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1. Inleiding  
 
Begin 2021 heeft Heerebeek Cultuurtechniek besloten deel te gaan nemen in de CO2 Prestatieladder 

met als doel niveau 3 te gaan behalen. 

Met deze directiebeoordeling van het CO2 Managementprogramma wordt inzichtelijk gemaakt op 

welke wijze de directie het lopende CO2 reductieprogramma ondersteunt, beoordeelt en aanstuurt.  

Het betekent dat ten grondslag aan deze directiebeoordeling ligt: 

a) de status van acties die zijn voortgekomen uit voorgaande directiebeoordelingen, interne audits 
en audits van de LadderCI;  

b) wijzigingen in externe en interne belangrijke punten die relevant zijn voor het 
managementsysteem;  

c) Informatie over de prestaties en doeltreffendheid van het CO2-managementsysteem, met 
inbegrip van:  
1. het energiebeleid en de reductiemaatregelen;  
2. de energieprestaties, emissies en de actuele energiebeoordeling (eis 2.A.3);  
3. de voortgang op de reductiedoelstellingen en mate waarin deze zijn behaald  
4. de communicatie en initiatieven;  
5. de punten van zorg van de onafhankelijk deskundige (eis 4.C); De auditresultaten: interne 

audit (incl. doelstellingen per eis) en audits door de LadderCI . In geval van certificering op 
niveau 1: de resultaten van de interne controle (eis 1.B.2);  

6. afwijkingen en corrigerende maatregelen;  
d) de toereikendheid van middelen;  
e) de doeltreffendheid van ondernomen acties voor het oppakken van reductiekansen;  
f) kansen voor verbetering. 

 
De output van deze directiebeoordeling bevat beslissingen en acties met betrekking tot:  
 

a) kansen voor verbetering;  
b) de noodzaak voor wijzigingen in het CO2-managementsysteem, reductiedoelstellingen, 

reductiemaatregelen en (deelnames aan) initiatieven;  
c) conclusies over de waarschijnlijkheid van het halen van eerder intern/extern gepubliceerde 

reductiedoelstellingen;  
d) doeltreffendheid van het CO2-managementsysteem, inclusief een expliciete uitspraak over in 

hoeverre de CO2-Prestatieladder functioneert zoals deze bedoeld is, gebaseerd op de resultaten 
van de interne audit met betrekking tot de doelstellingen per eis;  

e) behoefte aan middelen.  
 
 

2. Input 
 
Voor  de input  van  de  directiebeoordeling  wordt  verwezen naar  het  dossier  van  de  CO2-

Prestatieladder en met name naar de volgende documenten: 

- Interne audit 

- Directiebeoordeling afgelopen jaar (bij initiële audit niet aanwezig)  

- Auditrapport afgelopen jaar (bij initiële audit niet aanwezig) 

- Organizational Boundary 

- CO2footprint 

- CO2-reductiedoelstellingen en maatregelen 
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- CO2-management plan 

- Voortgangsrapportage 

- Overzicht deelname initiatieven CO2-reductie 

In   deze   documenten   wordt   het   CO2-reductiesysteem   van Heerebeek Cultuurtechniek 

gedetailleerd beschreven. De eigenaren zijn op de hoogte van de inhoud van bovengenoemde 

documenten en van het volledige dossier en onderschrijft deze inhoud. De eigenaren hebben deze 

documenten  in  hun  bezit.  Deze  documenten  hebben  de  leidraad  gevormd  tijdens  de 

directiebeoordeling. 

3. Resultaten voorgaande directie- en interne beoordelingen 
 
Er kunnen geen interne- of externe veranderingen gerapporteerd worden aangezien dit de eerste  

directiebeoordeling  voor  het  CO2-reductiesysteem  is.  Volgend  jaar  zal  dit  wel beschreven worden.   

4. Evaluatie 
 

4.1. Inleiding 

Het CO2-reductiesysteem wordt geëvalueerd aan de hand van de boundary en de invalshoeken van 

de CO2-Prestatieladder. Deze zijn weergegeven in onderstaande paragrafen. 

4.2. Organizational boundary 

De eerder opgestelde organisatorische grens is niet gewijzigd voor Heerebeek Cultuurtechniek.  

4.3. A Inzicht 

Input: CO2-footprint en energiebeoordeling 

De totale CO2-uitstoot van Heerebeek Cultuurtechniek bedraagt in 2020 109,3 ton CO2. Hiervan komt  

107,5 ton voor rekening van projecten en 1,8 ton door gebruik van de werkplaats. 

