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Inleiding 
 

Genap heeft besloten om door middel van de CO2 Prestatieladder structureel haar CO2-uitstoot te 
verminderen. Dit gebeurt aan de hand van een vastgestelde procedure waarin de bekende Plan-Do-
Check-Act cirkel terug komt, gebaseerd op de NEN 50001. De vastgestelde procedure wordt in dit 
document omschreven, evenals het actieplan om energieverbruik te reduceren, conform normeis 
3.B.2 (Invalshoek B: Reductie) uit het handboek van de CO2-prestatieladder. 
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1 Procedure Energiemanagement  
	
 
Het doel van de procedure is om structureel verbeteringen te realiseren op het gebied van 
energiemanagement bij Genap.  
 

Alvorens het Energie Management actieplan (EM actieplan) kan worden opgesteld is inzicht in de 
energiestromen en –verbruikers van Genap noodzakelijk (invalshoek A: Inzicht). Dit wordt verkregen 
middels het berekenen van de emissie inventaris (CO2 footprint) en het uitvoeren van de energiescan 
en -audit.   

Plan-Do-Check-Act: 

ü Het EM actieplan opstellen dat overeenkomt met het energiebeleid van Genap B.V. (Plan); 
ü Het EM actieplan communiceren en uitvoeren (Do); 
ü Het monitoren, meten en analyseren van de energiestromen en vastgestelde indicatoren: 

(Check); en 
ü Op basis van bevindingen indien nodig corrigerende en preventieve maatregelen nemen (Act).  

De bevindingen en maatregelen worden in het EM actieplan (jaarlijks) en de voortgangsrapportage 
(halfjaarlijks) verwerkt en gecommuniceerd. 
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2 Uitkomsten van het energie audit verslag 

 
Analyse energiescan/footprint 
 

Om de grootste energieverbruikers te kunnen benoemen is er bij Genap B.V. een energiescan 
uitgevoerd over 2014 (basisjaar) voor de belangrijkste energiestromen. Zie hieronder de verdeling per 
categorie: 

 

 
Uit de berekening van de CO2 footprint blijkt dat een tweetal energiestromen het meest significant zijn 
met betrekking tot de CO2 uitstoot, te weten Elektra- (39%) en Dieselverbruik (27%). Deze categorieën 
verdienen daarmee bij prioriteit aandacht in het kader van mogelijke reductiemaatregelen.  

Ten aanzien van vliegreizen zijn vooralsnog geen reductiedoelstellingen bepaald.  
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Top 10 energieverbruikers 2014 
 

 
Elektra 
NR Categorie Model Locatie CO2 uitstoot 

(ton) 

1 Tl norton 2x36 1e verdieping vloer 20,6 
2 Heftruck linde 

groot 
LINDE magazijn  18,9 

3 Heftruck linde 
middel 

LINDE magazijn  14,2 

4 Hf 30 kW FORSTROM hal2a 6,3 
5 Cnc snijmach B&W nieuw hal2c 5,4 
6 kompr schroef ATLASCOPCO hal2a 5,3 
7 Genasealer GENAP hal2d 4,7 
8 Tl  norton 2x36 hal2c 4,4 
9 Tl  norton 2x36 hal2b 4,0 
10 Tl norton magazijn  4,0 
 

Diesel 
NR Type  CO2 uitstoot  

(ton) 
1 Renault Master 2.3 21,4 
2 Renault Master 2.3 21,1 
3 Renault Master 2.3 15,3 
4 Renault Master 2.4 12,7 
5 Citroen C4 Picasso 1.6 9,0 
6 Renault Master 2.3 8,4 
7 MAN TGL 6,7 
8 Ford Transit Connect 1.8 6,0 
9 Renault Megane Scenic 1.5 5,3 
10 Renault Master 2.3 3,9 
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3 Vastgestelde reductiedoelstellingen  

 
Scope 1. Directe emissies 

1. Brandstofverbruik (Ad 2. Actieplan reductiedoelstellingen, zie pagina 7) 
Doelstelling: 5% reductie brandstofverbruik in 2018 (gerelateerd aan verreden kilometers t.o.v. 
basisjaar 2014). 

