CO2 prestatieladder Silt B.V.
Silt B.V. is gecertificeerd voor trede 3 van de CO2-prestatieladder. Voor informatie zie ook de website
van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (=SKAO) (http://www.skao.nl/home).
Doelstelling: het energiegebruik in de periode 2019-2023 reduceren met 5%.
Silt B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld waarin de stuurcyclus voor continue
verbetering van onze energie-efficiëntie in procedures is vastgelegd.
Deze zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de CO2-prestatieladder:
A:
Analyseren (Inzicht in onze CO2-uitstoot);
B:
Besparen (CO2-Reductie en de ambitie waaraan we ons committeren);
C:
Communiceren (Transparantie, hoe communiceren we intern en extern);
D:
Deelnemen (Samenwerking op het gebied van CO2-reductie).
Voor het verhogen van de energiebewustwording van onze medewerkers en het informeren en
stimuleren van externe belanghebbenden zijn relevante gegevens op onze website gezet.
Het communicatiedoel is tweeledig: Ten eerste informeren we over onze energiereductie, de actuele
CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede stimuleren we medewerkers en externe
belanghebbenden om mee te werken aan energiereductie.
Intern wordt deze informatie gecommuniceerd door het management met de medewerkers. Bij
indiensttreding wordt de medewerker op de hoogte gesteld van het beleid en de te verwachte
medewerking aan de ingezette besparingsmaatregelen.
Externe belanghebbenden worden via onze website, over de reductiedoelstelling en de voortgang
ervan, op de hoogte gesteld. Daarnaast is onze jaarlijkse rapportage met de actuele emissieinventaris beschikbaar.
Gebaseerd op de eisen van het handboek CO₂ prestatieladder, versie 3.1 zijn de volgende
documenten opgesteld, die u als bijlage in deze publicatie aantreft. De volledige documenten zijn
vertrouwelijk en op aanvraag beschikbaar.
In onderhavig document treft u de volgende bijlagen aan:
 Bijlage 1: Emissie inventaris 2020;
 Bijlage 2: CO2-footprint 2020;
 Bijlage 3: Participatie 2020-2021;
 Bijlage 4: Communicatieplan 2021;
 Bijlage 5: CO2 reductiedoelstelling 2021.
 Bijlage 6: Trendanalyse
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1. INLEIDING
In deze rapportage wordt de tussentijdse materiele emissie CO2 van Silt B.V. uiteengezet. Deze
behelst het jaar 2020. Tevens worden de emissies getoetst aan de reductiedoelstellingen, die gesteld
zijn in het referentiejaar 2019.
De Silt BV onderneemt duurzaam. Anders gezegd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit in
ons bloed, want respect voor mens, natuur en milieu vormt het uitgangspunt voor het beleid. Dat
betekent dat wij goed omgaan met de veiligheid en het welzijn van ons eigen personeel en
inleenkrachten, maar ook oog hebben voor de rechten en het welzijn van mensen die voor onze
(buitenlandse) partners en leveranciers werken. Uiteraard treffen wij maatregelen om
energieverspilling en milieuverontreiniging tegen te gaan, onder meer door verantwoord om te gaan
met CO2- uitstoot. De ambitie op dit vlak betreft het ontwikkelen van een meer of geheel
geëlektrificeerde sondeerwagen. Dit in samenwerking met diverse, op gebied van grondmechanica,
gespecialiseerde partners. Hiertoe gaat een pilot van start.

2. INVENTARISATIE CO 2 EMISSIE
2.1 SCOPE 1
De emissie binnen scope 1 bedraagt 673,81 ton CO2. Onderstaand is weergegeven hoe deze tot
stand komt:

Brandstofwagenpark
Zoals bovenstaande diagram laat zien komt veruit het grootste gedeelte (97,21%) van de CO2-uitstoot
voor rekening van het gebruik van diesel. Diesel wordt gebruikt als brandstof voor alle voertuigen c.q.
materieel.
Brandstof overig
Het brandstofverbruik ‘overig’ (0,02 % totale uitstoot) bestaat uit gebruik van een drietal aggregaten
(2x benzine en 1x diesel).
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Gasverbruik
Aardgas wordt bij Silt gebruikt om de bedrijfspanden te verwarmen (2.45 %).

