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Onbeheerst bij afdrukken   

CO2 Reductiebeleid & -doelstelling Martinus Groep 2021 

1.0 KVGM Beleidsverklaring 

Zie document 052.01.001 KVGM Beleidsverklaring 2018 
 
2.0 Energiestromen 
Energiestromen zijn alle “stromen” binnen ons bedrijf die CO2 uitstoot met zich meebrengen. Onze energiestromen worden 
jaarlijks geïnventariseerd en gerapporteerd m.b.v. document 11.04.001 Document Emissie Inventaris (ISO 14064-1). 
 
 
2.1 Doelstellingen scope 1 en 2 

De organisatie heeft reductiedoelstellingen opgesteld die betrekking hebben op scope 1 en scope 2 van de CO2 footprint: 
• Scope 1 emissies, ofwel directe emissies hebben betrekking op het fossiele brandstofverbruik van onze gebrouwen,  

wagenpark en materieel.  
• Scope 2 emissies, ofwel indirecte emissies hebben betrekking op het elektriciteitsverbruik en gereden zakelijke kilometers 

met privé-voertuigen. 
 

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 & 2 doelstelling 

5 % CO2 reductie eind 2021 ten 

opzichte van 2015 

90 % CO2 reductie eind 2021 ten 

opzichte van 2015 

11 % CO2 reductie eind 2021 ten 

opzichte van 2015 

 

Conform de eisen is onze kwantitatieve reductiedoelstelling uitgedrukt in een absoluut getal of percentage ten opzichte van een 
referentiejaar en binnen een vastgestelde tijdstermijn. 
 
De organisatie wil in het doeljaar per euro omzet 10% minder CO2 uitstoot gerealiseerd hebben ten opzichte van het referentiejaar. 
 
 
2.2 Maatregelen om doelstellingen te realiseren 
De organisatie heeft maatregelen geformuleerd om de eerder genoemde doelstellingen te realiseren. De maatregelen zijn tot stand 
gekomen op basis van uitgevoerd energiebesparingsonderzoek, de CO2 Prestatieladder maatregelenlijst en brainstormsessies met 
directie. 
 
Van de organisatie worden ambitieuze doelstellingen voor energie en CO2-emissiereductie verwacht, waarbij rekening gehouden 
wordt met de relatieve positie ten opzichte van bedrijven met vergelijkbare activiteiten, innovatieve ontwikkelingen, het eigen 
bedrijfsbeleid en financieel draagvlak. 
 
De Martinus Groep heeft volgende stelling ingenomen bij de totstandkoming van het reductiebeleid: 
Op basis van financieel draagvlak, genoten gunningsvoordeel, prestaties van sectorgenoten, reeds gerealiseerde maatregelen en 
de ingevulde CO2 Prestatieladder Maatregelenlijst, meent het bedrijf een ambitieuze doelstelling te hebben neergelegd, waarbij wij 
ons op dit moment als MKB-bedrijf in een zeer concurrerende markt met relatief lage marges tevreden moeten stellen met een 
relatieve positie in de middenmoot.  
 
In bijlage I van dit document worden alle maatregelen benoemd. Om de reductiedoelstellingen te halen hebben we in het overzicht 
opgenomen hoe wij het resultaat aantoonbaar kunnen maken of kunnen meten met indicatoren. Elk jaar zal de werkelijke situatie 
worden getoetst met de verwachte situatie. Dit wordt gerapporteerd m.b.v. een interne audit. Wanneer afwijkingen worden 
geconstateerd, dan worden aansluitend corrigerende maatregelen opgesteld. De directie wordt te allen tijde op de hoogte gebracht 
van de auditbevindingen. 
 
 
3.0 Beheersing middels energiemeetplan 

Belangrijk onderdeel van ons CO2 reductiebeleid is het Energiemeetplan, als één van de eisen uit een energiemanagement 
actieplan conform ISO 50001. In dit Energiemeetplan is vastgelegd hoe de doelstellingen die we hebben geformuleerd bewaakt 
worden via de jaarlijkse vaststelling van onze CO2 footprint. Daarnaast houden we via monitoring op KPI’s de voortgang in 
maatregelen bij. 
 
