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Voortgang Plan van Aanpak CO2 reductiedoelstellingen 2O2Ltlm2O24

lnleiding
Het doel van dit document is om de voortgang te bewaken van de doelstellingen en voorgestelde maatregelen zoals weergegeven in het document Plan van

Aanpak CO2 reductiedoelstelling en 2021t/m 2024.
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#

Toevoeging

Door over te stappen naar

Groene Stroom is de CO2

uitstoot van Schreder B.V. in

2O2]-al meerdan 10%

gedaald ten opzichte van
2020. Blijven monitoren.

Vanwege het thuiswerken
door Covid heeft deze actie
een lagere priotering
gekregen.

Vanwege het thuiswerken
door Covid heeft deze actie
een lagere priotering
gekregen.

Sinds 2020 zijn alle
personenwagens

aangeschaft met een A of B

label.

De werkgever geeft de

werknemer de gelegenheid

om in overleg4O% van de

contracturen in de week
thuis te werken

Status

Behaald

Gestart

Gestart

Gestart

Gestart

Behaald

Maatregel/ Actie

N.V.T

Onderzoek naar regelingen t.b.v.
verwarming/heaters middels energie

Berekening besparing en evt. plaatsing

infrarood heaters

Stimuleren gebruik elektrische
leasewagens/A en B label;

Stimuleren thuiswerken

Stroom inkopen met SMK-keurmerk

Actie

Schréder* wil jaarlijks 3% en

in 2024 ten opzichte van het

basisjaa r 2O2O 70% mi nder
CO2 uitstoten

Gasverbruik reduceren met
3%in2022 en totaal !O%in
2024.

Brandstofuerbruik per

kilometer reduceren met 3%

in2022 en totaal tO%in2O24

Maatregel

Scope 1 & 2
doelstellingen Schréder

Red uctiedoelstel li ngen

Scope 1

1

2.\a

2.rb

2.2a

2.2b

3.L.a
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Onderzoek was onderdeel
van het'Zon op Daken' uit
2Ot9.Er is besloten niet
verder te gaan met 'Zon op
daken'.

Toevoeging

Vanwege het thuiswerken
door Covid heeft deze actie
een lagere priotering
gekregen.

4Oo/o van de kantoorruimten
heeft LED, warehouse met
uitzondering van de
noodverlichting volledig.
Buitenruimten is volledig
met LED ingericht.

Nog niet
gesta rt

Afgerond

Doorlopend
proces

Behaald

Afgerond

Status

Gesta rt

Energiedoorlichting/a udit

Bijwonen kwartaal vergaderingen en

overige bijeenkomsten (25 - 50 uur per
jaar)

Onderzoek naar zonnepanelen

Onderzoek EPA/certificaat

Plaatsen van bewegingssensoren,
aa nwezigheidsdetectie

Plaatsen LED-verlichting (buiten en

binnen 2078/2019 + sturing)

Maatregel/ Actie

Schréder BV heeft zich in

2018 aangesloten bij het
initiatief

Actie

Elektraverbruik reduceren
met totaal LO%in2024

Pa rticipatie/i nitiatief
CO2 reductie

Maatregel

Red uctiedoe lstel lingen
Scope 2

4.L.a

3.1.d

3.1.e

3.1.f

3.1.b

3.1.c
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Er zijn geen plannen voor
verbouwing of nieuwbouw
kantoren en/of
werkplaatsen.

Er zijn geen plannen voor
verbouwing of nieuwbouw
kantoren en/of
werkplaatsen.

ln2O2l is hier 184 uur aan

besteed

Toevoeging

Door Covid was het beleid
van Schreder B.V. om tussen
januari 2O2l en mei 202L zo

min mogelijk externe
contacten te onderhouden.
Gezien de uitdiensttreding
van de QA Manager in

augustus en de voorgelegde
maxima le groepsgrootte

door de overheid is het niet
waarschijnlijk dat er een
deelname aan een vakbeurs
heeft plaats gevonden.

Niet gestart

Doorlopend
proces

Doorlopend
proces

Niet gestart

Nog niet
gesta rt

Doorlopend
proces

Doorlopend
proces

Onduidelijk

Status

Energiezuinige CV + warmteterugwinning

Energiezuinige CV + heaters

Klantbezoeken, afspraken intern, overige
taken (100 uur per jaar)

lnput leveren voor de strategievorming
en doelstellingen

Deelname aan de werkgroep

Concrete verbetermaatrege len

aandragen vanuit de NL markt.

Concrete maatregelen worden in de loop
van tijd gedefinieerd.

Maatregel/ Actie

Deelname aan de vakbeurs namens de
werkgroep

Energiezuinige verwarming bij
nieuwbouw kantoren en

werkplaatsen.
Onderzoek naar:

Schréder BV heeft zich in

2018 aangesloten bij het
initiatief "Werkgroep
Sustainability & Circulairity
van de Schréder Groep

Dit initiatief omvat in 202L de

volgende inspanningen voor
Schréder*:

Actie

"Werkgroep Circulair van

OVLNL.

Dit initiatief omvat jaarlijks de

volgende inspanningen voor
Schréder*:

Maatregelen
gasverbruik

Maatregel

5.1.a

5.1.b

4.2.b

4.2.c

4.2.d

4.'J,.c

4.2.a

4.r.b
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* Waar Schréder staat beschreven dient Schréder B.V. te worden gelezen.

Maatregelen
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Zie 3.1,

Zie3.2

Zie 3.1.c.

2ie3.1.2

Vera ntwoordelijkheid ligt
binnen Schreder Group.

