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1 Reductiedoelstellingen 
 

De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 3 % CO2 emissie in 2016 ten opzichte van de 

uitstoot van het basis jaar 2014. 

Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen getroffen worden om 

deze doelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten. 

Het plan van aanpak beschrijft de maatregelen die in de periode 2014-2016 genomen zijn of gaan 

worden teneinde de reductiedoelstellingen zoals beschreven in Bijlage 0220.1 CO2- 

reductieprogramma te realiseren. Voor de planperiode 2017-2020 zijn nog geen nauwkeurige 

reductiedoelstellingen geformuleerd aangezien e.e.a. afhankelijk is van uit te voeren onderzoeken. 

Aangezien de CO2 emissie grotendeels wordt veroorzaakt door het gebruik van verbrandingsmotoren 

zal voornamelijk worden ingezet op reductie van het brandstofverbruik. Doelstelling is om een 

brandstofbesparing van 5 % per jaar vanaf 2015 te realiseren. Dit zal in 2020 leiden tot een CO2 

emissiereduktie van tenminste 15%. 

 

1.1 Maatregelen Scope 1  

 

Zuinige transportmiddelen en het zuinig omgaan met transportmiddelen levert verhoudingsgewijs het 

hoogste CO2 reduktie-rendement op. Schotgroep BV volgt de ontwikkelingen en zal in 2015 e.v. 

starten met een aantal besparingsopties op vervoer- en transportgebied nader te onderzoeken en 

indien deze kansen bieden worden geïmplementeerd.  

 

- Het nieuwe rijden voor bedrijfs- en leasewagens 

Het nieuwe rijden kan een CO2-emissie reductie opleveren tot 10%. In de praktijk zal dit iets lager 

uitkomen maar uitgegaan kan worden van 5 - 8%.  

Er zal in 2015 gestart worden met een pilot bestaande uit een aantal vrijwillige bedrijfswagen 

bestuurders. De resultaten zullen gemeten en geanalyseerd en na de pilotperiode worden 

geëvalueerd. Indien de resultaten positief uitvallen (reductie individueel brandstofverbruik), zal worden 

besloten dit voor de gehele organisatie door te voeren in 2016. 

Door het registreren van verreden kilometers en brandstofverbruiken kan meer gestuurd worden op 

de individuele bestuurder. Overwogen kan worden om bij bovengemiddeld verbruik maatregelen te 

nemen. 

 

- Het nieuwe draaien voor rijdend materieel: 

In de GWW sector worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt. Dit zorgt voor hoge kosten en voor 

veel milieuvervuiling. Door de machines slimmer te bedienen kan veel energie worden bespaard. Dit 

wordt het Het Nieuwe Draaien genoemd. Toepassing hiervan levert al snel een besparing van 10% op 

de brandstofkosten op. Dit kan worden geïnitieerd door onder andere: 

• Door het personeel hierin te trainen en de toepassing van Het Nieuwe Draaien, blijvend te 

stimuleren.  



Onderdeel 3B2-3C.1/3D.1 CO2 prestatieladder versie 2.2                                    

• Inzet juiste vermogens. Vaak wordt gewerkt met een overcapaciteit van het vermogen. Zowel 

een overcapaciteit als te weinig vermogen maakt de machines veel minder efficiënt dan 

mogelijk.  

• Brandstof-efficiënt onderhoud zoals beheersen van slijtage; inzet juiste hydraulische slagen; 

inzet juiste filters; onderhoud roetfilters.  

 

Technische voorzieningen zoals intelligent sensorsysteem (eco-mode) om de optimale afstemming 

van toerental/koppel te bepalen, voorzieningen voor brandstofmonitoring en start- en stopsystemen. 

Er zal in 2015 gestart worden met een pilot bestaande uit een aantal machinisten. De resultaten zullen 

gemeten en geanalyseerd en na de pilotperiode worden geëvalueerd. Indien de resultaten positief 

uitvallen (reductie individueel brandstofverbruik), zal worden besloten dit voor de gehele organisatie 

door te voeren in het vervolg van 2015 en 2016. 

 

In 2015 e.v. zal Schotgroep BV beleid ontwikkelen ten behoeve van het vervangen van het huidige 

materiaal en materieel door zoveel mogelijk energiezuinige (Euro 6), elektrische of hybride varianten. 

Hiertoe zal in samenspraak met ontwikkelaars, ontwerpers, fabrikanten, leveranciers en 

collegabedrijven worden onderzocht wat de technisch- en financieel haalbare mogelijkheden zijn (o.a. 

Veras CO2-platform).  