2.2 SCOPE 2
De indirecte scope 2 emissies komen tot stand door de aanschaf van CO 2 groene stroom en door de
zakelijk reizen met de privéauto’s en de trein.
Elektriciteit:
Alle panden worden voorzien van groene stroom.
Gedeclareerde kilometers:
Incidenteel kan het voorkomen dat werknemers kilometers/reiskosten declareren. Procentueel
bedraagt dit 0,32 % van de totale uitstoot.
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3. RESULTATEN REDUCTIEDOELSTELLING
3.1 TUSSENTIJDSE REDUCTI EDOELSTELLING & VOORTG ANG
Het referentiejaar voor Silt B.V. is 2019. Uitgangspunt voor de totale reductiedoelstelling is 5%,
genomen over de periode 2019-2023. Waarbij het reductiedoel in scope 1 bedraagt 4 % en het
reductiedoel scope 2 bedraagt 1%.
In onderstaande tabel is de reductiedoelstelling berekend, uitsluitend op basis van de CO2 uitstoot op
basis van de hoeveelheid verbruikte brandstof (lees: dieselverbruik). Motivatie is hiervan is dat
enerzijds 97,21 % van de uitstoot CO2 van de Silt BV hierdoor wordt veroorzaakt. Anderzijds zijn er
plannen om het pand te Oirschot binnen circa 1 jaar te verlaten en te verruilen voor een
energiezuiniger plan. Op basis hiervan is het van weinig toegevoegde waarde om de
reductiedoelstelling over de overige 2,79 % te berekenen.

Op basis van de informatie uit voorgaande tabel is, voor scope 1, in 2020 een reductiedoestelling van
5,00 % ten opzichte van 2019 behaald. Zoals gezegd de resultaten van scope 2 zijn, voor nu,
buitenbeschouwing gelaten.
3.2 TOELICHTING REDUCTIEDOELSTELLING
De reductie van het dieselverbruik is het gevolg van diverse ondernomen maatregelen. Te weten:
- Er is een vrachtwagen Euro 6 aangeschaft. Deze is per 1-04-2020 in gebruik genomen;
- In totaal hebben van de buitendienst een 12-tal van de 15-tal personeelsleden, die in het bezit
zijn van een C rijbewijs, de cursus ‘Het nieuwe rijden’ gevolgd. Eind 2020 is het contract van
één veldwerker met code 95 & het nieuwe rijden niet verlengd. In totaal zijn er 19-tal
buitendienstmedewerker die volledig en een drietal medewerkers die deels buiten werkzaam
zijn.
- In totaal hebben een 10-tal personeelsleden van de buitendienst geen C rijbewijs of geen
cursus ‘Het nieuwe rijden’ gevolgd. Zij zijn geïnformeerd over het zuinige rijden, middels een
toolbox. Zo ook iedereen van de binnendienst’;
- Op de maatregelen zijnde, het geregeld controleren van de bandenspanning, de planning
verbeteren door b.v. projecten in eenzelfde regio beter te klusteren, zo min mogelijk stationair
laten draaien van de motoren en het inhuren van strategische partners’, zijn de nodige acties
uitgezet en wordt blijvend gecoacht;
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-

-

Omtrent de maatregelen ‘toepassen alternatieve brandstoffen als elektra en waterstof ’ zijn
medio 2020 gesprekken geweest met een stakeholder i.z. deels elektrificatie van de
sondeerwagens (betreffende het sondeerwerk). Waterstof wordt op dit vlak door een andere
stakeholder uitgewerkt. Dit initiatief wordt door de manager veldwerk / KAM coördinator
gevolgd.
De kerngetallen waarmee de reductie wordt berekend, zijn in 2020 gefinetuned t.o.v. 2019.

4. SLOTWOORD
In 2020 is een reductie aan CO2 van 5,85 % bewerkstelligd, dit ten opzicht van de doelstelling uit
2019.
Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen,
de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Silt onderschrijft een
ambitieus energie- en milieubeleid en heeft de ambitie om met een concreet programma bij te dragen
aan de reductie van haar CO2-uitstoot. Naar aanleiding van inzichten van afgelopen jaar en de interne
audit zijn de acties geformuleerd. Enkele daarvan treft u in onderstaande tabel aan.

