieve 

energievoorzieningen, besparing 

in kosten

per kwartaal hoog KAM-Coördinator lopend in Q1 is er even veel gas 

verbruikt t.o.v. 2017. 

5204 m3.

mangementplan 

2019-2020 / 

voortgangsrapportag

e, carbon footprint

3 2 stroomverbruik 

laadpalen

Verhogen elektrische 

laadtransacties

1% verhoging frequentie 

laadtransacties thuis en op 

kantoor

*Verhogen laadtransacties elektrische 

auto’s

aanschaf 1 hybride auto reductie brandstof en besparing 

op brandstofkosten, 

bewustwording milieuimpact

per kwartaal laag KAM-Coördinator lopend in Q1 is er minder 

geladen dan t.o.v. 2017. 

Dat heeft met name te 

maken met de 

vervanging van 2 hybride 

auto's naar benzine 

mangementplan 

2019-

2020/voortgangsrapp

ortage, carbon 

footprint

4a 1 Brandstof materieel reductie 

brandstofverbruik intern 

materieel

*plaatsen tankplaats tot einde 

2019 op werkterrein Vianen                                                     

*vergunningen aanvragen *verzekering 

inlichten                              *cijfers 

inzichtelijk maken *brandstofverbruik 

analyseren

plaatsen tankplaats met 

bijpassende tankpasjes en 

vloeistofdichte vloeren en 

eventueel een wasplaats

brandstofbesparing en reductie 

brandstofverbruik door schonere 

diesel

per kwartaal hoog directie loopt in Q1 is er 2385 meer 

brandstof verbruikt voor 

materieel t.o.v. 2017. Dat 

heeft met name te 

maken met Technics. 

Deze tellen inmiddels 

helemaal mee en werken 

van ma t/m vrijdag bij 

ons in de hal. Tankstation 

nog niet geplaatst.

KAM-notulen, 

energieactieplan, 

managementplan 

2019-2020

4b 1 Brandstof materieel reductie 

brandstofverbruik intern 

materieel

gebruik blauwe diesel op 

projecten

*inkoop blauwe diesel voor 

projectlocaties incl. tank                             

*tanken van materieel op locatie 

inkoop blauwe diesel is duurder 

dan gewone diesel. Rond de 0,16 

cent per liter

brandstofbesparing en reductie 

brandstofverbruik door schonere 

diesel

per kwartaal hoog BPI gereed blauwe diesel wordt 

toegepast.

KAM-notulen, 

energieactieplan, 

managementplan 

2019-2020

5a 1 Brandstof  

(persoonsauto's)

Verlaging 

brandstofverbruik bij 

persoonsauto's

*vervanging indien nodig 

*gebruik blauwe diesel (vanaf 

2020 persoonlijke doelstelling 

frequentie tanken in Vianen)

*bij aanschaf van nieuwe personenauto’s 

kiezen voor een A of B label, maar liever 

nog hybride voertuigen;                                                      

                     *gebruik blauwe diesel 

€ 25.000-30.000 

per persoonsauto 

open budget voor aanschaf nieuwe 

voertuigen // aanschaf Audi A3 e-

tron voor D. van Sprang  

(bedrijfsleider Technics) / top 10 

zuinigste bestelbussen

reductie brandstofverbruik en 

kostenbesparing op lange termijn. 

Hogere aanschafwaarde op korte 

termijn

per kwartaal middel directie lopend nog geen tankstation 

Vianen geplaatst. 

Daardoor nog niet 

mogelijk om PD te 

behalen. 

KAM-notulen, 

energieactieplan, 

managementplan 

2019-2020

5b 1 Brandstof 

bestelbussen

Verlaging 

brandstofverbruik bij 

persoonsauto's

*bestelbussen metEuro 6 motor 

en een lage uitstoot passend bij 

de werkzaamheden                                                     

                             *gebruik blauwe 

diesel (vanaf 2020 persoonlijke 

doelstelling frequentie tanken in 

Vianen)

*bij aanschaf van nieuwe bestelbussen 

kiezen voor een A of B label top 10 

zuinige modellen                      *gebruik 

blauwe diesel 

€25.000 per 

bestelbus

top 10 zuinigste bestelbussen reductie brandstofverbruik en 

kostenbesparing op lange termijn.

jaarlijks middel directie lopend oude modellen 

vervangen door Euro 6 

modellen en als mogelijk 

diesel naar benzine

mangementplan 

2019-

2020/voortgangsrapp

ortage, carbon 

footprint

6a 1 Brandstofverbruik 

door verbeteren 

rijgedrag 

brandstofverbruik 

verlagen                

verlagen brandstofverbruik door 

toepassen maatregelen  uit 

cursus zuinig rijden

het nieuwe rijden, en daarmee besparen 

van brandstof, blijven stimuleren. Het 

wedstrijdelement eruithalen en 

individueel stimuleren door eigen 

rijgedrag gemeten door track en trace op 

nieuwe auto's

lidmaatschap bij Nederland CO2 

neutraal voor bijeenkomsten en 

werkgroep mobiliteit

reductie brandstofverbruik en 

kostenbesparing op lange termijn.

4x per jaar  (liters 

per kilometer)

hoog allen lopend in Q1 is er gemiddeld 1 

op 12,30 km gereden

mangementplan 

2019-

2020/voortgangsrapp

ortage,

3 Afval Nieuwe ketenanalyse tot volgende audit in 2021 

nieuwe ketenanalyse bedenken

Afval heeft voor onze scope 3 emissies 

veel invloed. Eventueel is hier samen met 

de afvalverwerkers een ketenanalyse te 

bedenken

hulp inschakelen bij het opstellen 

van een nieuwe ketenanalyse

reductie van scope 3 emissie en 

meer inzicht in eigen 

afvalverwerking

per kwartaal middel directie lopend nog open 

2.B.3 en 2.B.4 Energiedoelstellingen en reductiemaatregelen De Wilde 2020

€ 10.000

€ 45.000

€ 5.000
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2.B.3 en 2.B.4 Energiedoelstellingen en reductiemaatregelen De Wilde 2020

7 3 brandstofverbruik 

extern transport

reductie 

brandstofverbruik extern 

transport 

5 ton CO2-reductie t.o.v. 2017 *Optimalisatie in logistieke planning en 

afstemming met transporteur.

* Het streven naar het bij elk project 

indienen van milieubewuste varianten.

* Deelname aan sector en 

keteninitiatieven.

*Verbeterideeën van medewerkers, vaste 

ZZP’ers en partners stimuleren

€ 2.500 inspanningen om brandstof te 

verlagen bij Verwaal ligt bij 

Verwaal. Indienen van 

milieubewuste varianten kost meer 

tijd, deelname aan sector en 

keteninitiatieven, omzetten 

verbeterideeën

reductie brandstofverbruik door 

slimme logistiek en 

verduurzaming keten

2x per jaar hoog KAM-Coördinator lopend cijfers nog niet 

voldoende inzichtelijk

mangementplan 

2019-2020