Voor de jaarlijkse vaststelling van onze CO2 footprint is eenduidigheid in het meten van de verschillende energiestromen belangrijk, 
hiervoor is onderstaand meetplan opgesteld.  
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Energiemeetplan (ISO 50001) 

 

Energiefactor Meetmoment Wie Hoe Waar 

Aardgas Maandelijks Opname door/voor KVGM elke eerste 
maandag nieuwe maand 

Aflezen meters 
 

Meterkast 
gebouwen 

Koelmiddel 

R410a 

Maandelijks Materiaalbeheer levering doorgeven aan 
KVGM 

Logboek Buuren 
 

Schakelkast in 
archief 

Benzine Elk kwartaal Rapportage gedraaid door KVGM via BP-
website  

Website BP  www 

Diesel Elk kwartaal Rapportage gedraaid via BP of 
leveringsoverzichten leveranciers 
opgevraagd door KVGM  

Website BP, overzichten 
DCB Energy en Sakko  

www / email 
verkeer met 
leveranciers 
KVGM 

Motomix Elk kwartaal KVGM raadplegen facturen fa. JVM Map facturen fa. JVM Administratie 
Propaan > halfjaarlijks KVGM raadplegen facturen fa. Voorne 

Gas 
Facturen Voorne Gas Administratie 

Elektriciteit 

 

Maandelijks Opname door/voor KVGM elke eerste 
maandag nieuwe maand 

Aflezen meters Meterkast 
gebouwen 

Declaratie KM 

 

Elk kwartaal Rapportage HRM aan KVGM  Kilometerregistratie / Profit Administratie 

 

Bovenstaande informatie voor scope 1 en 2 wordt gedocumenteerd in de CO2 footprint berekening, welke voldoet aan ISO 14064-
1. In de Emissie Inventarisatie wordt apart beschreven hoe de berekening is gemaakt en hoe de input exact verkregen is. Hiermee 
wordt de juistheid en de herhaalbaarheid van de methode gewaarborgd. 
 
 
4.0 Integratie met kwaliteitszorgsysteem 

Jaarlijks wordt een interne audit conform CO2 Prestatieladder eisen gehouden. De audit maakt deel uit van de KVGM jaarplanning. 
De bevindingen worden vastgelegd in een auditverslag, waarvan de resultaten worden teruggekoppeld aan de directie.  
De CO2 Prestatieladder is geïntergreerd in het KVGM-managementsysteem. Audits, verbetermaatregelen, interne audits en 
rapportage en beoordeling m.b.v. het Management Review proces zorgt voor een PDCA-cyclus in de inspanningen.  
 
 
5.0 Rolomschrijving CO2 verantwoordelijke 

De verantwoordelijkheid voor het CO2 Reductiebeleid ligt bij de directie. De operationele invulling ligt hoofdzakelijk bij de KVGM-
afdeling. 
 
Onderstaande opsomming beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 
• Directie 

Doelstellingen 

- Verantwoordelijk voor het behalen van de CO2 reductiedoelstellingen 

- Tonen van zichtbaar leiderschap om het beleid uit te dragen, doelen en taakstellingen uit te voeren 

- Bevoegd om (deel)taken te delegeren 

Ontwikkelingen/Externe belanghebbenden 

- Verantwoordelijk voor continu overzicht van ontwikkelingen in de sector/keten 

- Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht up-to-date te houden 

- Taak om ontwikkelingsprojecten op te zetten uitgroeiend naar sectorbrede CO2 reductieprogramma’s 

Implementatie 

- Verantwoordelijk voor algemene kennis/bewustzijn CO2 Reductiebeleid bij alle medewerkers van de Martinus Groep 

- Taak om het CO2 reductieprogramma uit te voeren en te voorzien van continu verbetering 

- Jaarlijks wordt er een budget vastgesteld van € 5.000 om aan activiteiten deel te nemen 

- Bevoegd om taken te delegeren/acties uit te zetten 

 

• KVGM-afdeling 

Energiestromen 

- Verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het overzicht van alle energiestromen 