Maatregel & scope

Doen

Vervangingsbeleid vrachtwagens (scope 1)

Bij aanschaf nieuwe vrachtwagen Euro 6E

Vervangingsbeleid elektrificatie veldbussen
(scope 1)
Aantoonbaar aandacht voor CO2 reductie bij
inwerktraject nieuwe medewerker (scope 1 en 2
incl. business travel)
Resterende collega’s veldwerk / code 95 (scope
1)
Overstappen op groen gas (scope 1)

Uitzoeken minimale bereik o.b.v. laadvermogen en weer
Beleid opstellen en uitzetten

Behalen nieuwe rijden

Besluit nemen om dit wel / niet te doen
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Bijlage 2
Data CO2-footprint

Totaal CO2 uitstoot
Scope
1.1 Gasverbruik
1.2 Brandstof wagenpark
1.3 Brandstof overig

Totaal scope 1
2.1 Elektriciteitsverbruik
2.2 Zakenreizen

Totaal scope 2

uit

2020 Q1 t/m Q4
CO2 (ton)

%

16.56
657.12
0.13

2.45%
97.21%
0.02%

673.81

99.68%

0.00
2.16

0.00%
0.32%

2.16

0.32%

675.97
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Bijlage 3
Publicatie Participatie 2020

Inleiding
Door participatie toont een bedrijf aan dat het investeert in samenwerking en het delen van kennis. Dit
document omschrijft de initiatieven rond de CO2-reductie, die van toepassing zijn op de Silt B.V.
Daarnaast wordt het keteninitiatief waar Silt BV aan mee doet besproken. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen passieve participatie en actieve participatie.
Passieve en actieve participatie
Passieve participatie
Silt BV doet mee aan de ‘CO2-prestatieladder’ en zich in die hoedanigheid aansluiten bij de Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De Stichting SKAO is de beheerder van de
CO2-prestatieladder.
Actieve participatie
De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB)
De VOTB is op 19 april 1977 opgericht als brancheorganisatie van bedrijven met werkzaamheden op
het gebied van de geotechniek, waarbij het geotechnisch bodemonderzoek centraal staat. De VOTB
promoot het belang van goed technisch bodemonderzoek en zet zich in voor het gemeenschappelijke
belang van de leden. Binnen de vereniging wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld.
De directie van Silt BV is bestuurslid van deze vereniging. Doelstelling 2020 was de CO 2 reductie op
de agenda te krijgen. Met als doel te komen tot een branche gerichte aanpak .
Vereniging van milieu adviesbureaus (VVMA)
De vereniging is opgericht om gemeenschappelijk als milieuadviesbureaus op te trekken. Doelstelling
is het gemeenschappelijk belang van milieuadviesbureaus te bevorderen. Een medewerker van Silt
BV is bestuurslid. Doestelling voor 2020 was de CO 2 reductie agenderen, met als doel te komen tot
een branchegerichte aanpak.
Resultaat 2020
In 2020 heeft dit, bij de VVMA geresulteerd in het organiseren van online lessen en bijeenkomsten. Dit
bevalt goed en zal worden voorgezet. Binnen de VOTB is men bewust van het nut doch ligt de
prioritering, mede door Covid-19 en enkele de normatieve - en wetswijzigingen, elders.
Doel 2021
Nu de CO2 reductie bij beide initiatieven in meer dan wel mindere mate op de agenda staat, is het doel
voor 2021 dat dit meer inhoud en body krijgt.