 

Schotgroep gaat onderzoeken of huidige tankplaats geschikt kan worden gemaakt voor alle 

voertuigen (dus ook vrachtwagens en busjes). Hierdoor behoeft niet naar buiten de bedrijfslokatie 

gelegen tankstations te worden gereden om af te tanken. Hiermee behoeven enige honderden 

kilometers minder te worden afgelegd. 

 

Onderzoek naar het toevoegen van additieven aan brandstof (b.v. Traxx; verbeterde EN590 diesel ) 

waardoor efficiëntere verbranding en minder slijtage plaatsvindt en dus kosten- en brandstofbesparing 

te realiseren is en tot 3,5% minder CO2 wordt uitgestoten. Daarnaast wordt een verhoogde inzet van 

biodiesel onderzocht. 

 

 

1.2 Maatregelen Scope 2:  

 

- Groene stroom 

De CO2 reductie-emissie die duurzaam opgewekte energie oplevert ten opzichte van grijze elektriciteit 

is 97%. Dit vanwege het gebruik van een lagere conversiefactor. Deze maatregel levert een 

zekere CO2 emissie reductie echter levert geen energiebesparing. 

Om deze CO2 emissie reductie te realiseren, zullen er garanties van oorsprong moeten worden 

verkregen van de energieleverancier. Doelstelling is in 2015 een contract af te sluiten met een 

energieleverancier inzake aankoop “groene stroom”.  
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- Elektriciteitbesparing door technische aanpassingen 

Geconstateerd is in het energie efficiency onderzoek dat door het uitvoeren van een aantal technische 

aanpassingen en schakelingen aan voorzieningen (verlichting en airco) elektriciteitsbesparingen te 

realiseren zijn. In de planperiode (te starten in2015) zal door het aanbrengen van de slimme 

voorzieningen getracht worden 10% van het huidige elektriciteitsverbruik te reduceren. Mede door het 

aanbrengen van extra meters zal dit kunnen worden gemonitord. 

 

- Opstellen van een verlichtingsplan 

Middels het opstellen in 2015 van een verlichtingsplan zal worden bepaald waar LED werkplek-

verlichting kan worden toegepast en/of waar eventueel bestaande verlichting kan worden verminderd 

of vervangen door zuiniger variant.  

 

- (Onderzoek naar) plaatsen zonnepanelen 

Uitgerekend is dat Schotgroep BV met een oppervlak van ca.400 m2 (vestiging Heerjansdam) aan 

zonnepanelen voor wat betreft elektriciteit geheel zelfvoorzienend kan zijn. In het vierde kwartaal van 

2015 zal onderzocht worden of hiervoor een geschikte lokatie (of vestiging) beschikbaar is en of de 

investering haalbaar is. 

 

 

1.3 Afwijkingen en corrigerende maatregelen 

 

Wanneer er afwijkingen worden geconstateerd in - en bij de uitvoering van de reductiemaatregelen 

en de verantwoordelijke ziet geen mogelijkheden voor herstel, dan zal dit aan de directie worden 

gerapporteerd. Hier kan worden beslist of corrigerende maatregelen dienen te worden genomen. 
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2 Deelname sector/keteninitiatieven  

 

2.1 Passieve deelname sector/keteninitiatieven 

 

Schotgroep is lid van Bouwend Nederland en houdt zich o.a. via de Cobouw en diverse andere 

vakbladen op de hoogte van de ontwikkelingen en innovaties in de sector.  

Ook met leveranciers is veelvuldig contact m.b.t. innovatieve ontwikkelingen in de markt, met name op 

het gebied van zuinige transportmiddelen en materieel (hybride motoren). 

 

Deelname CO2 platform Veras.  

Veras, de brancho organisatie van Sloopaannemers heeft voor (aspirant) certificaathouders CO2 

prestatieladder een overleg- en discussieplatform. In dit overleg worden naast de ontwikkelingen in de 

markt, aktief ontwikkelingen en initiatieven besproken en geanalyseerd. Het doel is gezamenlijk 

initiatieven te ontwikkelen of bij reeds bestaande initiatieven participanten te zoeken.  

 

2.2 Aktieve deelname sector-/keteninitiatieven 

 

In het kader van CO2 reduktie-initiatieven zijn de volgende onderwerpen relevant en een ontwikkeling 

waar Schotgroep zowel inhoudelijk als financieel aktief participeert/ gaat participeren: 

 

• Initiatief EPS: 

Dit onderzoek, in samenwerking met één van de grootste leveranciers van isolatiematerialen binnen 

Europa heeft geleidt tot herontwikkeling van een bestaand product ,de EPS parel. Deze EPS 

Plusparel is tweemaal sterker isolerend als al de overige toe te passen isolatiematerialen binnen deze 

branche. Eind 2014 is dit nieuwe materiaal door onze organisatie in de markt gezet, en als eerste als 

proef toegepast in Rotterdam voor een toonaangevende Woningstichting. Totale omvang van het 

project bedroeg duizend woningen met een totale oppervlakte van 45000 m2. Doordat dit toe te 

passen materiaal dubbel isolerend is was er om aan de gevraagde eisen te voldoen de helft van het 

materiaal benodigd. Naast het milieutechnisch voordeel in het productieproces voor het minder te 

hoeven produceren van het materiaal, bespaard het toepassen van dit materiaal ook op de benodigde 

vrachtautokilometers.  

