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Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 
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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. Dit document beschrijft deze review over 2014 en de eerste helft van 2015. 

Deze review is uitgevoerd op 15-09-2015 door Sonja Hommels. 

 

Voor de ACH geldt dat zij haar energiebewustzijn en –besparingsstrategie en – doelstellingen per periode 

van 3 jaar vastlegt conform de meerjaren afspraken energie efficiëntie vanuit het RVO. Het lopende MJA3 

beslaat de periode 2013-2016. 
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2 Voortgang subdoelstellingen 

 

In dit hoofdstuk wordt kwalitatief aangegeven hoe het staat met de maatregelen die mogelijk 

moeten maken dat de doelstellingen behaald worden.  

 

2.1. Voortgang subdoelstelling elektraverbruik 

 

2.2. Voortgang subdoelstelling gasverbruik 

 

 

 

Maatregelen Constateringen 15-9-2015  

Stroom inkopen met SMK-keurmerk; Er loopt een offerte traject bij Pure Energie van 

Raedthuys. Door de 100% overname van de ACH 

heeft dit vertraging opgelopen omdat zij in het 

offerte traject meegenomen worden. 

Plaatsen van bewegingssensoren en 

LED-verlichting; 
Kosten zijn in beeld gebracht voor vervanging in 1 

slag. Sensoren zijn geplaatst in Oldenzaal. Met 

hoofd TD in overleg om te zien over de overstap 

naar LED kan plaatsvinden bij vervanging en zo 

eerst de oude voorraad op te maken 

Maatregelen Constateringen 15-9-2015  

ACH: lage temperatuur asfalt; Onderzoek is uitgevoerd. In Q4-2015 wordt een 

proefvak gemaakt om het product te testen. 

ACH: splitsen productiestappen; Afhankelijk van opdrachtgevers. Wel is door de 

100% overname van Reinten Infra een overleg 

ontstaan waardoor nog beter afgestemd kan 

worden. 

ACH: installatie nieuwe trommel; Investeringsvoorstel is ingediend 

ACH: verbeterde energie monitoring; Investeringsvoorstel is ingediend 

ACH warmteterugwinning rookgassen; Investeringsvoorstel is ingediend 

Jaarlijks opnieuw inregelen 

klimaatinstallaties; 
Dit vind aan de start van elk kalenderjaar plaats 

Betere isolatie kantoor- en 

werkplaatsen; 
Het kantoor aan de Elsmorsweg wordt verbouwd 

in Q4-2015. Daarbij worden isolatie maatregelen 

meegenomen. 
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2.3. Voortgang subdoelstelling bedrijfsauto’s 

 

2.4. Voortgang subdoelstelling bedrijfsmiddelen 

 

2.5. Voortgang subdoelstelling scope 3 

 

Maatregelen Constateringen 15-9-2015 

Enkel auto’s met A en B label 

aanschaffen; 

Er zijn vijf nieuwe auto’s aangeschaft voor de 

uitvoerders. Deze auto’s hebben energielabel B. 

Elke jaar wordt een nieuwe inventarisatie 

uitgevoerd voor vervanging en nieuwe aanschaf. 

Maatregelen Constateringen 15-9-2015 

Bij vervanging nieuw zuinig materieel 

aanschaffen 

Begin 2015 is het volgende materieel vervangen 

door zuiniger versies: 

Thermomachine (DEGA) 

Asfaltmachines (1x groot en 1x klein) 

Eind 2015 wordt een nieuwe inventarisatie 

gemaakt voor 2016 

Materieel jaarlijks controleren en 

onderhouden; 
Dit gebeurd elk jaar tijdens de winterperiode. 

Maatregelen Constateringen 15-9-2015 

Inkoop van energiezuinig beton;  

Actieve communicatie met 

opdrachtgevers 

Eind 2015 is de inventarisatie van de diverse 

mogelijkheden afgerond. 

Actieve rol in communicatie over 

mogelijkheden energiezuinig produceren 

van asfalt door Reinten Infra en ACH 

Exploitatie 

ACH Exploitatie is reeds bezig met allerlei 

communicatievormen; 

Reinten Infra past actieve communicatie toe 

richting opdrachtgever bij projecten; 
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Conclusie 

 

Aan de hand van de reeds in gang gezette en de nog uit te voeren doelstellingen is Reinten 

Infra goed op weg om haar gestelde CO2 reductie in 2020 te behalen. Voor 2015 zal de reductie 

nog klein zijn omdat veel maatregelen vertraging hebben opgelopen en  nog in gang gezet 

moeten worden. Na 2015 zal de reductie, vooral door de geplande overstap naar groene 

stroom, even een stuk sneller gaan. De datum van deze overstap is nog per wanneer de overstaf 

naar de leverancier in gang gezet kan worden.. Vanaf 2017/2018 zal de reductie vooral 

gestuurd worden door maatregelen van de asfaltcentrale die dan concreter vormen gaan 

krijgen voor zover daarvoor de investering beschikbaar komt. In figuur 1 is een grafiek 

opgenomen van de verwachting van reductie in CO2 over tijd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieder half jaar zal de voortgang van de reductie worden gemonitored en getoetst aan de 

verwachte CO2 reductie. De CO2 uitstoot wordt daarbij gerelateerd aan het aantal fte van 

Reinten Infra B.V. 
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Colofon 
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