Nieuw initiatief 2021
Een nieuw initiatief wordt aangegaan met de externe belanghebbende van een gegund project. Met
betreffende opdrachtgever zal de CO2 reductie tijdens overleg, een cyclisch terugkomende item zijn.
Hierbij zullen reductiedoelstellingen worden besproken en actief worden uitgezet. Dit wordt dit jaar
ingang worden gezet.
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1. Inleiding
Silt B.V. is zich ervan bewust, dat de schadelijke emissie van CO2 voortkomt uit verbranding van
fossiele brandstoffen en dat onze bedrijfsactiviteiten daar mede onderdeel van zijn.
Door het invoeren van een CO₂- en energiebewust beleid met duurzame bedrijfsvoering en
bedrijfsprocessen is het van belang dat we onze CO₂ uitstoot en ons energieverbruik gaan reduceren.
Naast het creëren en vastleggen van het CO₂ en energiebewust beleid met daarbij de bijbehorende
reductiedoelstellingen, is het zeer zeker ook van belang om goed te communiceren over dit beleid.
Ter realisatie van haar beleid communiceert Silt B.V. transparant over de energiereductie
doelstellingen, de maatregelen en de behaalde resultaten middels interne en externe communicatie.
Interne communicatie staat voor de communicatie van het CO2-beleid richting alle medewerkers
binnen Silt B.V. Open en transparante communicatie kan bijdragen in het bewust maken en
betrekken van medewerkers. Om de doelstellingen te kunnen behalen is het van groot belang dat
iedere medewerk(st)er zich bewust is van zijn of haar verantwoordelijkheid op dit gebied. Het
terugdringen van de CO2 uitstoot wordt hiermee de taak van iedereen.
Ook externe communicatie over het CO2-reductie beleid speelt een belangrijke rol. Door externe
partijen te informeren draagt Silt B.V. haar maatschappelijke betrokkenheid uit. Externe
communicatie is gericht op alle externe stakeholders, zoals opdrachtgevers, projectpartners,
leveranciers, bevoegd gezag en omgevingspartijen.
Externe communicatie bevat eveneens de communicatie met stakeholders in het kader van CO2reductie. Zo kan een wezenlijke bijdrage geleverd worden aan een goed klimaat voor huidige en
toekomstige generaties.
De verantwoordelijke voor communicatie heeft als taak om aan de hand van de inhoudelijke input te
bepalen welke communicatiemiddelen er ingezet moeten worden om de informatie zo effectief
mogelijk bij de verschillende doelgroepen te krijgen. Intern is hiertoe een concreet
communicatieplan opgesteld. Deze publicatie is daar een samenvatting van.

2. Interne communicatie
Het doel van de interne communicatie over het CO2-beleid, is het energiebewust maken van de
medewerkers en daarmee de reductiedoelstellingen te behalen. Hiervoor is de medewerking van de
medewerkers vereist. Daarom is de interne communicatie voor 100% gericht op eigen medewerkers.
Door communicatie worden de medewerkers geïnformeerd en aangespoord om een bijdrage te
leveren aan de reductie van de CO2 emissie.
De doelstelling is om de medewerkers periodiek te informeren via diverse communicatiekanalen.

3. Externe Communicatie
Om de reductiedoelstellingen te kunnen behalen, is niet alleen de medewerking van het eigen
personeel, maar ook dat van externe partijen zoals. Met externe communicatie beoogt Silt B.V. om
haar ambitie en doelstellingen zo breed mogelijk uit te dragen. Hiermee wil Silt B.V. medewerking
verkrijgen en in contact komen met andere partijen die hieraan bij kunnen dragen.
De doelgroep wordt opgesplitst in diverse groepen, te weten opdrachtgevers / klanten, en
leveranciers.
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Opdrachtgevers:
Onder de opdrachtgevers wordt verstaan: provincies, gemeenten, bedrijven, aannemers en
particulieren. Het doel is om de opdrachtgevers te informeren van het CO2 bewustzijn van Silt B.V.
De opdrachtgevers van Silt b.v. houden wij op de hoogte op het gebied van de CO2-prestaties door
middel van periodieke actualisatie van onze website.
Leveranciers:
Veel leveranciers hebben zich in de afgelopen jaren al duurzaam ontwikkeld. Silt B.V. werkt veel met
vaste leveranciers met duidelijke prijsafspraken. Bij het vinden van nieuwe leveranciers zal aandacht
besteed worden aan het milieubewustzijn van een betreffende leverancier, alsmede de
vestigingslocatie. Lokale ondernemers krijgen de voorkeur in leverantie van materialen, waarmee dit
aansluit op het bedrijfsbeleid. Daarnaast geeft Silt B.V., bij gelijkwaardige aanbieding, de voorkeur
aan bedrijven met een CO2-bewust certificaat hebben.
Middels keteninitiatieven vindt periodiek communicatie plaats met als doel bewustwording en CO2reductie binnen de branche te bevorderen. Binnen de branche zijn wij betrokken bij de organisaties
VVMA en de VOTB. Getracht gaat worden om bij beide de CO2 reductie en bewustwording op de
agenda te zetten.
In 2021 zal de CO2 prestatieladder, middels een gegunde project, geüpgraded worden naar trede 5.
Van deze gelegenheid zal waar mogelijk gebruik worden gemaakt of en met welke leveranciers in
overleg reducties kunnen worden behaald.
Externe belanghebbende voor gegund project
Silt heeft medio december 2020 een raamcontract gegund gekregen waarop CO2-gerelateerd
gunningvoordeel verkregen wordt.
In 2021 zal de CO2 prestatieladder, middels dit gegunde project, geüpgraded worden naar trede 5.
Met betreffende opdrachtgever zal de CO2 reductie tijdens overleg, een cyclisch terugkomende item
zijn. Dit zal in 2021 ingang worden gezet.
Algemene noot
Voor alle initiatieven geldt dat deze alleen gelden indien er aantoonbaar overleg plaatsvindt, notulen
worden opgesteld en overlegd en de uitvoering van de reductiedoelstelling c.q. het initiatief wordt
vastgelegd. Bij voorkeur dusdanig onderbouwt dat kosten- en CO2 reductie (b.v. minder kilometers)
helder naar vorenkomen.