 

Het proefproject heeft inzake CO2 emissie reduktie een besparing opgeleverd van ca. 342 

vrachtautobewegingen, gerekend met 50 km per vracht vica versa, is dit een besparing van 17.100 

km.(CO2 emissie 17.100 kg, gerekend 1 kg/km – www.milieubarometer.nl). Dit resultaat is behaald 

met het gebruik van 1 vrachtwagen (Euro 6) met een bulkoplegger van 25 m3, in de relatief korte 

looptijd van ca. 4 maanden. Het toepassen van dit materiaal zal dus in de toekomst jaarlijks een 

besparing op leveren van ca. 51.300 km per jaar per vrachtwagen. Bijkomend voordeel van het toe 

passen van dit materiaal is dat na bodemisolatie van de woningen de stookkosten van de woningen 

teruggebracht wordt, wat ook minder uitstoot van CO2 veroorzaakt. 
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Rol Schotgroep 

Naast het initiatief nemen voor herontwikkeling van dit project en het beproeven hiervan is de rol van 

Schotgroep Bodemafsluiting B.V. het afzetten van het product in de markt. Enerzijds in voorlichting en 

marketing, anderzijds in het opzetten van proeven om het een en ander aantoonbaar te maken. Één 

van deze proeven is momenteel lopende in Tilburg, voor het landelijk orgaan de Stroomversnelling.  

Dit is een samenwerkingsverband tussen landelijk opererende woningbouwverenigingen en 

toonaangevende bouwers (Bam, Ballast Nedam) en het Ministerie van Volksgezondheid en 

Huisvesting. Middels voortdurende monitoring en rapportages wordt aangetoond dat het materiaal ook 

werkelijk aan de gewenste kwaliteit voldoet. 

Budgetoverzicht initiatief 

Voor het hiervoor genoemde initiatief heeft Schotgroep B.V. een specifiek budget vrijgemaakt en een 

budget opgenomen voor de komende jaren. 

2014: 

• Onderzoekskosten/marketing      € 7.500,00 

• Investering laadplatform Numansdorp     € in onderzoek 

• Investering laadplatform Rotterdam     € in onderzoek 

• Investering aanpassing bulktrailer     € in onderzoek 

2015: 

• Investering nieuwe bulktrailer (geschikt voor de werkzaamheden) € in onderzoek 

• Onderzoekskosten/marketing      € 7.500,00 

2016 en verder: 

• Investering nieuwe bulktrailers (overige2) (afhankelijk van marktwerking) 

• Initiatief Kalkkorrels: 

Schotgroep is al jaren de marktleider op het gebied van bodemafsluiting, in het kort het verhelpen van 

verzakkingen en vochtproblemen in kruipruimten. Deze problemen werden in het verleden verholpen 

met drainagezand of schelpen maar deze blijken ook te kunnen worden verholpen door het toepassen 

van kalkkorrels. Kalkkorrels is een restproduct vrijkomend uit een waterzuiveringsproces, en door 

Schotgroep Bodemafsluiting B.V. hergeïntroduceerd als bouwstof in de markt van bodemafsluiting en 

isolatie.  

De kalkorrels worden door de Schotgroep als het duurzame alternatief voor bodemafsluiting gezien. 

Naast de technische en kostenvoordelen die kalkkorrels bieden, is de Schotgroep bezig de 

milieuvoordelen aan te tonen. 

De kalkkorrel is dus een bijproducten dat vrijkomt bij de reiniging van drinkwater. Kalkkorrels worden 

gevormd bij de ontharding van drinkwater. In kolomreactoren kristalliseert het kalk uit het water op 

entmateriaal waardoor het grootste gedeelte van de kalk uit ons drinkwater wordt verwijderd. De 

geproduceerde kalkkorrels hebben een korrelgrote tussen de 1 en 3 millimeter. Door de inzet van 

deze bijproducten kunnen primaire grondstoffen worden vervangen. Hierdoor zijn kalkkorrels op 

milieugebied een gunstig alternatief.  
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Het grootste milieuvoordeel wordt behaald bij de productie van de kalkkorrels. De winning van 

schelpen kost relatief veel energie waardoor de emissies ook relatief hoog zijn. Daarnaast hoeven 

kalkkorrels gemiddeld minder ver getransporteerd te worden dan bijvoorbeeld schelpen, door de vaak 

relatieve nabijheid van een drinkwaterleidingbedrijf. Ook het verpompen van de kalkorrels kost relatief 

minder energie doordat de ronde kalkorrels bij het verpompen weinig verstand ondervinden. De totale 