- Taak om een overzichtslijst bij te houden en het verbruik te kwantificeren 

 - Bevoegd om (deel)taken te delegeren 

 Doelstellingen 

 - Medeverantwoordelijk voor het behalen van de CO2 Reductiedoelstellingen 
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 - Taak om bijbehorende taakstellingen uit te voeren 

 - Bevoegd om (deel)taken te delegeren 

 Ontwikkelingen 

 - Bevoegd om acties uit te zetten 

 Externe belanghebbenden 

 - Verantwoordelijk voor continu overzicht van externe belanghebbenden 

 - Taak om brainstormsessies te organiseren om dit overzicht up to date te houden 

 - Taak om dialoogsessies te organiseren en resultaten te analyseren 

 - Bevoegd om acties uit te zetten 

 Implementatie 

 - Verantwoordelijk voor algemene kennis/bewustzijn CO2 Reductiebeleid medewerkers Martinus Groep 

 - Taak om het CO2 reductieprogramma uit te voeren en te voorzien van continu verbetering 

 - Bevoegd om taken te delegeren/acties uit te zetten 

 

6.0 Bijlagen 
In de bijlagen van dit document treft u de daadwerkelijke CO2 Doelstellingen en Maatregelen van de Martinus Groep aan, verdeeld 

naar scope 1 en 2 maatregelen.   

 

Niet geselecteerde activiteiten  

De volgende activiteiten zijn niet geselecteerd/uitgewerkt als onderdeel van de bijlage: Onderaannemers, Materiaalgebruik, 

Waterbouw Schepen, Bouw Transport, Bouw Bouwplaats, Advies, Scope 
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Title

Global Measurement

CO₂ uitstoot, scope 1 en 2 606,93 ton

Omzet 16 miljoen Euro 37,93 ton/miljoen Euro

Personeelsleden 80 FTE 7,59 ton/FTE

Overview Of Measures
Kantoren

Afspraken energieprestatie bij huur
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bij het afsluiten of wijzigen van huurcontracten voor kantoorruimte is verbetering
van de energieprestatie van het gebouw onderdeel van de onderhandelingen. Gepland voor 12/2021

Categorie B
Bij alle nieuwe huurcontracten worden afspraken gemaakt over de verbetering van
de energieprestatie van het gebouw, bijvoorbeeld een bonus/malusafspraak ten
opzichte van de vooraf afgesproken gebouwgebonden verwarmings- en koelenergie.

Gepland voor 12/2021

Categorie C
Bij alle nieuwe huurcontracten wordt een huurprijs inclusief energie inclusief
gekwantificeerde besparingsdoelstellingen bedongen, bijvoorbeeld in een
GreenLease-overeenkomst.

Gepland voor 12/2021

Benchmarking en optimalisatie energieverbruik
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Van minimaal 75% van de kantoren wordt de hoofdmeterdata geregistreerd en
jaarlijks gebenchmarkt met gelijksoortige panden (via Milieubarometer, e-nolis of
vergelijkbaar).

Gepland voor 12/2021

Erkende Maatregelen energiebesparing voor kantoren
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Alle Erkende Maatregelen Energiebesparing kantoren zijn doorgevoerd c.q.
voorzover in die lijst aangegeven: worden op natuurlijke momenten doorgevoerd

Gepland voor 12/2022
Niet alles is nog led verlichting. Vervanging van kapotte lampen
door led

Gebruik duurzame warmte en/of warmtekoude-opslag (WKO)
Toepassen duurzame energie

Categorie C Voor meer dan 80% van het gebruikersoppervlak wordt duurzame warmte toegepast
voor ruimteverwarming. Geïmplementeerd op 01/2018

Inkoop groene stroom en/of Nederlandse Garantie Van Oorsprong (GVO)
Toepassen duurzame energie

Categorie B Meer dan 98% van de gebruikte elektriciteit is groene stroom of vergroend met
Nederlandse GVO's Geïmplementeerd op 01/2018

Inkopen efficiënte hardware
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Het bedrijf heeft bij aankoop van computers, laptops, monitors, voedingen, UPS,
servers, reproductieapparatuur en printers aantoonbaar gekozen voor producten
met het Energy Star label.

