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1. Beschrijving van de organisatie 
DONAR Groen B.V., hierna te noemen DONAR Groen, is een leverancier van handgereedschap en 
persoonlijke beschermingsmiddelen aan professionele eindgebruiker in het groen, hoveniers, 
gemeentes en sociale werkplaatsen. 
 

1.1. Verantwoordelijkheden 
De eindverantwoordelijkheid voor zaken met betrekking tot de CO₂-Prestatieladder is neergelegd bij 
de energiemanager: 

Dhr. Ralph van der Hulst 
Directeur DONAR Groen B.V. 

Energiemanager 
 

1.2. Projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel 
In maart 2022 participeert DONAR Groen mogelijk in een aanbesteding voor het leveren van 
goederen waarbij de CO2-Prestatieladder een rol speelt. De aanbesteding betreft meer een 
overeenkomst dan een project. Hiervoor wordt eventueel een projectdossier opgesteld. 

2. Reductiedoelstellingen 
DONAR Groen heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar tot 
aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren. 
 
Voor scope 1 en 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau: 
 

Scope 1 doelstelling 

In 2025 ten opzichte van 2020 2% minder CO2 uitstoten 
Jaardoelstelling 2022: 0,66% CO2 reductie 

 
 

Scope 2 + business travel doelstelling 

In 2025 ten opzichte van 2020 8% minder CO2 uitstoten 
Jaardoelstelling 2022: 2,66% CO2 reductie 

 
Er is ook in 2022 voor gekozen de doelstellingen niet te koppelen aan de omzet. Gelet op de 
bedrijfsactiviteiten van DONAR Groen houden de huidige emissies in mindere mate verband met de 
omzet. 
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3. Maatregelen 
Om de reductiedoelstelling te behalen is in dit hoofdstuk een plan van aanpak uitgewerkt met daarin 
de te nemen maatregelen door DONAR Groen. Deze zijn onderverdeeld naar scope 1 & 2 
maatregelen. Aanvullende maatregelen zijn opgenomen in de maatregelenlijst van SKAO. I 
 

3.1. Scope 1 

Maatregel Verantwoordelijke Streefdatum 

Controle juiste bandenspanning 
Maandelijks controleren van de bandenspanning 
van het wagenpark. 

Energiemanager Iedere maand  

Stimuleren zuinig rijden door Het Nieuwe Rijden 
Toolbox zuinig rijden ter beschikking stellen aan 
alle bestuurders 

Energiemanager 1 juli 2022 

☐ Gerealiseerd 

Verduurzamen wagenpark 
Bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto wordt 
gekeken naar de gemiddelde CO2- 
uitstoot. De directie bepaalt een doelstelling voor 
de gemiddelde uitstoot. Mogelijkheid voor de inzet 
van voertuig zonder uitstoot (elektrisch) wordt 
onderzocht. 

Energiemanager 1 december 2024 

☐ Gerealiseerd 

Verwarming met gas en infraroodverwarming  
>5% van de verwarmde bedrijfshal heeft 
infraroodverwarming. Daarnaast wordt onderzocht 
of >50% van het gebruiksoppervlak wordt 
verwarmd met groen gas met NTA 8080 of ISCC 
certificaat. 

Energiemanager 1 december 2024 

☐ Gerealiseerd 

 

3.2. Scope 2 

Maatregel Verantwoordelijke Streefdatum 

Doorvoeren Erkende Maatregelen 
Energiebesparing kantoren  
Onder andere toepassen van ledlampen in de 
kantoorruimten en het magazijn.  

Energiemanager 1 januari 2023 

☐ Gerealiseerd 

Inkoop groene stroom 
Er wordt gekeken of het haalbaar is om meer dan 
75% van de gebruikte elektriciteit met groene 
stroom of vergroend met Nederlandse Garantie 
van Oorsprong (GVO) te doen. 

Energiemanager 1 januari 2023 

☐ Gerealiseerd 

Opwekking hernieuwbare elektriciteit (eigendom) 
Er wordt onderzocht of het technisch en 
economisch haalbaar is om het 
elektriciteitsgebruik van het bedrijfspand voor voor 
5% tot 25% gedekt te hebben met eigen 
opwekking van hernieuwbare elektriciteit (via 
eigen investering). 

Energiemanager 1 januari 2025 

☐ Gerealiseerd 
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3.3. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 
Indien afwijkingen worden geconstateerd tijdens het doorlopen van de stuurcyclus, of indien om 
andere reden correctie nodig is, zal de energiemanager bijsturing coördineren volgens de stuurcyclus 
en het Energie Management Plan 2022-2025. In de jaarbeoordeling is een overzicht gegeven van de 
huidige initiatieven binnen de sector op het gebied van CO2-reductie. 
 

3.4. Initiatieven 
De deelname aan initiatieven wordt jaarlijks geëvalueerd om na te gaan of het initiatief nog actueel is 

en/of er eventueel andere interessante initiatieven zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de 

energiemanager. 

3.5. Huidige en nieuwe initiatieven 
Eind 2021 heeft DONAR Groen zich op de hoogte gesteld van de initiatieven die binnen de branche 
spelen. Na deze mogelijk initiatieven te hebben besproken heeft DONAR Groen besloten om deel te 
nemen aan het initiatief “De Duurzame Leverancier”. DONAR Groen heeft zich aangemeld voor de 
klankbordbijeenkomst Co2/Duurzaamheid op 8 maart 2022. 
 
In 2022 wordt bekeken of er andere/nieuwe interessante initiatieven zijn waar aan kan worden 
deelgenomen. 