4. Communicatieplanning
Elke doelgroep wordt benaderd door een bepaald communicatiemiddel. Sommige doelgroepen
kunnen de informatie krijgen door verschillende middelen, en sommige middelen kunnen meerdere
doelgroepen bereiken. Onderstaand schema geeft aan welke communicatiemiddelen er gebruikt
worden, welke doelgroep deze zullen bereiken en hoe vaak er een bericht geplaatst zal worden dat
te maken heeft met de CO2-prestatieladder.
De onderstaande communicatieplanning wordt gehanteerd.
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Intern:
Doelgroep

Inhoud

Middel

Moment

Verantwoordelijke

Medewerkers

Resultaat CO2
certificering
Beleid, doelstellingen en
Plan van Aanpak
Beleid, doelstellingen,
voortgangsrapportage
CO2 footprint

Mail
Mondeling
Toolbox

Jaarlijks na
toetsing
Jaarlijks

KAM- coördinator

Toolbox en
kennisdeling

Gepland
minimaal 2x per
jaar

KAM- coördinator

Medewerkers
Medewerkers

Extern:
Doelgroep

Directeur

Inhoud

Middel

Moment

Verantwoordelijke

Allen

Resultaat CO2
certificering

Website

Jaarlijks na
toetsing

KAM- Coördinator

Allen

Voortgangsrapportage
CO2 footprint en
reductiedoelstellingen

Website

Gepland
minimaal 2x per
jaar

KAM- coördinator

Allen

Keteninitiatief m.b.t. CO2
reductie

Website

Gepland
minimaal 1x per
3 jaar en bij
wijziging

Directeur

SKAO

Materiele emissies en
Actief keteninitiatief

SKAO website

Jaarlijks

KAM- coördinator
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Inleiding
Terugdringen van CO2-emissie is van wezenlijk belang voor de beheersing van klimaatveranderingen,
de zorg voor een leefbare omgeving en de zorg voor een leefbaar milieu. Silt B.V. onderschrijft een
ambitieus energie- en milieubeleid en wil met een eigen concreet programma bijdragen aan de
reductie van haar CO2-uitstoot. Hiertoe is een Actieplan geformuleerd dat een significante CO2emmissiereductie dient te bewerkstelligen in het jaar 2021.
In een energiemanagementprogramma wordt ons energiebeleid, onze doelstellingen en ons
actieplan gepresenteerd. Dit document is vertrouwelijk en op aanvraag beschikbaar.