Geïmplementeerd op 01/2018

Optimalisatie klimaatinstallaties
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B Bij minimaal 75% van alle kantoren wordt de klimaatinstallatie tenminste elke 5 jaar
geoptimaliseerd door een professioneel installatiebedrijf. Geïmplementeerd op 01/2018
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Verbeteren Energielabel kantoren
Integrale maatregel

Categorie B Het gemiddeld Energielabel van kantoren is C of B. Geïmplementeerd op 01/2018

Verwarming met groen gas met NTA 8080 of ISCC certificaat
Duurzame Energie

Categorie C >50% van het gebruiksoppervlak wordt verwarmd met groen gas met NTA 8080 of
ISCC certificaat. Geïmplementeerd op 01/2018

Materieel

Aanschaf zuinigere machines
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Het bedrijf kan aantonen dat ze in minimaal 50% van de machineaankopen in de
afgelopen 2 jaar bij de keuze tussen gelijksoortige machines de voorkeur geeft aan
de machine met het laagste brandstof- en/of energieverbruik.

Gepland voor 12/2021

Brandstof: Toepassing mobiele werktuigen op basis van een hybride systeem/technologie.
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A
Het bedrijf kan aantonen dat het minimaal één mobiel werktuig in gebruik heeft dat
gebaseerd is op hybride technologie, waarbij het bedrijf kan aantonen dat deze
machine minder CO2-emissies uitstoot dan een gelijksoortige conventionele
machine.

Gepland voor 12/2021
Onderzoek naar beschikbaarheid emissie loos

Controle juiste bandenspanning
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B Maandelijkse controle bandenspanning bij 25%- 75% van het aantal machines
(kranen, graafmachines e.d.) Geïmplementeerd op 01/2017

Cursus het Nieuwe Draaien
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Het bedrijf kan aantonen dat <25% van de machinisten en/of <25% van
voormannen en planners een erkende training Het Nieuwe Draaien heeft gevolgd. Geïmplementeerd op 09/2016

Categorie B
Het bedrijf kan aantonen dat 25% tot 75% van de machinisten en/of 25% tot 75%
van voormannen en planners een erkende training Het Nieuwe Draaien heeft
gevolgd.

Gepland voor 12/2019

Elektrificeren handgereedschap
Elektrificeren

Categorie A Waar mogelijk maakt bedrijf gebruik van elektrisch handgereedschap in plaats van
handgereedschap op brandstof.

Gepland voor 12/2021
Onderzoek naar emissie loos

Gebruik van hernieuwbare brandstof als vervanging van fosssiele brandstof
Duurzame energie

Categorie B 10% tot 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare
brandstof. Gepland voor 12/2021

Het nieuwe stallen
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B Bedrijf maakt afspraken met collega-bedrijven over het bij elkaar stallen van
materieel om transportkilometers met materieel te beperken. Geïmplementeerd op 01/2017

Monitoring individuele mobiele werktuigen op brandstofgebruik en aantal draaiuren
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Monitoring van brandstofverbruik 25% tot 75% van het aantal mobiele werktuigen Gepland voor 12/2019

26 april 2021 10:41

Rapportage Maatregellijst CO2-Prestatieladder 2021Beheersmaatschappij A.R.J. Martinus B.V. Pagina 2 van 4



Start-stop systeem op mobiele werktuigen
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Start-stop systeem toegepast bij < 25% van het aantal mobiele werktuigen (kranen,
graafmachines e.d.) Gepland voor 12/2020

Systeem van voorverwarming van de motor ter voorkoming van een koude start
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Systeem/technische voorziening toegepast bij < 10% van het aantal machines
(kranen, graafmachines e.d.) Gepland voor 12/2020

Toepassing aggregaat op hernieuwbare energie
Duurzame energie

Categorie C Bedrijf heeft tenminste één aggregaat dat voor tenminste 50% draait op
hernieuwbare brandstof of zonnecellen. Gepland voor 12/2021

Toepassing zero CO2-emissie mobiele werktuigen
Elektrificeren

Categorie B Het bedrijf kan aantonen dat het minimaal één mobiel werktuig in gebruik heeft dat
gebaseerd is op zero CO2-emissie technologie. Gepland voor 12/2021

