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1 Inleiding 

 

Twee maal per jaar voert Reinten Infra B.V. een review uit m.b.t. de CO2-reductiedoelstellingen. 

Tijdens deze halfjaarlijkse audits worden alle genoemde maatregelen gecheckt aan de hand van 

constateringen en Kritische Prestatie Indicatoren.  

 

Tevens wordt twee keer per jaar een management review uitgevoerd op het CO2 reductiesysteem. 

Onderwerp van deze review is het beoordelen of alle onderwerpen van het handboek nog voldoen 

en indien nodig aanpassing behoeven. 

 

Dit document beschrijft deze reviews over 2014 en de eerste helft van 2015. Deze review is 

uitgevoerd op 23-09-2015 door Sonja Hommels. 
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2 Management review - invalshoek A: Inzicht 

 

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie A conform niveau 5 op de CO2-

Prestatieladder 2.2 beoordeeld en indien van toepassing herzien. 

 

2.1. Footprint berekening 

 

De footprints  over 2014 en de eerste helft van 2015  zijn berekend en aan de hand van het verbruik per 

verschillende energiestromen is geanalyseerd welke energiebesparende maatregelen welk effect op het 

totaal verbruik zullen hebben en welke maatregelen efficiënt zijn in te voeren. Hierbij wordt verwezen 

naar document 3.A.1_2 Emissie Inventaris Rapport 2014 en 4.B.1 Plan van Aanpak CO2 

reductiedoelstellingen 2015-2016. 

 

Tijdens de review zijn de bronnen van de emissie-inventaris gecontroleerd. Ook is gecontroleerd of de 

data correct is overgenomen in de emissie-inventaris. Er is geconstateerd dat dit op de juiste wijze is 

gedaan. 

 

2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk 6) 

 

 Identificeer fouten en missende aspecten in emissie inventaris; 

Er zijn geen missende aspecten in de emissie inventaris. 

 

 Worden relevante emissie gegevens gedocumenteerd? 

Ja, de relevante emissies zijn gasverbruik, brandstofverbruik van bedrijfsmiddelen, en in 

mindere mate, brandstof van bedrijfsauto’s en elektraverbruik. Gasverbruik en 

elektraverbruik wordt gefactureerd, brandstofverbruik van bedrijfsauto’s wordt 

gefactureerd en brandstof van materieel wordt geregistreerd via eigen registratiesysteem 

en via facturen. 

 

 Beoordeel de verantwoordelijkheden en kennis m.b.t. vastleggen emissie  inventaris; 

De CO2 verantwoordelijke van Reinten Infra heeft voldoende kennis om de inventaris op 

te stellen. 

 

 Beoordelen van de vastgelegde “organizational boundaries”; 

De grens is vastgesteld op Reinten Infra B.V. Behalve dochterondernemingen heeft 

Reinten Infra geen zusters, wel een moederbedrijf dat geen concernrelatie is. De 

organisatiegrens is besproken met de auditor. 

 

 Beoordeel de geïdentificeerde CO2-emissie bronnen en afvoerplekken; 

De bronnen en afvoerplekken zijn niet veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. 

 

 Beoordeel de rekenmethodes voor het berekenen van de emissie inventaris; 

Het gebruikte rekenmodel voldoet aan ISO 14064 en is goedgekeurd door diverse 

auditoren. 
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 Beoordeel de accuraatheid van de berekening; 

De berekening is gebaseerd op data van facturen en het eigen brandstofregistratie-

systeem en is berekend met conversiefactoren uit het Handboek CO2 Prestatieladder. 

Door kleine fouten in het registratiesysteem of verschil in data van de facturen kunnen 

kleine onzekerheden in de berekening aanwezig zijn. De berekening is zo accuraat 

mogelijk uitgevoerd. 

 

 Beoordeel/ bepaal de mogelijkheden om het informatie management te verbeteren 

Reinten Infra heeft meerdere dochterondernemingen waardoor verzamelen van gegevens 

een aanzienlijke klus is. Voor data is ze vaak afhankelijk van leveranciers. Voor 2016 is 

het doel om binnen de eigen systemen eenvoudiger relevante informatie beschikbaar te 

hebben. 

2.3. Overige bevindingen 

 

Onderwerp Constateringen 23-9-2015 

Worden de actiepunten bijgehouden in een 

actielijst? 

 

Ja. De actiepunten zijn opgenomen in het KAM 

jaarplan 

Is de actielijst bijgewerkt? 

 

Ja, n.a.v. de reguliere KAM directiebeoordeling 

Is er een nieuwe energie audit uitgevoerd?   