Doelstellingen Scope 1 & 2
De Scope 1&2-doelstellingen van Silt B.V. zijn niet lukraak vastgesteld, maar berekend op basis van
realistische en maximaal haalbare CO2-reducties. De CO2-doelstellingen zijn goedgekeurd door de
directie. De voortgang van de doelstellingen en maatregelen wordt jaarlijks gerapporteerd en
jaarlijks beoordeeld tijdens de directiebeoordeling. Daarna volgt publicatie.
Scope 1 doelstelling van Silt B.V.
Silt B.V. wil in 2023 ten opzichten van 2019, 4 % minder C02 uitstoten in scope 1.
Scope 2 doelstelling van Silt B.V.
Silt B.V. wil in 2023 ten opzichten van 2019, 1 % minder C02 uitstoten in scope 2.
Tezamen komt de reductie in scope 1 & 2 uit op 5%.

Reductiemogelijkheden
Scope 1
Binnen scope 1 wordt reductie op de CO2-uitstoot behaald op het verbruik van diesel door eigen
vrachtwagens, werkbussen en personenwagen.
De grootste CO2-uitstoot binnen Silt wordt veroorzaakt door eigen vrachtwagens, werkbussen en
personenwagen. Wij denken over een periode van 5 jaar een reductie van totaal ca. 4 % te kunnen
behalen op de CO2-uitstoot als gevolg van brandstofverbranding.
Reductie op de CO2-uitstoot van het wagenpark willen we op diverse wijzen bewerkstelligen, namelijk:
 Wagenpark:
- Inzet van zo min mogelijk wagens door het toepassen van een betere project- en
personeelsplanning (zie ook doelstelling ISO 14001). In 2019 is er een digitale planning
gekomen, hierdoor hierop beter te sturen. De praktijk blijkt en blijft weerbarstig;
- Vervangingsbeleid vrachtwagens: bij aanschaf nieuwe vrachtwagen Euro 6. Op dit
aankoopbeleid wordt door directie gestuurd;
- Rijden op een biobrandstof. Tot op heden wordt hiervoor niet gekozen, aangezien deze
brandstof op weinig plaatsen te verkrijgen. In Q1 2021 wordt dit wederom bekeken, ook
met betrekking tot andere (bio)brandstoffen;

-

-

Rijden op een alternatieve brandstoffen als elektra en waterstof. Met betrekking tot
elektrificatie van het sondeerproces worden de warme banden met een stakeholder
verder aangehaald. Initiatieven i.z. waterstof worden door de manager veldwerk / KAM
coördinator gevolgd;
Rijbereik werkbusjes m.b.t. elektrisch rijden. Uitzoeken wat het minimale bereik is versus
het weer, beladen etc. Indien de aanschaf van een nieuwe bus aan de orde is, is de
besluitvorming daaromtrent eenvoudiger en sneller te maken;
Aanschaf nieuwe banden minimaal met energielabel B;
Aanschaf nieuw aggregaat voldoen aan zero CO2 emissie.

 Bewustwordingsprogramma voor de medewerkers door:
- Chauffeurscursus het nieuwe rijden, code 95;
- Personeel instrueren en controleren op het niet onnodig stationair laten draaien van
vrachtwagens, bussen en auto’s. Bij de sondeerwagens is dit lastig, aangezien zij
stationair draaien om sondeerwerkzaamheden uit te voeren;
- Regelmatige controle op de juiste bandenspanning;
Reductie op de CO2-uitstoot als gevolg van gasverbruik willen we bewerkstelligen door, namelijk:
 Bedrijfspanden:
- Verhuizen van pand Oirschot naar Middelbeers. Eind 2020 is deel van personeel reeds
verhuist. In Q3 2021 verwachting van volledige realisatie;
- Met verhuurder contractueel (nieuwe) afspraken maken i.z. energieprestaties zowel voor
kantoorpanden als bedrijfshallen. Minimale streven hierbij het niveau ‘erkende
maatregelen voor kantoorpanden en bedrijfshallen’;
- Heater in de loods Gouda vervangen door infraroodpaneel. Dit kan alleen in overleg met
verhuurder (zie ook voorgaande punt);
- Energielabel pand Gouda laten aanvragen (zie ook voorgaande punt). Middelbeers label
A. Oirschot wordt uit gefaseerd, dus niet meer aan de orde;
- Overstappen op erkend groengas;
- Aantoonbare optimalisatie van klimaatinstallatie Middelbeers (WTW Oirschot reeds
aantoonbaar).
 Bewustwordingsprogramma voor de medewerkers door:
- Het personeel binnen bewust maken van zo zuinig als mogelijk met energie (verwarming
-gas) om te gaan. Continue op sturen;
- Via Milieubarometer bekijken of de geregistreerde meterdata vergelijkbaar is met de
benchmarkt. Deze resultaten bedrijfsbreed communiceren;
- CO2 reductie krijgt aantoonbaar aandacht in inwerktraject bij 100% van de nieuwe
medewerkers.
Scope 2
 Bedrijfsgebouwen:
Reductie op de CO2-uitstoot als gevolg van elektraverbruik willen we bewerkstelligen door, namelijk:
-