Zero CO2-emissie heftrucks
Elektrificeren

Categorie C Alle heftrucks, zowel voor binnen als voor buiten gebruik zijn zero CO2-emissie. Geïmplementeerd op 01/2019

Onderaannemers en leveranciers

Cursus het Nieuwe Draaien
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bedrijf stelt expliciete eisen aan onderaannemers t.a.v. Het Nieuwe Draaien. Gepland voor 12/2020

Selectie onderaannemers op reisafstand
Activiteit beperken

Categorie A Reisafstand weegt mee in selectieprocedure voor onderaannemers. Geïmplementeerd op 01/2018

Organisatiebeleid algemeen

CO2-bewustzijn bij medewerkers
Integrale maatregel

Categorie A CO2-reductie krijgt aantoonbaar aandacht in inwerktraject bij 20% tot 50% van
nieuwe adviseurs en projectleiders Geïmplementeerd op 01/2019

Selectie onderaannemers en/of leveranciers op CO2 bewust certificaat
Integrale maatregel

Categorie A Bezit CO2-bewust certificaat van onderaannemers en/of leveranciers weegt mee in
selectieprocedure voor onderaannemers en/of leveranciers. Gepland voor 12/2019

Uitvoeren energiebesparingsmaatregelen
Integrale maatregel

Categorie A Bedrijf voert structureel alle energiebesparingsmaatregelen (scope 1 en 2) uit met
een TVT van minder dan 5 jaar. Gepland voor 12/2021

Personen-mobiliteit

Aanschaf/lease bedrijfsbusjes obv CO2 emissiemeting uit de praktijk
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Gemiddeld over een jaar ligt de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfsbusjes (aanschaf of
lease,volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager is dan 200 gr/km. Gepland voor 12/2019
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Aanschaf/lease personenauto’s obv CO2 emissiemeting uit de praktijk
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Gemiddeld over een jaar is de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's (aanschaf of
lease, volgens in de praktijk gemeten gegevens) lager is dan 160 gr/km. Geïmplementeerd op 06/2019

Beschikbaar stellen fiets, e-bike of e-scooter
Integrale maatregel

Categorie A Wanneer zinvol stelt het bedrijf fietsen, e-bike of e-scooters beschikbaar op project-
of kantoorlocatie voor korte ritten. Geïmplementeerd op 01/2019

Controle juiste bandenspanning leaseauto's
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Jaarlijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de leaseauto's. Geïmplementeerd op 03/2016

Categorie B Driemaandelijkse controle bandenspanning bij meer dan 50% van de lease-auto's. Gepland voor 02/2018

Gebruik energiezuinige banden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B Bij aanschaf van nieuwe banden worden alleen banden aangeschaft met het label A
op het onderdeel brandstofverbruik van het Europees bandenlabel. Geïmplementeerd op 06/2019

Gebruik van hernieuwbare brandstof als vervanging van fosssiele brandstof
Duurzame energie

Categorie B 10% tot 20% van de brandstof die getankt wordt is aantoonbaar hernieuwbare
brandstof. Geïmplementeerd op 01/2020

Stimuleren carpoolen
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Bedrijf stimuleert actief carpoolen tussen werknemers en kan dit aantonen. Geïmplementeerd op 03/2016

Stimuleren zuinig rijden: Het Nieuwe Rijden
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie A Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan alle bestuurders Geïmplementeerd op 12/2016

Categorie B Elke chauffeur van een busje heeft (online of praktijk) cursus Het Nieuwe Rijden
gevolgd Gepland voor 12/2019

Stimuleren zuinig rijden: Monitoring
Activiteit efficiënter uitvoeren

Categorie B Black-boxsysteem met directe terugkoppeling naar bestuurders. Gepland voor 06/2020

Zero CO2-emissie voertuigen
Elektrificeren

Categorie A 5% van wagenpark (personen- en bedrijfswagens in eigendom of lease) is zero CO2-
emissie. Gepland voor 12/2021

Not Selected Activities Title

Not Selected Activities
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