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Inleiding: 
Roy Verstegen zet zich al jaren in voor duurzaamheid en duurzaam werken. Op de eigen 
vestiging zijn zonnepanelen geplaatst. In het verleden heeft Roy Verstegen ervoor gekozen 
om de CO2 prestatieladder te implementeren in de organisatie. Het opstellen van deze 
voortgangsrapportage is om aan te geven hoever de voortgang is m.b.t. de te nemen 
maatregelen en het realiseren van de reductie doelstellingen. 
 
Energiebeleid: 
Duurzaamheid is een belangrijk item binnen Roy Versstegen. Er worden grote inspanningen 
gedaan om het energieverbruik te minimaliseren d.m.v. slimmer werken en inzet van 
energiezuinige (mobiele) arbeidsmiddelen. wil van Roy Verstegen een belangrijke bijdrage 
leveren aan een blijvend gezond leefklimaat. 
 
Basisjaar en rapportagejaar 
Het basisjaar is 2016, jaarlijks wordt de CO2 uitstoot bepaald en vergeleken met het 
basisjaar 2016 en de tussenliggende jaren.  
Deze voortgangsrapportage geeft de voortgang m.b.t. reductiemaatregelen van het lopende 
jaar.  
 
CO2 reductiedoelstellingen en plan van aanpak incl. voortgang. 
Bedrijfsdoelstelling 
De directie van Roy Verstegen B.V.  heeft tot 2020 onderstaande reductiedoelstelling gesteld:  
Scope 1: De uitstoot CO2 per FTE met 5 % te verminderen t.o.v. het referentiejaar 2016. 
Scope 2: De uitstoot CO2 per FTE met 100% te verminderen tot 0 ton CO2 uitstoot in 2020.  
 

Jaar 2016 2017 2018 
 

Totaal CO2-uitstoot (in ton CO2) 189 216 215 
Totaal FTE 5 7 7 
Verbruik ton CO2 per FTE 38 31 31 

 
In 2018 zijn de reductiedoelstellingen niet behaald.  Reden hiervoor is dat in 2018 nog niet kon 
worden overgestapt op een groene energieleverancier en doordat omvangrijkere en meer projecten 
zijn uitgevoerd waardoor transportbewegingen zijn toegenomen. 
 
Scope 1  
Reductiedoelstelling:  
Deze reductie heeft het meest betrekking op de volgende energiestromen: 

- Brandstof: Diesel, Benzine 
 

Deze doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:  
 Het wagenpark en arbeidsmiddelen wordt voornamelijk gebruikt t.b.v. projecten.  

 
Scope 2  
Reductiedoelstelling: 
Deze reductie heeft het meest betrekking op de volgende energiestromen: 

- Elektriciteit 
 
Deze doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten:  



 Elektriciteit wordt verbruikt in het kantoor ter voorbereiding van projecten en voor 
administratie(computers) en in de loods voor onderhoud van het materieel welke uitsluitend 
voor projecten worden gebruikt.  

 
Reductiemaatregelen 2019 
Dit plan van aanpak beschrijft de maatregelen die van 2017 t/m 2020 worden getroffen om de 
reductiedoelstellingen te behalen. Hierbij is specifiek aandacht voor de wijze waarop deze 
maatregelen ingezet worden binnen de projecten.  

Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope 1  

 Alternatieve brandstof voor nieuwe/ vervangende voertuigen  
o Vervanging van bedrijfswagens naar energiezuiniger modellen of met alternatieve 

brandstof (elektrische auto’s).  
 
Resultaat 1ste halfjaar 2019 
In 2019 zijn tot op heden geen nieuwe bedrijfsvoertuigen aangeschaft. 
 

 Cursus het nieuwe rijden  
o Deze maatregel heeft betrekking op het brandstofverbruik van bestelwagens, en 

personenwagens;  
o Besparing van het brandstofverbruik en CO2 reductie van 5% 
o Belangrijkste chauffeurs cursus het nieuwe rijden laten volgen;  

 
Resultaat 1ste halfjaar 2019 
Cursus het nieuwe rijden heeft nog niet plaatsgevonden. Besloten is om eerst een 
toolboxmeeting te verzorgen m.b.t. het nieuwe rijden. 
 

 Campagne bewustwording  
o Deze maatregel heeft betrekking op het brandstofverbruik van voertuigen en 

mobiele arbeidsmiddelen;  
o Deze maatregel betrekt alle werknemers bij het reduceren van CO2 uitstoot;  
o Deze maatregel heeft betrekking op de voor Roy Verstegen B.V. grootste 

emissiestroom (Brandstof);  
o Besparing van het brandstofverbruik en nieuwe rijden;  
o Bewust maken en voorlichten medewerkers over zuiniger rijden/ gebruik mobiele 

arbeidsmiddelen.  
 
Resultaat 1ste halfjaar 2019 
In het voorjaar van 2019 is de campagne opgesteld, in het tweede halfjaar van 2019 zal 
deze worden gestart. 

 
Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope 2  

 Plaatsen zonnepanelen. 
 
Resultaat 1ste halfjaar 2019 
In het voorjaar van 2019 zijn zonnepanelen op het pand geplaatst. 
 

 Campagne bewustwording medewerkers  
o Deze maatregel heeft betrekking op het verbruik van elektriciteit;  



o Besparing van het energieverbruik van elektriciteit op kantoor en in de loods;  
o Bewust maken en voorlichten medewerkers over energiebesparingen op kantoor en 

in de werkplaats;  
 

Resultaat 1ste halfjaar 2019 
In het voorjaar van 2019 is de campagne opgesteld, in het tweede halfjaar van 2019 zal 
deze worden gestart. 
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