Groene stroom afnemen (geschiedt reeds). Op blijven controleren.
Het personeel binnen bewust maken van zo zuinig als mogelijk met energie (elektra) om
te gaan.

MVO investering terugdringen van elektraverbruik willen we bewerkstelligen door, namelijk:
-

Eigenopwekking elektra middels zonnepanelen bij pand Middelbeers. Op basis van
kosten / batenanalyse.

Scope 3
Medio december 2020 is er één project gegund met gunningsvoordeel (op d.d. 16-01-2021
definitief). Aangezien de gunning nog pril is, zijn er op dit niveau nog geen maatregelen geformuleerd
voor scope 3 ter reductie van de CO2.
Het behalen van trede 5 is als doelstelling geformuleerd en opgenomen binnen het Actieplan van de
CO2 prestatieladder alsmede geïntegreerd binnen het managementsysteem van Silt.

Actieplan
In het Actieplan worden taken, verantwoordelijkheden en tijdsbestek beschreven van uitgezette
acties die moeten leiden tot het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen. Naast het Actieplan (zie
onderstaande tabel) is er een CO2-jaarplan, waarin de (half)jaarlijks terugkerende algemene acties
m.b.t. de CO2-prestatieladder vermeld staan.
Maatregel en scope

Doen

Vervangingsbeleid vrachtwagens (scope 1)
Vervangingsbeleid elektrificatie veldbussen (scope 1)
Aantoonbaar aandacht voor CO2 reductie bij
inwerktraject nieuwe medewerker (scope 1 en 2 incl.
business travel)
Resterende collega’s veldwerk / code 95 (scope 1)
Bijdragen aan en gebruik maken van ontwikkeling
nieuwe kennis, in samenwerking met anderen
Overstappen op groen gas (scope 1)
Upgrade naar trede 5
Reductie brandstof behalen (scope 1)

Bij aanschaf nieuwe vrachtwagen Euro 6E
Uitzoeken minimale bereik o.b.v. laadvermogen en weer
Beleid opstellen en uitzetten

Reductie brandstof behalen (scope 1)
Verbeteren energieprestatie a.g.v. wijziging
huisvesting (scope 1 en 2)
Leveranciers / onderaannemer die bewust omgaan
met milieu en CO2 reductie in het bijzonder (reduceren
CO2) (scope 2 en travel business)

Behalen nieuwe rijden
Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het
gebied van CO₂-reductie in de projectenportefeuille
Besluit nemen om dit wel / niet te doen
uitzoeken welke data en finetunen data trede 3
Kosten / baten ander soort brandstof / alternatieve brandstof
Kosten / baten analyse stil & zuinig & veilig met betrekking tot welke
soort band het best. => minimaal label B
Besluitvorming i.z verhuizing
Huidige en toekomstige leveranciers op dit punt beoordelen en waar
nodig overstappen naar andere leverancier (kosten-baten).
Hulpmiddel bepalen format beoordeling b.v. aan de hand van
certificaat CO2 (incl. trede), ISO 14001, waar mogelijk
afstand/reistijd

Monitoren en meting
Monitoring en meting betreffen beheer van het energieverbruik door regelmatige vergelijking van
het daadwerkelijke en het verwachte energieverbruik. Het energieverbruik wordt beoordeeld en
geëvalueerd met een zodanige frequentie (minimaal 2x per jaar) dat afname van de energieefficiency kan worden opgemerkt, onderzocht en gecorrigeerd. De vergelijking tussen het
daadwerkelijke en verwachte verbruik brengt afwijkingen en verborgen verspilling aan het licht,
zodat preventieve en corrigerende maatregelen getroffen kunnen worden. De frequentie van de
metingen wordt periodiek beoordeeld en zal indien nodig bijgesteld worden.
Meterstanden van gas en elektriciteit worden derhalve 1x per half jaar bewaakt, zodat onverwachte
afwijkingen snel opgemerkt worden.
Silt brengt daartoe ieder halfjaar de belangrijke energiestromen kwantitatief in kaart. Het jaar 2019
wordt daarbij als referentiejaar gebruikt. Het inzichtelijk maken van de energiestromen gebeurt
volgens de ISO 14064-1 norm, waarbij energieverbruik wordt omgezet in CO2-uitstoot.

