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1. Inleiding 
 
Om onze CO2-reductie doelstellingen te bereiken is het belangrijk dat Biemond & Zonen B.V. 
alle mogelijke en haalbare reductiemaatregelen implementeert binnen haar 
bedrijfsprocessen.  
 
Zoals omschreven in haar beleidverklaring en vastgelegd in de procedures van het Energie 
Management Systeem (EnMS) worden minimaal jaarlijks de doelstellingen en de getroffen 
maatregelen geëvalueerd door de directie en de COF. Een deel van dit werk bestaat uit het 
onderzoeken en op de voet volgen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van CO2-
reductie die bij kunnen dragen aan het behalen van de doelstellingen van Biemond & Zonen 
B.V. 
 
Om er zeker van te zijn dat Biemond & Zonen B.V. alle mogelijke maatregelen heeft 
onderzocht en de potentie tot reductie volledig benut laat Biemond & Zonen B.V. jaarlijks een 
interne controle uitvoeren. Het doel van deze controle is om een frisse onafhankelijke blik te 
geven op onze gekozen doelen en reductiemaatregelen en wanneer mogelijk aanbeveling te 
doen wanneer wij kansen laten liggen. 
 
De interne controle wordt uitgevoerd door J.A. Möller van Nedcon Organisatieadvies B.V. 
om onafhankelijkheid van de controle te garanderen.  
 
Door deze interne controle uit te voeren voldoen wij tevens aan eis 1.B.2 van de CO2-
prestatieladder. 
 
Biemond & Zonen B.V. wil haar certificatie op niveau 3 van de CO2-prestatieladder 
continueren. Daarom zal deze interne controle plaatsvinden op drie niveaus, namelijk:  

• Eisen 1.A en 1.B Controle op de emissiestromen en de daarvoor benoemde  

reductie-mogelijkheden. 

• Eis 2.A en 2.B Controle op de Energiebeoordeling en de doelstellingen. 

• Eis 3.A en 3.B Controle Energie Management Actieplan (EnMAP). 

1.1 Controle methode 

 
De interne controle heeft plaatsgevonden aan de hand van: 

• Een gesprek met de vertegenwoordiger van de directie, dhr. Richard Tuasela (COF). 

• Een rondgang over het bedrijfsterrein. 

• Een bezoek aan een projectlocatie door de COF. 

• De emissie-inventaris zoals vastgelegd in de CO2-footprint 2018. 

• Het CO2-prestatieladder portfolio waaronder:  

o Het vastgelegde onderzoek naar besparingsmogelijkheden.  

o Het rapport van de energiebeoordeling. 

o Het EnMAP. 

 
 
 

  



Verslag interne controle    pagina 4 
Status:  Definitief 

2. Verslag van controle emissie-inventaris en 
reductiemogelijkheden d.d. 27-02-2019 
 

2.1 Controle actuele emissie-inventaris (1.A en 3.A)  

 
Tijdens de rondgang en het projectbezoek is vastgesteld dat de totale inventaris zoals 
vastgelegd in de CO2-footprint van het jaar 2018 de meeste materiële energiestromen bevat 
voor de werkzaamheden binnen het bedrijf en de werkzaamheden op de projecten.  
 
Uit de rondgang bleek dat er geen bijzonderheden zijn te melden.  

2.2 Controle reductiemogelijkheden (1.B) 

 
Biemond & Zonen B.V. heeft onderzoek gedaan naar kansen om energieverbruik te 
reduceren op basis van haar analyse van de energiestromen. Dit onderzoek is uitgevoerd 
door dhr. Richard Tuasela (COF). Daarbij is gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar 
is op www.skao.nl, www.duurzaammkb.nl, http://nlco2neutraal.nl en www.groenezaken.com. 
 
De onderzochte en beoordeelde reductiemogelijkheden zijn vastgelegd in het document 
Mogelijkheden tot energiereductie (MTE). 
 
Uit het document blijkt dat de onderzochte mogelijkheden betrekking hebben op het energie-
verbruik van het bedrijf en de projecten waarop zij gunningsvoordeel hebben verkregen.  
 
Naast de door Biemond & Zonen B.V. gevonden mogelijke reductiemaatregelen zien wij nog 
een aantal andere kansen die voor het bedrijf interessant kunnen zijn.  