CO2 eequivalente emissie van tot aan de kruipruimte is voor kalkkorrels 0,79 kg/m2 , voor 

drainagezand 3,60 kg/m2 en voor schelpen 12,82 kg/m2 

 

Het toepassen van kalkkorrels kan helpen primaire grondstoffen (zoals zand en schelpen) te 

vervangen. Naast de voordelen die kalkkorrels in de gebruiksfase hebben, zijn nu ook de voordelen in 

de productie en aanlegfase aangetoond. Op basis van deze scores kan nu objectief worden 

vastgesteld dat de kalkkorrels een duurzaam alternatief vormen ten opzichte van de gangbare 

primaire grondstoffen. Bij de isolatie van kruipruimten bieden kalkkorrels dus een prima alternatief 

voor zand of schelpen. De kalkkorrels bieden een betere isolatiewaarde en vochtregulatie. Wat 

uiteindelijk in de gebruiksfase ook nog voor de nodige energie en CO2 besparingen zal zorgen. 

 

Rol Schotgroep 

Naast het initiatief nemen voor ontwikkeling van dit project en het beproeven hiervan in samenwerking 

met Ecoview, is de rol van Schotgroep Bodemafsluiting B.V. het afzetten van het product in de markt. 

Enerzijds in voorlichting en marketing, anderzijds in het opzetten van proeven om het een en ander 

aantoonbaar te maken. Verwacht wordt dat dit in 2016 is afgerond. 

Dit is een samenwerkingsverband tussen (semi) overheidsinstellingen, landelijk opererende 

woningbouwverenigingen en toonaangevende bouwers. Middels voortdurende monitoring en 

rapportages wordt aangetoond dat het materiaal ook werkelijk aan de gewenste kwaliteit voldoet. 

De investering voor de Schotgroep ten behoeve van dit project zijn naast de onderzoekskosten van 

externe bureau’s met name dit interne urenbijdrage. Op jaarbasis beloopt dit ca. 50 uur. Daarnaast zal 

geïnvesteerd dienen te worden in transportmiddelen en opslagvoorzieningen. De hiervoor 

noodzakelijke kosten zullen in 2016 nader worden bepaald. 

 

2.3 Verantwoordelijkheden en taalstelling 

Voor het uitvoeren van het plan van aanpak zijn personen bij de Schotgroep verantwoordelijk 

gesteld voor de uitvoering: 

De directie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het Plan van aanpak.  

 

Maatregel Verantwoordelijk Periode Benodigde middelen 

Elektriciteitbesparing 

door technische 

aanpassingen (o.a. 

regeling compressor, 

veegschakeling, 

aanwezigheidsdetectie) 

Hr H. Piek 2015 Leveranciers/ 

Ketenpartners en 

branchegenoten 

Groene stroom Hr. H. Piek 2015 Leveranciers 
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Maatregel Verantwoordelijk Periode Benodigde middelen 

Opstellen 

verlichtingsplan 

Hr. H. Piek 2015 Leveranciers 

(Onderzoek naar) 

plaatsen zonnepanelen 

Hr H. Piek Eerste kwartaal 2016 Leveranciers 

 

 

2.4 Overzicht sector-/keteninitiatieven 

 

Maatregel Verantwoordelijk Periode Benodigde middelen 

Het nieuwe rijden Hr H. Piek 2015 e.v. Leveranciers/ 

Ketenpartners en 

branchegenoten 

Het nieuwe draaien Hr. H. Piek 2015 e.v. Leveranciers/ 

Ketenpartners en 

branchegenoten 

Eigen tankplaats en 

onderzoek naar inzet 

van biobrandstoffen/ 

Traxx 

Hr H. Piek Derde kwartaal 2015 Ketenpartners en 

branchegenoten 

Onderzoek inzet hybride 

bedrijfsmiddelen 

Hr. H. Piek 2016 e.v. Leveranciers/ 

Ketenpartners en 

branchegenoten 

Doorontwikkeling van 

EPS 

 

Hr H. Piek 2014 e.v. Leveranciers/ 

Ketenpartners en 

branchegenoten 

Toepassing van 

kalkkorrels t.b.v. 

bodemafsluiting 

Hr. H. Piek 2014 e.v. Leveranciers/ 

Ketenpartners en 

branchegenoten 

 