 
2. Gasverbruik (Ad 3. Actieplan reductiedoelstellingen, zie pagina 7) 

Doelstelling: 2% reductie gasverbruik in 2018 (gerelateerd aan gewogen graaddagen t.o.v. 
basisjaar 2014). 

Scope 2. Indirecte emissies 
3. Elektriciteitsverbruik (Ad1. Actieplan reductiedoelstellingen, zie pagina 7) 

Doelstelling: 100% reductie CO2 uitstoot in 2018 door groene stroom in te kopen. 
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4 Actieplan reductiedoelstellingen 
	
	

Doelstelling Maatregelen CO2 
reductie %  

Prioriteit 
Genap 

Plan- 
ning 

Verantwoor- 
delijke 

Status 

1. 
Electriciteitsverbruik 
  

1.1 Overgaan van 
grijze stroom naar 
groene stroom 

30% Hoog 2016 Directie loopt 

1.2 Deelname aan 
Meerjarenafspraak 
energie-efficiency (via 
NRK) 

0-5% Hoog 2015 Directie loopt 

1.3 Onderzoek ten 
aanzien van 
zonnecellen 

0% Midden 2015 Directie loopt 

1.4 Onderzoek ten 
aanzien van 
ledverlichting  

0% Midden 2015 Hoofd Finance loopt 

1.5 In kaart brengen 
“Verspilling” a.d.h.v.  
interne ISO audits en 
daarop acteren; 
bewustwording 
vergroten 

0-5% Midden 2016 KAM 
coördinator 

loopt 

2. Brandstofverbruik 2.1 In kaart brengen 
“Verspilling” a.d.h.v.  
interne ISO audits en 
daarop acteren; 
bewustwording 
vergroten 

0-5% Midden 2016 KAM 
coördinator 

loopt 

2.2 Vergroening 
nastreven van 
bedrijfswagenpark bij 
vervanging 

0-5% Midden 2017 Directie loopt 

2.3 Deelname aan 
Meerjarenafspraak 
energie-efficiency (via 
NRK) 

0-5% Hoog 2015 Directie loopt 

      
3. Gasverbruik 3.1 Communiceren 

over bewustwording 
0-5% Midden 2016 KAM 

coördinator 
loopt 

3.2 Onderzoek ten 
aanzien van betere 
isolatie gebouw  

0% Laag 2016 KAM 
coördinator 

Nog niet 
gestart 
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Beschrijving maatregelen 
 
 
1.1 Groene stroom (duurzame energie) 

Met ingang van 2016 zal Genap overgaan van grijze naar groene stroom. Met deze maatregel 
zal gefaseerd een reductie tot 100% worden gerealiseerd in 2018 op de CO2-uitstoot van 
elektra. Met behulp van de (online) registratie blijft het energieverbruik in kWh en in kosten 
onder de aandacht.  
 

1.2 Deelname aan Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) 2001-2020 
 (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/meerjarenafspraken-energie-efficiency) 
Via de federatie NRK heeft Genap zich aangemeld bij het MJA om ondersteuning te verkrijgen 
bij de ontwikkeling en implementatie van het energie-efficiencyplan. Tevens biedt dit 
mogelijkheden voor informatie-uitwisseling van kennis m.b.t. duurzaamheid.  
 

 Actiepunten: 

• Voor 2016 dient nog te worden bepaald aan welke specifieke energiereductie projecten 
Genap wil deelnemen; 

• Voor 2018 zal Genap de implementatie van een energiezorgsysteem hebben 
gerealiseerd. 
 

De verwachting is door deelname aan MJA voor 2018 een energiebesparing van 2% te 
realiseren. (Deze maatregel is gerelateerd aan doelstelling 1 en 2 van het EM actieplan).  

 
1.3  Onderzoek ten aanzien van plaatsen zonnecellen 

Genap zal de mogelijkheden onderzoeken om zonnecellen te plaatsen op het eigen pand. De 
eerste afspraken met mogelijke partner staan gepland voor september/oktober 2015. 
 