2.3 Aanbevelingen  

 
Naast de door u onderzocht reductie mogelijkheden zien wij nog de volgende kansen: 
 

• TRAXX diesel 

• Zonnepanelen 

• Zonneboiler 

• Bewustwording vergroten intern 

  

http://www.skao.nl/
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3. Verslag van controle energiebeoordeling en 
doelstellingen d.d. 27-02-2019 

3.1 De energiebeoordeling (2.A) 

 
In de energiebeoordeling, uitgevoerd op 27-02-2019 door dhr. Richard Tuasela (COF), is een 
analyse uitgevoerd op het totale energieverbruik in de afgelopen jaren en zijn de grootste 
energieverbruikers geïdentificeerd. Van daaruit zijn prioriteiten en kansen vastgesteld om het 
energieverbruik te reduceren. 
 
De analyse en detaillering van de energiestromen binnen het bedrijf en de projecten waarop 
gunningsvoordeel is verkregen is helder en geeft duidelijk aan waar de mogelijkheden tot 
besparing liggen. 
 
Op basis van de rondgang, het projectbezoek en het lezen van het energiebeoordelings-
rapport constateren wij dat tenminste 80% van het energieverbruik in kaart is gebracht. 
 
Naast de vermelde reductiekansen kunnen wij nog enkele aanbevelingen doen. Deze 
aanbevelingen zijn vermeld in 3.3. 
 

3.2 De doelstellingen voor alternatieve brandstoffen en/of groene stroom (2.B.2) 

 
Biemond & Zonen B.V. heeft de bovenstaande doelstelling geformuleerd in het EnMAP.  
 
Haar doelstelling betreft het gebruik van duurzame alternatieven voor gasverbruik / 
dieselverbruik / stroomverbruik. 
 
Op het moment van de uitvoer van deze controle zien wij weinig andere mogelijkheden voor 
het gebruik van alternatieve bronnen dan die al naar voren komen in het bedrijfsportfolio. 
 

3.3 Aanbevelingen 

 
Uit het bovenstaande concluderen wij dat de energie beoordeling redelijk compleet is en de 
mogelijkheden naar alternatieve brandstoffen bijna volledig in beeld is. 
 
Voorstel van alternatieve brandstoffen kunnen ook nog zijn: 
 

• Hybride auto’s 

• Diesel toevoegingen met een reducerend karakter 

• Traxx diesel 
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4. Verslag van controle Energie Management 
Actieplan d.d. 27-02-2019 

 

4.1 Energie Management Actieplan (2.B en 3.B) 

 
De reductiedoelstellingen en bijbehorende reductiemaatregelen van Biemond & Zonen B.V. 
zijn verwoord in het EnMAP. Het gecontroleerde EnMAP is opgesteld op 27-02-2019 door de 
directie in samenwerking met de COF en ook bij de interne controle. 
 
Uit de controle blijkt dat de gekozen doelstellingen gebaseerd zijn op het eerdere onderzoek 
naar besparingsmogelijkheden (zie par. 2.2), de energiebeoordeling en de aanbevelingen 
van de consultant. De doelstellingen en maatregelen hebben betrekking op de meest 
materiële emissiestromen binnen het bedrijf en de projecten waarom gunningsvoordeel is 
verkregen. 
 
Er zijn verder geen andere aandachtspunten en/of opmerkingen te maken op dit moment, 
naast de onderstaande aanbevelingen. 
 
Naar onze beoordeling zijn de gekozen doelstellingen haalbaar wanneer de omschreven 
maatregelen worden uitgevoerd.  
 
  

4.2 Aanbevelingen 

 

• Alternatieve / duurzamere brandstoffen gebruiken 

• Hybride auto’s 

• Diesel toevoegingen met een reducerend karakter 

• Traxx diesel / Eco2Fuel 

• Trachten om de kwaliteit van de meetgegevens te verbeteren 

• Onderzoek doen naar de staat van onderhoud in relatie tot brandstofverbruik 

• Ga na welke mogelijkheden er zijn om het aantal gereden kilometers te reduceren 

• Continueer het “Nieuwe Rijden/draaien” 

 