 

Zijn er actiepunten uit de energie audit 

voortgekomen? 

 

De energie audit is zeer recent uitgevoerd. 

 

De actiepunten uit de energie audit zijn ongewijzigd 

en blijven gehandhaafd. 

Indien einde jaar: Is er een emissie 

inventaris rapport opgesteld? Zijn hier 

corrigerende maatregelen uit voort 

gekomen? 

 

Ja, er is een emissie inventaris rapport van 2014 

opgesteld. Daar zijn geen corrigerende maatregelen 

uit voort gekomen. 

 

 

2.4. Corrigerende maatregelen 

 
Er zijn geen corrigerende maatregelen. 
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3 Invalshoek B: Doelstellingen 

 

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie B conform niveau 5 op de CO2-

Prestatieladder 2.2 herzien.  

 

3.1. Voortgang doelstellingen 

Voor de voortgang van de doelstellingen wordt verwezen naar het document 5.B.1 Voortgang CO2 

reductiedoelstellingen 2015. 

 

3.2. Overige bevindingen  

 

Onderwerp Constateringen 23-9-2015 

Is er (nieuw) onderzoek verricht naar 

mogelijkheden voor energie reductie? Zijn 

hier actiepunten uit voortgekomen? Is dit 

gedocumenteerd?  

 

Onderzoek naar verdere 

reductiemogelijkheden hebben niet plaats 

gevonden. Dit wordt in 2016 weer 

uitgevoerd n.a.v. de uitkomsten. 

 

 

Is op de nieuwste versie van de 

doelstellingen en maatregelen een 

managementverklaring afgegeven?  

 

De managementverklaring moet nog 

geactualiseerd worden waarna 

ondertekening volgt.. 

Is het energie meetplan bijgewerkt?  

 

 

Het energie meetplan is aangepast voor het 

inzichtelijk krijgen van data op maandbasis 

vbw elektra-  en gasverbruik 

 

3.3. Corrigerende maatregelen 

 
De managementverklaring actualiseren en laten ondertekenen. 
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4 Invalshoek C: Transparantie 

 

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie C conform niveau 5 op de CO2-

Prestatieladder 2.2 herzien.  

 

4.1. Communicatiemomenten 

 

Communicatievorm Constateringen 23-9-2015 

Is afgelopen half jaar intern 

gecommuniceerd over: 

- CO2 footprint; 

- Doelstellingen; 

- Subdoelstellingen; 

- Maatregelen; 

- Mogelijkheden voor individuele 

bijdrage; 

- Huidig energiegebruik; 

- Trends binnen het bedrijf. 

 

Nee, dat heeft nog niet plaatsgevonden. Dit 

is gepland voor eind september 2015. 

 

Is afgelopen half jaar extern 

gecommuniceerd over: 

- CO2 footprint; 

- Doelstellingen; 

- Subdoelstellingen; 

- Maatregelen; 

- Mogelijkheden voor individuele 

bijdrage; 

- Huidig energiegebruik; 

- Trends binnen het bedrijf. 

 

Nee, dat heeft nog niet plaatsgevonden. Dit 

is gepland voor eind september 2015. 

 

Is ook gecommuniceerd over de voortgang 

van de doelstellingen? 

 

Het document 5.B.1 Voortgang CO2 

reductiedoelstellingen wordt eind 

september gecommuniceerd en 

gepubliceerd. 

Staan op de website de nieuwste versies van 

alle documenten? 

 

Nog niet, dit gebeurd eind september in 

zijn geheel. 
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4.2. Overige bevindingen  

 

Onderwerp Constateringen 23-9-2015 

Is de PDCA cyclus opgevolgd? Zijn er 

aanpassingen nodig in de PDCA cyclus? 

 

Ja. 

Er zijn geen aanpassingen nodig. 

Is de TVB matrix up to date? Wordt dit 

nageleefd? Zijn er aanpassingen nodig? 

 

Ja 

Ja 

Nee 

Is de inventarisatie externe 

belanghebbenden nog up to date? Welke 

wijzingen dienen er plaats te vinden? 

 

Ja 

Geen wijzigingen nodig 

Is het communicatieplan up to date? 

 

  

 

4.3. Corrigerende maatregelen 

 
De documenten moeten op de site geplaatst worden na actualisatie. 
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5 Invalshoek D: Sector- en keteninitiatieven 

 

In dit hoofdstuk worden alle onderdelen uit categorie D conform niveau 5 op de CO2-

Prestatieladder 2.2 gereviewed.  