1.4 Onderzoek ten aanzien van plaatsen ledverlichting  
Genap B.V. zal de mogelijkheden onderzoeken om ledverlichting aan te brengen in het eigen 
pand. De eerste afspraken met mogelijke partner staan gepland voor september/oktober 
2015. 
 

1.5 In kaart brengen “verspilling” en daarop acteren;  
Vanaf oktober 2016 zal voor de geplande interne audits (ISO 9001) het centrale thema 
“Verspilling” gelden. De verwachting is dat hierdoor meer inzicht wordt verkregen waar 
(energie)verspilling verder kan worden teruggedrongen (maatregel ook gerelateerd aan 
doelstelling 2). 
 

2.2 Vergroening van bedrijfswagenpark  
Genap zal bij vervanging de mogelijkheden om het bedrijfswagenpark te vergroenen 
nastreven.  
 

3.1 Communiceren over bewustwording  
Jaarlijks wordt intern gecommuniceerd over het energieverbruik en de mogelijkheden om dit 
verder terug te dringen. 
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3.3 Onderzoek ten aanzien van isolatie pand 

Genap zal in 2016 de mogelijkheden onderzoeken om het gebouw beter te isoleren, dan wel 
de aandacht vestigen op het gedrag om onnodig gasverbruik te voorkomen.  

 
Bij de interne communicatie momenten zullen medewerkers worden aangemoedigd om mee te 
denken over reductie-opties en bij te dragen aan de uitvoering van de maatregelen. 
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5 Monitoren en meten 
	

Om de jaarlijkse bepaling van de CO2-uitstoot vast te stellen is eenduidigheid in het meten van de 
verschillende energiestromen met de energieverbruikers belangrijk. Om dit te waarborgen is in 
onderstaande tabel weergegeven wanneer energiestromen gemeten worden, wie er verantwoordelijk 
voor is en hoe en waar de data verkregen wordt:  
 

Monitoring en meting 
  

 
Energieverbruikers 

Meetmoment Verantwoordelijke  Hoe/waar 

Scope 1 
Aardgas maandelijks KAM coördinator Gasmeter registratie 
 jaarlijks Administratie Factuur gasleverancier 
Brandstofverbruik halfjaarlijks Administratie Factuur maatschappijen 
Scope 2 
Verbruik elektra maandelijks KAM coördinator Online 

verbruiksregistratie 
 jaarlijks Administratie Factuur 

elektriciteitsleverancier 
Zakelijk gebruik privé 
auto's 

jaarlijks Administratie Gedeclareerde 
kilometers 

Vliegreizen halfjaarlijks Administratie Factuur maatschappijen 
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6 Verantwoordelijkheden 
 

Document 
 

Inhoud Verantwoordelijke Update/check 

CO2 management Procedures CO2 prestatieladder  KAM coördinator Jaarlijks 
Energie audit Inventarisatie en evaluatie 

energiestromen en verbruikers, 
reductiedoelstellingen en initiatieven 

KAM coördinator Jaarlijks 

Emissie inventaris Energiestromen, CO2 footprint KAM coördinator Jaarlijks 
Communicatieplan Bepalen doelgroepen, communicatie 

doelen, -planning en -middelen 
Directie Jaarlijks 

CO2 rapportage Beschrijving trends, voortgang en 
analyse 

KAM coördinator Jaarlijks 

EM actieplan Reductiemaatregelen, 
verantwoordelijken hiervoor, deelname 
aan initiatieven 

Directie Jaarlijks 

Interne audit Controle dat de emissie-inventaris 
opgesteld is volgens de beschreven 
CO2-procedures 

KAM coördinator Jaarlijks 

Directiebeoordeling Beoordeling van de directie over de 
CO2- Prestatieladder, met als input 
resultaten van audits, 
vervolgmaatregelen van andere 
directiebeoordelingen en aanbeveling 
voor verbetering 

Directie Jaarlijks 

 