Schreder B.V. Een verklaring
binnen de Schreder Group is
in2021- opgesteld om
leveranciers de te verrichte
werkzaamheden op o.a. een

ecologisch duurzame manier
in te richten.

Toevoeging

Zie 2.2.a

7ie2.2.b

7ie 1

Zie 3.1.c.

Afgerond

Nog niet
gestart

Doorlopend
proces

Doorlopend
proces

Doorlopend
proces

Gestart

Gestart

Afgerond

Status

Doorlopend
proces

Afgerond

Afgerond

CSR Project : Circular economy,
sustainability

Energie Efficiency onderzoek uitvoeren

Energie Prestatie Advies (EPA) kantoren
uitvoeren

Werkgroep Circulair

Onderzoek naar haalbaarheid (locatie en

financiering)

Plaatsing zonnepanelen

lnventarisatie en opstellen van criteria
voor "Duurzaam inkopen"

Maatregel/ Actie

Bij nieuwe aanschaf personenwagens A
en B label (gerelateerd aan CO2 emissie)

Simulering thuiswerken

' Groen' contract afsluiten bij zelfde of
nieuwe leverancier van
groene stroom;

Vervangen va n conventionele verlichting
kantoren door LED-verlichting

Vervangen van conventionele verlichting
werkplaats door LEDverlichting

o.a. hergebruik

Onderzoek energie

Onderzoek energie prestatie

advies (EPA)

Onderzoek/plaatsing
zonnepanelen

Onderzoek duurzame inkoop

Actie

Aa nschaf e nergiezui nige

voertuigen en materieel

Thuiswerken

lnkoop groene stroom met
(SMK)-keurmerk

Plaatsen van

bewegingssensoren en

uitvoer ve rlichti ngspla n

Pa rtici paties/l nitiatieven

Maatregelen
elektraverbruik

Maatregel

Maatregelen
brandstofuerbruik

s.4.b

s.3.h

5.3.i

5.4.a

s.3.d

5.3.e

s.3.f

5.2.a

5.2.b

5.3.a

s.3.b

5.3.c
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Doorlopend proces.

On track. Zie voor de

actuele status 5.4.a van de

red uctiedoelstel li ngen.

Afgerond

Afgerond. Resultaten zijn

voor 2O2L vanwege
beeindigen contract
leverancier niet meer op te
vragen.

Niet afgerond.

Niet afgerond.

Status

Niet afgerond

Afgerond

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Minder inbound transport
km. door Benelux contract.,
duurzaam inkoopbeleid is

verder doorlopend

lndien budget dit toelaat
restant in2021,

Starten 2021

Onderzoek was onderdeel van

het 'Zon op Daken' uit 2019. Er

is besloten niet verder te gaan

met'Zon op daken'.

Nog geen lR heaters geplaatst

Reductie ca. 20 ton CO2 per
jaar.

Resultaat CO2 reductie en

vervolgactie

Vanwege COVID nog te starten

Deelname sinds April 2018.

Onderzoek
haalbaarheid 20L8

Duurzaam inkopen is mede
onderdeel van CSR project.

Daarnaast lokaal

Beleid geïmplementeerd.

Wordt gefaseerd aangepast.

Buiten volledig uitgevoerd,
binnen deels uitgevoerd,
magazijn + deel kantoor.

Starten 2021

Stand van zaken?

Onderzoek wordt uitgevoerd,
uitkomsten worden
meegenomen in

onderhoudsplan

Per 2021

Onderzoek Q3,Q4 2019,

uitvoering 2020 e.v.

Deelname

Onderzoek en uitvoering2O\7 -

2018

Onderzoek 2019, uitvoering
2020

Vernieuwen verlichting terrein,
magazijn en kantoren

Onderzoek energie
label kantoren

Actie

Onderzoek naar
bespa ringsmogelijkheden
2OL7/20t8

Nieuw contract afsluiten met
een aanbieder van groene

stroom

Duurzaam inkopen

Energie Efficiency
onderzoek

Participatie
Werkgroep
Circulair

EPA advies

Zonnepanelen

Groene stroom

LED verlichting

Maatregel

Energie-efficiency
onderzoek t.b.v.
verwarming

7

8

6

3

4

5

1

2

f
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Document Revisie Geschiedenis
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Doorlopend proces.

StatusResultaat CO2 reductie en
vervolgactie

CO2 footprint groep
Beschikbaar
+Reductiedoelstellingen.

Product LCA's en Circulair
label. Doorlopend proces

Deelname sinds oktober 2018.

LCA project opgestart +

CO2Footprint

Stand van zaken?

Deelname

ActieMaatregel

Participatie: CSR

Project: Circular
economy,
sustainability
(Schréder

Group intern)
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Aanpassingen

lnitiele versie onder de titel 'Maatregelentabel'

Wijzigingen:
- Header en footer
- Titel veranderd van 'Maatregelentabel' naar Voortgang Plan van Aanpak CO2 reductiedoelstellingen 2O2tt/m
2024
- ln tabel 'Maatregelen' zijn de titels 'Stand van Zaken' en 'Pa/ veranderd in 'Status'

- ln tabel 'Maatregelen' format data gewijzigd van DDMMYYW naar YYYYYMMDD.

- Statusupdate Tabel'Maatregelen' en'Reductiedoelstellingen'

Toevoegingen:
- lntroductie
- Tabel Reductie doelstellingen + titel maatregelen
- Document Revisie geschiedenis.

Verwijderd:
- ln tabel Kolom datum check verwijderd (geïntegreerd in status)
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