 

5.1. Constateringen 

Onderwerp Constateringen 23-9-2015 

Is de inventarisatie sector- en 

keteninitiatieven nog up to date? Welke 

wijzingen dienen er plaats te vinden? 

 

Ja. 

Geen wijzigingen nodig. 

Is deze wijziging besproken in het 

managementoverleg? 

 

n.v.t. 

Zijn er initiatieven bijgekomen waar aan 

deelgenomen wordt / een passieve rol in 

gespeeld wordt. 

 

Naast Nederland CO2 Neutraal wordt 

sinds september 2015 deelgenomen aan 

1.000.000 miljoen druppels. 

Welke activiteiten zijn er afgelopen half jaar 

geweest omtrent het initiatief waar een 

actieve rol in wordt gespeeld? Denk aan: 

- Deelname in werkgroepen; 

- Publiekelijk uitdragen van het 

initiatief; 

- Aanleveren van informatie aan het 

initiatief. 

 

Er is deelgenomen aan 2 bijeenkomsten van 

Nederland CO2 Neutraal, op 12 maar t2015 

en 5 juni 2015. Op 1 december 2015 staat 

een bijeenkomst gepland. De presentaties 

en de verslagen worden met het 

management besproken om te zien of 

reductiemaatregelen op eigen bedrijf 

toegepast kunnen worden. 

Is er voldoende budget beschikbaar voor 

actieve deelname aan het initiatief? 

 

Ja, zie document 3.D.2_1 Budgetoverzicht 

2015 

 

5.2. Corrigerende maatregelen 

 
Er zijn geen corrigerende maatregelen 
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6 Projecten 

 

Alle eisen uit de CO2-Prestatieladder 2.2 zijn ook van toepassing op projecten waarop fictief 

gunningvoordeel verkregen is. Onderstaande tabel betreft een checklist of binnen deze projecten 

aan alle eisen is voldaan. Deze checklist dient per project ingevuld te worden.  

Reinten Infra heeft nog geen werk aangenomen met gunningsvoordeel op ambitieniveau van de 

CO2 Prestatieladder. In het volgende jaar zullen de projecten van aangenomen werken middels 

onderstaande checklist up to date worden gehouden. 

6.1. Constateringen 

 

Onderwerp Constateringen 23-09-2015 

Is er een energie audit voor het project 

uitgevoerd? 

 

Voor de projecten in 2015 heeft dit nog niet plaats 

gevonden. Dit is een onderdeel in de energieaudit 

over 2015. 

Is er een footprint voor het project 

berekend?  

 

Voor de projecten in 2015 heeft dit nog niet plaats 

gevonden. Dit is een onderdeel in de energieaudit 

over 2015. 

Is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden 

om het energieverbruik te reduceren? 

 

Bij Negam is onderzoek gedaan naar reductie 

wat heeft geleid tot een nieuw product ism de 

Betoncentrale. In 2015 zal in het project HOV van 

de gemeente Enschede ook onderzoek naar 

reductie van energieverbruik worden gedaan. 

Zijn er doelstellingen, subdoelstellingen en 

maatregelen opgesteld?  

 

Voor de projecten zijn geen aanvullende 

doelstellingen gedaan anders dan de 

bedrijfsdoelstellingen. 

Zijn de doelstellingen, subdoelstellingen en 

maatregelen gereviewed? 

 

Voor de projecten in 2015 heeft dit nog niet plaats 

gevonden. Dit is een onderdeel in de energieaudit 

over 2015. 

Is er een energiemeetplan voor de 

energiestromen binnen het project? 

Dat is niet opgesteld. Dat wordt meegenomen in 

de actiepunten voor 2016. 

Is er een stuurcyclus CO2 reductie 

opgesteld?  

Ja, de stuurcyclus van het bedrijf geldt oo voor 

het project. 

Zijn taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden inzake CO2 reductie 

vastgelegd? 

Deze zijn vastgelegd in de  TVB matrix van het 

bedrijf. 

Zijn externe belanghebbenden 

geïdentificeerd? 

Ja, deze worden elk project in kaart gebracht.  

Is er een communicatieplan opgesteld? 

 

Het communicatieplan van het bedrijf is van 

toepassing. 

Is er afgelopen jaar intern en extern 

gecommuniceerd over de project footprint, 

doelstellingen, subdoelstellingen en 

maatregelen? 

 

Nee dat heeft niet plaatsgevonden omdat in 2014 

geen projecten met CO2 gunning aangenomen 

zijn. In 2015 is dat wel het geval maar zijn de 

projecten nog niet afgerond. 
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