Controles op het energiemanagementsysteem worden uitgevoerd binnen het managementsysteem
in de vorm van interne audits en de jaarlijkse directiebeoordeling. Aan de hand van een trendanalyse
wordt extra inzicht verkregen en kan doelgericht bijgestuurd worden. Ook de doelstellingen en acties
zijn binnen het managementsysteem geïntegreerd.

Bijlage 6
Trendanalyse

Trendanalyse scope 1 en 2, 2019-2020
De trendanalyse voor 2020 ten opzichte van 2019 is voor Silt als volgt opgemaakt:
-

voor scoop 1, is in 2020 een reductiedoestelling van 5,00 % ten opzichte van 2019
behaald
voor scoop 2, is in 2020 een reductiedoestelling van 7,23 % ten opzichte van 2019
behaald.

De onderbouwing van voorgaande cijfers is opgenomen in de ‘CO2 footprint 2020 Q1 t/m Q4’ en de
rapportage ‘3.A.1 Emissie Inventaris 2020 Q1 t/m Q4’.
Ten opzichte van het uitgangspunt met betrekking tot de totale reductiedoelstelling van 5 %,
genomen over de periode 2019-2023, betekent dat deze reeds behaald is. Enerzijds kan hieruit
geconcludeerd worden dat de in 2019 gestelde reductiedoelstelling voor de periode van 2019-2023
weinig ambitieus is. Anderzijds zijn voor zowel de scope 1 als 2 punten aangehaald, waardoor deze
reducties mogelijk grotendeels zijn bewerkstelligd. Te weten: uren medewerkers buitendienst en
Covid-19.
Het aanpassen van de ambitie versus de reductiedoelstelling wordt, voor nu, derhalve te voorbarig
gevonden. De CO2 reductie van 2021 zal hier meer helderheid overgaan gegeven. Mogelijke
maatregel kan zijn dat de gegevens van het jaar 2019 als te onnauwkeurig beschouwd worden en
daarmee gaan vervallen.
Voorgaande is een dusdanige onzekere factor dat Silt eerst de resultaten van 2021 afwacht en op
basis daarvan de reductiedoelstelling (lees: ambitie) voor de periode van 2019-2023 mogelijk
aanpast.
De in 2019 opgestelde reductiedoelstelling blijft daarmee gehandhaafd.
Te weten:
Het referentiejaar voor Silt BV is 2019. Uitgangspunt voor de totale reductiedoelstelling is 5 %,
genomen over de periode 2019-2023. Waarbij het reductiedoel in scope 1 bedraagt 4 % en het
reductiedoel scope 2 bedraagt 1 %.
Uitgaande van een gemiddelde CO2-reductie over de jaren, is een ‘prestatie-indicator’ per jaar
opgesteld (laatste kolom in onderstaande tabel).

Ter publucatie:
Reductiedoelstelling relatief gerelateerd aan gewerkte uren buitendienst
Doel: 5% reductie in periode 2019-2023 (= ± 1 %/jaar)
Uitstoot per 1000
gewerkte uren

Gewenste relatieve
uitstoot (KPI)

2019

14,01

2020 Q1 en Q2

13,28

13.87

2020 Q1 t/m Q4

13,31

13.87

2021

13.73

2022

13.59

2023

13.45

Daarmee blijft de Silt doelstelling een fractie achterlopen op de doelstellingen van de concurrentie.
1% om 2% (gemiddeld over 5 concurrenten) dit is te verklaren door het feit dat de concurrentie met
name het voordeel haalt in de Inkoop van goederen (scope 3). Voor Silt is dat nu nog niet van
toepassing.