 De grootste emissiestroom in 2020 is met 97% de diesel voor het materieel  

 

 

 

 

 

 

 

Brandstof verbruik wordt eenduidig geregistreerd en er wordt gestuurd op zuinig rijden. Vanuit de 

onafhankelijke controle is gebleken dat de emissiestromen duidelijk en helder zijn. 

 

4.4. B Reductie 

Input: 

- CO2-reductiedoelstellingen 

- CO2-redcutiemaatregelen en voortgangsrapportage 

- Maatregelenlijst 
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De meeste reductie is te behalen in de grootste emissiestroom. Dat is het brandstofverbruik van het 

materieel. 

- Het dieselverbruik inzichtelijk maken. Beide eigenaren checken dieselverbruik na afloop van 

een werkdag. Indien van toepassing kan zo ook het dieselverbruik voor een specifiek project 

geanalyseerd worden. Indien er met een machine voor meerdere projecten op een dag 

gewerkt wordt, dan wordt op basis van bestede draaiuren een verdeling gemaakt 

- Door het gebruik van de nieuwe Fendt 314 kan met een lager toerental gewerkt worden, dit 

betekent een lager brandstofverbruik. 

- Bij de Fendt 314 is er een overzicht per dag beschikbaar van het dieselverbruik t.o.v. de uren. 

Hierop kan het verbruik geanalyseerd worden. 

- De kraan verbruikt veel diesel op de weg naar projecten. Vanaf 2021 gaat deze steeds meer 

vervoerd worden met een dieplader achter de tractor. Met de hybride auto wordt dan heen 

en weer gereden. 

Samen zullen alle reductiemaatregelen zorgen voor een reductie van 1% in CO2-uitstoot in 2021. 

Deze uitstoot zal dan gerelateerd worden aan de omzet van Heerebeek Cultuurtechniek.  

4.5. C Transparantie 

Input:  

- CO2 management plan  

- Communicatieberichten  

- Website  

 

Er is 1 communicatiebericht gemaakt en op de website van Heerebeek Cultuurtechniek en op de 

social media geplaatst. Zo worden interne en externe belanghebbenden geïnformeerd over de 

emissie-inventaris en de CO2-reductiedoelstelling van Heerebeek Cultuurtechniek. Er zal jaarlijks 

intern en extern worden gecommuniceerd. Dit gebeurt na het maken van de CO2-emissie-inventaris 

en het bepalen van de voortgang van de doelstellingen. 

4.6. D Participatie 

Input:  

- CO2-reductieplan  

- Verslagen bijeenkomsten  

 

Het plan is deel te nemen aan de bijeenkomsten van Cumela inzake CO2. Een externe deskundige 

geeft een presentatie m.b.t. CO₂ prestatiemanagement en de leden kunnen ervaringen en ideeën 

uitwisselen. Ook worden regelmatig nieuwsbrieven verspreidt over CO₂ prestatiemanagement.  

management. De aanmelding is gedaan en men is in afwachting van de 1e bijeenkomst. 

4.7. Output 

- Op dit moment zijn er geen veranderingen in het energiebeleid of CO2- reductiebeleid.  

- Op dit moment zijn er geen veranderingen van reductiedoelstellingen, CO2- 

reductiemaatregelen, initiatieven of deelnamen.  

- Uit de interne audit blijkt dat de CO2-Prestatieladder binnen Heerebeek Cultuurtechniek, op 

dit moment, functioneert zoals bedoeld.  
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- Er is besloten dat in 2021 een reductiedoelstelling van 1% wordt behaald. Deze doelstelling 

zal behaald worden door de opgestelde maatregelen in het CO2- reductieplan.  

- De volgende maatregelen zullen worden uitgevoerd om het streven naar continue 

verbetering in praktijk te brengen:  

o Jaarlijks communiceren na het opstellen van de CO2-emissie-inventaris en over de 

voortgang van de reductiedoelstellingen.  

o Dit jaar (2021) is ongeveer € 4.500,- geïnvesteerd in het behalen van de CO2- 

Prestatieladder. Dit budget is besteed aan inzet van medewerkers, bijdrage SKAO en 

aan de certificerende instantie (TÜV). 

o Volgend jaar zal een budget van € 1.000,- worden vrijgemaakt. Dit zal besteed 

worden aan deelname aan het initiatief, het realiseren van de doelstellingen en de 

kosten van de certificerende instantie.  

 

 


