
CO2 Jaarplan 2017 - 2018

Onderdeel Bedrijf Maatregel Verantwoordelijke Timing Status
2017 2018

III IV I II III IV
Brandstof Leasewagens BESIX NL

BESIX NV

Contacteren leasebedrijf voor:
- Onderzoeken hoe leaserijders geïnformeerd kunnen worden over verbruik
- Automatisering emissie cijfers tbv CO2 footprint BESIX NL

Promotie digitaal vergaderen

Invoeren Mobiliteitspolicy BESIX NL

Implementatie mobility program BESIX NV (zie actieplan BU Europa /International 2017 + 2018)

QHSE-manager (AHU)

QHSE-manager (AHU)

Hoofd P&O (NHE)

Mobility Coördinator X

X

X

X

X

X X X X

Gasolie BESIX NL Opstellen van concrete inhuurvoorschriften BESIX NL voor inhuur van aggregaten, compressoren en
werfverlichting

Inkoop coordinator (LBL) X

Franki Grondtechnieken
bv

Dialoog voeren met Franki t.a.v. reductie CO2 uitstoot bedrijfsvoering Directie (KME) + QHSE-
manager (AHU) + QHSE
manager BE (BDBR)

X

Elektriciteit BESIX NL Inkoop groene stroom op alle projecten in eigen beheer er waar BESIX NL de administratie van
voert

De bouw van een duurzaam nieuwe kantoorlocatie voor BESIX Nederland

Operation manager (MMU &
JWE)

Directie (JPH)

X X X X X X

X

BESIX NV Aandringen bij directie BESIX NV op overstappen van grijze naar groene stroom

Hoofdkantoor – Opstellen Investeringsprogramma met als doelstelling het elektriciteits- en
gasverbruik op het hoofdkantoor te reduceren

Buigcentrale – Uitvoeren haalbaarheidsstudie gebruik elektrische vorkheftruck

Buigcentrale – Uitvoeren Haalbaarheidsstudie gebruik elektrische wagens

Materieeldienst – Bouw nieuw kantoren en bedrijfshal conform principe passief bouwen

Directie (JPH)

QHSE manager (BDBR)

QHSE manager (BDBR)

QHSE manager (BDBR)

QHSE manager (BDBR)

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

CO2 projectplan BESIX NL Optimaliseren standaard CO2 projectplan i.s.m. met werkgroep

Toepassing van het CO2 projectplan op alle CO2 gegunde projecten waarvan BESIX NL de
administratie voert:

- Sas van Vreeswijk, Beatrixsluis Nieuwegein
- RWZI Tiel

QHSE-manager (AHU)

Projectmanager X X X

X

X X X

Ketenanalyse Beton BESIX NL Doorstart ketenalyse beton ism met MVO network, M2i en TNO QHSE-manager (AHU) X

Ketenanalyse Afval BESIX NL Reductie CO2 uitstoot afval door ism afvalverwijderaar per project opstellen van een afvalplan,
monitoren, evalueren en vergelijken met de branche

QHSE-manager (AHU) X

Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling is voor de periode 2015-2019 een CO2-reductie te behalen van 10% gerelateerd aan de omzet t.o.v. het referentiejaar 2014 wat neerkomt op een jaarlijkse reductie van 2%.  Uit de footprint volgt dat deze reductiedoestelling zich dient te richten op de volgende drie
grootste (scope 1 & 2) emissiebronnen te weten: brandstof leasewagens, gasolie projecten en elektriciteit.

De hoofddoelstelling voor de meest materiele scope 3 emissiebronnen waar BESIX een invloed kan op hebben is de volgende:
 Betonketenstudie: verlagen van de CO2 footprint van in-situ gestort beton met 2% per jaar door gebruik te maken van granulaatvervangers (voor CO2 gegunde projecten met sloopwerkzaamheden in de scope)
 Afvalketenstudie: verlagen van de CO2 footprint van de afvalinzameling en afvalverwerking met 2% per jaar (voor CO2 gegunde projecten en met uitbreiding alle projecten)

Op de CO2 gegunde projecten waarvan BESIX de administratie wordt het CO2 projectplan toegepast.  Reductie-doelstellingen betreffende scope 1, 2 en 3 worden op projectniveau bepaald.


